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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar os impactos regionais e setoriais da construção da usina 

termoelétrica (UTE) Porto de Sergipe, iniciada em 2017. Para tanto, utilizou-se o sistema 

inter-regional de insumo-produto do estado de Sergipe, ano base de 2009, constituído por 82 

setores e 5 regiões, a saber: 3 sub-regiões de Sergipe, resto do Nordeste, e resto do Brasil. Os 

principais resultados das simulações de impacto sugerem que a região onde a usina está 

localizada sofreu maior impacto em termos de aumento do PIB, da produção, do emprego e 

do ICMS. O efeito de vazamento para o resto de Sergipe e o resto do Nordeste foi menor que 

o vazamento para o resto do Brasil, indicando baixa capacidade das regiões adjacentes em 

absorver a demanda do investimento estruturante. Em relação aos resultados por setor, os 

mais intensivos em capital tiveram maior impacto, visto que a inversão ocorreu na área de 

infraestrutura. 

 

Palavras-chave: Investimento em infraestrutura; impactos regionais; modelo inter-regional 

insumo-produto. 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the regional and sectoral impacts of the construction of the Porto 

de Sergipe thermoelectric plant (UTE), which started in 2017. To do so, we used the 

interregional input-product model of the state of Sergipe, base year of 2009, consisting of 51 

sectors and 5 regions, namely: 3 regions of Sergipe, rest of the northeast, and rest of Brazil. 

The main results of the impact simulations suggest that the micro-region where the plant is 

located has suffered the greatest impact in terms of increased GDP, production, employment 

and ICMS. The leakage effect for the rest of Sergipe and the rest of the northeast was less 

than the leakage for the rest of Brazil, indicating the low capacity of adjacent regions to 

absorb the demand for structural investment. Regarding the results by sector, the most capital-

intensive ones had a greater impact, since the investment occurred in the infrastructure area. 

Keywords: Investment in infrastructure; regional impacts; input-output interregional model. 
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INTRODUÇÃO 

 

A energia elétrica é um dos insumos mais utilizados no mundo, e a sua geração e 

distribuição estão intrinsecamente relacionadas ao crescimento econômico, ganhos de 

produtividade, e melhora da qualidade de vida dos indivíduos. O Brasil possui uma das 

matrizes energéticas mais renováveis do mundo, composta, majoritariamente, por fontes 

hídricas que, em 2018, foram responsáveis por 66,6% da oferta de energia elétrica interna 

(MME, 2019). Não obstante, a afluência hídrica possui um padrão de expressiva variabilidade 

sazonal, sendo necessário complementar a oferta de energia por meio de geração termelétrica. 

Dentre os combustíveis fósseis utilizados nessa fonte, o gás natural ganha destaque por ser 

mais limpo e por emitir menos gases de efeito estufa (TOLMASQUIM, 2016). 

A maior termelétrica a gás natural da América Latina foi construída entre os anos de 

2017 e 2019 no Brasil, iniciando suas operações no primeiro trimestre de 2020. Denominada 

de Usina Termoelétrica (UTE) Porto de Sergipe, está localizada no município de Barra dos 

Coqueiros, estado de Sergipe, e possui a finalidade de converter gás natural em energia 

elétrica. De acordo com Melo (2019), além da importância em termos nacionais, essa UTE 

compõe o eixo de reestruturação da economia sergipana, cujo alicerce é a inclusão da 

dinâmica do estado nas novas transformações tecnológicas do setor enérgico.  

Além da importância em termos de suprimento energético do país, ponto amplamente 

discutido na literatura, a instalação de novas usinas assume relevância em virtude da 

movimentação econômica gerada a partir do investimento para a sua infraestrutura. A fase de 

construção desses estabelecimentos gera significativos resultados para a economia no curto-

prazo, sobretudo na região onde se realizou o investimento. 

Um investimento dessa magnitude é ainda mais pertinente quando o cenário 

econômico do país é considerado. A recessão nacional, iniciada em 2015, atingiu o estado de 

Sergipe de maneira mais severa do que as outras Unidades da Federação. Além da abrupta 

queda na produção dos setores de Construção Civil e Cimento, a Petrobrás, que assume 

importância histórica na economia do estado, reduziu intensamente a sua produção, fechou 

unidades produtivas e desmobilizou ativos. O principal projeto para a reestruturação 

econômica do estado é a consolidação das indústrias relacionadas a UTE Porto de Sergipe, 

com a expectativa de reposicionamento estratégico do estado num cenário de ascensão, 

sobretudo em relação à empregabilidade e à produção (MELO, 2019). 

Não obstante, após o período mais crítico da crise, o país vive outra recessão, agora de 

contexto mundial, causada pela pandemia da COVID-19, doença provocada por um vírus 

altamente contagioso, que chegou ao Brasil no início de 2020. Assim, acredita-se que o 

projeto de reinserção da economia sergipana no cenário nacional ganha importância ainda 

maior, a fim de que o estado tenha o melhor desempenho econômico em face das novas 

adversidades. 

À vista disso, ressalta-se, ainda mais, a importância do investimento estruturante da 

termelétrica e os estudos sobre seus impactos e espraiamentos, não apenas para Sergipe, como 

para o resto do Nordeste e para o resto do Brasil. A falta de conhecimento sobre a dinâmica 

comportamental, em face de um investimento, das variáveis macroeconômicas de uma região 

e dos setores que a compõem pode ser compreendida como um fator limitante para o 

desenvolvimento do Brasil e um grande desafio para os policymakers. 

As análises sobre os impactos das inversões em infraestrutura tornam-se, portanto, 

essenciais, sobretudo para auxiliar a formação de políticas públicas a fim de potencializar os 

transbordamentos locais. A despeito disso, trabalhos como os de Domingues, Magalhães e 

Faria (2009), Domingues, Betarelli e Magalhães (2011), Ribeiro e Leite (2014), e Ribeiro et 

al. (2018) mostram a importância dos efeitos que os investimentos em infraestrutura têm para 

o crescimento regional. 
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Em Sergipe, considerando a recente instalação da usina no estado, ainda não foram 

vistos estudos dos impactos econômicos que a inversão estruturante gerou, e da sua dinâmica 

de distribuição pelas regiões e setores. Dessa forma, este trabalho levanta a seguinte 

problemática: como os impactos econômicos de curto-prazo da construção da UTE Porto de 

Sergipe se distribuíram regional e setorialmente na economia sergipana?  

Tais questionamentos estiveram sempre presentes na literatura que trata o 

desenvolvimento econômico, e seus efeitos regionais. É esperado que as relações 

intersetoriais e inter-regionais incentivem transbordamentos para regiões próximas 

espacialmente ou comercialmente. Esse efeito, ainda que desejável por promover a 

distribuição do crescimento, pode revelar, na verdade, fragilidades estruturais da região em 

absorver a nova demanda. A respeito disso, Belo, Ribeiro e Simões (2017) apontam a 

importância da adoção de medidas para minimizar os efeitos de vazamento decorrentes desse 

tipo de investimento, a exemplo de políticas de qualificação de mão de obra, o que 

contribuem para reduzir a exportação do emprego. 

Para tentar responder à problemática proposta, objetiva investigar os efeitos regionais 

e setoriais de curto-prazo da fase de construção da UTE Porto de Sergipe sobre a economia 

entre os anos de 2017 e 2019.  Adicionalmente, pretende-se realizar uma análise exploratória 

do setor de energia elétrica em Sergipe nos últimos 20 anos, a fim de compreender a 

importância da dinâmica energética do estado e, portanto, o contexto da construção da 

termelétrica. Contribui para realização dessa análise o fato de o setor de Serviços Industriais 

de Utilidade Pública (SIUP) de Sergipe, que abrange as atividades de energia elétrica, ter 

apresentado o maior grau de especialização do Brasil, quando analisados os anos de 2002 a 

2010, de acordo com os resultados obtidos na fase inicial desta pesquisa.  

Admite-se como hipótese central que a construção da usina termelétrica tenha maior 

impacto na região onde o investimento foi realizado e nos setores mais intensivos em capital, 

visto que a inversão ocorreu na área de infraestrutura. Além disso, espera-se que o efeito 

transbordamento para o restante do Nordeste seja pouco expressivo, dado que a região 

Nordeste apresenta estrutura produtiva incipiente e fragmentada (RIBEIRO et al., 2018), e 

possui um alto índice de transbordamento dos efeitos multiplicadores da produção, sendo 

fortemente dependente dos bens e serviços de outras regiões, tanto para consumo 

intermediário, como para demanda final (GUILHOTO et al., 2010). 

Deste modo, a principal lacuna que o trabalho pretende preencher é a análise, não 

apenas da magnitude do impacto gerado na construção da UTE Porto de Sergipe, mas, 

principalmente, da distribuição desses impactos em termos regionais e setoriais. 

Para análise de impacto de curto-prazo, será realizada uma simulação a partir do 

modelo inter-regional de insumo-produto de Sergipe
4
, ano base de 2009, constituído por 81 

setores de atividade e cinco regiões: Litoral e Leste Sergipano Norte (que inclui a região 

Metropolitana de Aracaju, onde o investimento foi realizado), Litoral e Leste Sergipano Sul, 

Semiárido Sergipano, resto do Nordeste e resto do Brasil.  

O modelo de insumo-produto constitui-se de um conjunto de equações lineares 

básicas, operando sob a hipótese de retornos constantes de escala, que descreve a relação de 

distribuição do produto pela economia. A modelagem não considera, no entanto, variação no 

nível de preços, nem alterações tecnológicas (MILLER e BLAIR, 2009). Entretanto, ainda 

diante dessas limitações, o modelo insumo-produto constitui-se um importante método, pois 

permite análises intersetoriais e inter-regionais, sendo mais indicados para análises de impacto 

de curto-prazo (GUILHOTO et al., 2010). 

Em relação ao modelo inter-regional, Isard (1960), seu formulador, aponta que uma 

das suas vantagens é permitir a análise dos efeitos de vazamento entre regiões. Deste modo, 
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por comportar a visualização da dinâmica das trocas entre setores e regiões por meio de 

indicadores e multiplicadores, o modelo utilizado adequa-se de maneira satisfatória aos 

objetivos dessa pesquisa. 

Para a análise exploratória, calculou-se o Quociente Locacional (QL) dos SIUP de 

todos os estados brasileiros, referentes aos anos de 2002, 2010 e 2017, a fim de avaliar o grau 

de especialização do setor no Brasil, com destaque para o estado de Sergipe.  

 

1 ESTRATÉGIA EMPÍRICA E BASE DE DADOS 

 

1.1 Grau de especialização do SIUP em Sergipe 

 

Para avaliar o grau de especialização do setor de SIUP, é utilizado o Quociente 

Locacional (QL), o qual compara a participação de determinado setor i na região j com a 

participação do mesmo setor no total de todas as regiões (HADDAD, 1989). Considerando o 

cálculo a partir do Valor Bruto da Produção (VBP), tem-se que: 

 

QLij =
  

VBPij

VBP. j
  

  
VBPi.
VBP. .   

                              (1) 

 

Em que: QLij é o Quociente Locacional do setor de SIUP no estado de Sergipe; VBPij 

é o VBP de SIUP em Sergipe; VBP.j é a soma do VBP de todos os setores em Sergipe; VBPi. 

é o VBP de SIUP no Brasil; VBP.. é a soma do VBP de todos os setores no Brasil. 

Embora seja frequente na literatura o uso da variável emprego como base para o 

cálculo do QL, sua utilização pode enviesar o resultado do quociente, visto que o SIUP é um 

setor mais intensivo em capital. O VBP, portanto, é a variável mais adequada neste caso. Se o 

quociente for maior que um, implica dizer que a participação do VBP de SIUP no estado foi 

maior que a participação total do VBP em todos os estados (Brasil). Em outras palavras, 

Sergipe será mais especializado no setor SIUP do que o Brasil. O raciocínio inverso se aplica 

quando o valor do quociente for menor que um.  

Vale ressaltar, conforme apontam Crocco et al. (2006) que, embora o QL seja um 

importante identificador de especialização produtiva local, ele precisa ser analisado com 

cautela, considerando as disparidades regionais existentes, pois é possível que um número 

considerável de setores em determinados locais apresente QL superior a um, sem que isso 

implique, necessariamente, em especialização produtiva, mas, sim, em diferenciação 

produtiva. Para complementar a análise, foram observadas a trajetória do Valor Adicionado 

Bruto e do consumo intermediário do SIUP no estado e seu contexto histórico.  

 

1.2 O sistema inter-regional de insumo-produto em Sergipe 

 

O sistema de insumo-produto inter-regional apresenta, além das trocas intrarregionais, 

as relações que uma região assume com outra(s), por meio da compra e venda de bens e 

serviços, tanto para o consumo intermediário, como para o consumo final (GUILHOTO et al, 

2010).  

Baseado em Miller e Blair (2009), a estrutura básica da matriz inter-regional de 

Sergipe (Z), com três regiões, pode ser representada conforme a expressão (2).  
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Z = [
𝑍

𝑆𝐸𝑥𝑆𝐸
𝑍

𝑆𝐸𝑥𝑅𝑁
𝑍

𝑆𝐸𝑥𝑅𝐵

𝑍
𝑅𝑁𝑥𝑆𝐸

𝑍
𝑅𝑁𝑥𝑅𝑁

𝑍
𝑅𝑁𝑥𝑅𝐵

𝑍
𝑅𝐵𝑥𝑆𝐸

𝑍
𝑅𝐵𝑥𝑅𝑁

𝑍
𝑅𝐵𝑥𝑅𝐵

]                     (2) 

 

Em que: SE representa Sergipe; RN representa o Resto do Nordeste; RB representa o 

Resto do Brasil. 𝑍𝑆𝐸𝑥𝑆𝐸 , 𝑍𝑅𝑁𝑥𝑅𝑁, 𝑍𝑅𝐵𝑥𝑅𝐵 são matrizes de fluxos monetários intrarregionais; e 

𝑍𝑆𝐸𝑥𝑅𝑁, 𝑍𝑆𝐸𝑥𝑅𝐵, 𝑍𝑅𝑁𝑥𝑆𝐸, 𝑍𝑅𝑁𝑥𝑅𝐵, 𝑍𝑅𝐵𝑥𝑆𝐸, 𝑍𝑅𝐵𝑥𝑅𝑁 são as matrizes dos fluxos inter-regionais. 

Após efetuar as operações do sistema inter-regional de insumo produto, a solução do 

modelo é dada pela equação (3). 

 

𝑥 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑦                                             (3) 

 

Em que 𝑥 é o vetor de produção, 𝑦 é o vetor de demanda final, 𝐴 é a matriz de 

Coeficientes Técnicos, e (𝐼 − 𝐴)−1 é a matriz Inversa de Leontief. A partir desse modelo 

básico, pode-se estimar o impacto que variações no vetor de demanda final, ou em cada um de 

seus componentes em particular, têm sobre a produção, como mostra a equação 4. 

  

∆𝑥 =  (𝐼 − 𝐴)−1∆𝑦                                      (4) 

 

∆𝑣 = 𝑣∆𝑥                                                   (5) 

 

O vetor ∆𝑦 indica a estratégia setorial adotada para a implementação do choque na 

análise. A partir desse valor, tem-se o incremento de produção necessário para atender à nova 

estrutura de demanda final da economia, dado pelo vetor ∆𝑥. O 𝑣 é uma matriz diagonal de 

coeficientes (i.e., emprego, renda, imposto). Ao ser pós-multiplicado por ∆𝑥, resulta no vetor 

∆𝑣, indicando o impacto setorial da variação na demanda final sobre a variável escolhida. 

(GUILHOTO, 2010). 

 

1.3 Bases de dados 

 

Para a análise de impacto, utilizou-se o sistema inter-regional de insumo-produto de 

Sergipe, ano base de 2009, disponibilizada pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). Este 

sistema é constituído por 82 setores de atividade em cada uma das cinco regiões: Litoral e 

Leste Sergipano Norte (compreende a região Metropolitana de Aracaju, onde o investimento 

foi realizado), Litoral e Leste Sergipano Sul, Semiárido Sergipano, resto do Nordeste e resto 

do Brasil. 

Os dados utilizados para o tratamento estatístico do vetor de choque foram obtidos nas 

Tabelas de Recursos e Usos do Sistema de Contas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (TRU/SCN/IBGE) referente aos anos de 2009 a 2017. Em relação à análise 

exploratória, os QLs foram calculados a partir do VBP, a preços correntes, para os anos de 

2002, 2010 e 2017, obtidos no Sistema de Contas Regionais do IBGE – SCR/IBGE (2017). 

Finalmente, as informações sobre emprego e renda foram obtidas, respectivamente, no sítio 

do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), para os anos de 2009 a 2019, 

e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), para os anos de 2008 a 2018, ambos 

fornecidos pelo Ministério da Economia. 
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1.4 Estratégia para simulação de impacto 

 

O sistema inter-regional de insumo-produto de Sergipe foi agregado para 51 setores a 

fim de compatibilizá-lo com as TRU do IBGE. O investimento da Celse
5
 para a construção da 

UTE Porto de Sergipe I, iniciado em 2017, alcançou o montante de R$ 6 bilhões (LITSEK, 

2019). Para realizar a análise de impacto da construção do empreendimento sobre a economia 

sergipana, distribuiu-se o valor do investimento setorialmente com base na participação 

relativa da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) da região onde a usina opera 

(denominada Litoral e Leste Sergipano Norte)
6
. Vale destacar que 91,6% do total de FBCF na 

região de referência foram de origem doméstica, enquanto que 8,4% foram importados. Deste 

modo, para a correta análise de impacto sobre a economia de Sergipe, deduziu-se a parcela 

destinada à importação do total de investimento da Celse.  

No que tange o tratamento dos dados, Feijó e Ramos (2013) apontam que a utilização 

de preços básicos é a melhor opção para representar o processo produtivo real numa análise 

de insumo-produto. A despeito disso, calculou-se, a partir das informações da TRU do ano de 

2009, a diferença relativa entre a oferta total a preço de consumidor e a preço básico de cada 

setor
7
. Projetou-se o resultado para o vetor de choque com o objetivo de valorá-lo a preços 

básicos da economia.  

Na ausência de informações sobre o cronograma de desembolso da obra, assume-se 

que todo o investimento da construção da UTE Porto de Sergipe I ocorreu apenas no ano de 

2017. Posto isso, o montante de investimento foi deflacionado tendo em vista a 

compatibilidade desse valor com o nível de preços do ano base da matriz, 2009. 

Para tanto, com base nas informações de oferta total por setor (valorados a preços 

correntes e constantes) da TRU, foram construídos deflatores setoriais implícitos por meio de 

uma série encadeada de base fixa (2009) para os 51 setores da matriz. De acordo com Ribeiro 

et al. (2013), a análise de insumo-produto tende a gerar resultados superestimados, sendo 

desejável, portanto, que os dados utilizados estejam deflacionados a fim de não agravar essa 

limitação do modelo. 

O total do investimento, após o tratamento estatístico, foi de R$ 3,18 bilhões a preços 

de 2009 e corresponde à variação na demanda final utilizada na simulação do impacto. A 

distribuição desse investimento, detalhada por atividade econômica, encontra-se no apêndice 

A.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 Análise exploratória do setor de energia elétrica em Sergipe 

 

O objetivo desta seção é analisar, de forma exploratória, o setor de energia elétrica em 

Sergipe. Pela falta de dados estaduais mais desagregados setorialmente, utilizou-se o setor de 

SIUP como proxy, pois abrange os serviços de fornecimento de água, esgoto sanitário, 

produção e distribuição de energia elétrica. No Brasil, a maior parte do produto deste setor 

vem da produção e distribuição de eletricidade e gás, que, em 2017, chegou a 79% do SIUP 

(IBGE, 2017).  

O estado de Sergipe, desde 1994, abriga em seu território a Usina Hidroelétrica (UHE) 

de Xingó, situada entre as cidades de Canindé do São Francisco (SE) e Piranhas (AL). A 

                                                 
5
  

6
 Adotou-se esta estratégia de simulação em razão da não disponibilização detalhada da aquisição de bens, 

insumos e serviços utilizados para a construção da termoelétrica. 
7
 Segundo Feijó e Ramos (2013), a valoração a preços básicos é obtida ao abater do nível de preços do 

consumidor as margens de comércio, margens de transporte, e os impostos líquidos de subsídios.  
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usina teve forte influência na recuperação da participação do setor industrial na economia 

sergipana, sobretudo a partir dos anos 2000. Assim, a dinâmica dos SIUP no estado é 

explicada, sobremaneira, pela capacidade de geração da hidroelétrica de Xingó (MELO, 

2019). A Figura 1 apresenta o desempenho do setor em Sergipe a partir da sua participação no 

valor adicionado bruto (VAB) e no consumo intermediário (CI) total do estado. 

 

Figura 1- Participação do Valor Adicionado Bruto e do Consumo Intermediário do 

SIUP em Sergipe, 2002 a 2017 

 
           Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IBGE, Sistema de Contas Regionais (2017).  

 

Nos últimos 15 anos, o setor de SIUP perdeu considerável participação no VAB do 

estado, principalmente nos anos de 2013 e 2014. De acordo com Camargos, Gois e Nobrega 

(2017), dois fatores ganham destaque na avaliação dessa dinâmica: i) a elevação no preço da 

energia comprada pela Energisa; e ii) as mudanças nas regras regulatórias decorrentes da 

política de redução da geração de energia nas usinas do Rio São Francisco, resultando na 

diminuição da geração de energia pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF. 

Isso explica, em grande parte, o aumento da participação do consumo intermediário do 

SIUP no total do estado, sobretudo em 2013. Além disso, nesse período, a perda de 

participação do setor é um dos principais fatores que contribuíram para o baixo incremento 

médio do VAB em Sergipe, em decorrência da retração da produção na Usina Hidroelétrica 

de Xingó (MELO, 2019).  

A importância histórica do setor de SIUP para estado de Sergipe pode ser evidenciada 

pela análise do QL, que apontou o setor como o mais especializado do estado nos três anos 

analisados. Além disso, se comparado com os demais estados do Brasil, apresentou o maior 

QL nos anos de 2002 e 2010. Todavia, já em 2017, a queda da participação do setor no total 

do VBP sergipano levou à redução do seu grau de especialização, como pode ser visto na 

Figura 3.  
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Figura 3 – QL dos SIUPs nos estados do Brasil, 2002, 2010 e 2017 

 

 
 

                  

                                  
 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados do QL. 

 

A participação relativa do setor SIUP do Brasil, em relação ao total das atividades no 

país, no período de análise, continuou quase inalterada, na média de 3%. A queda no índice de 

especialização do setor em Sergipe decorreu, portanto, da perda de participação do setor 

dentro da própria economia de Sergipe, que declinou de 11%, em 2002, para 8% em 2010, e, 

posteriormente, para 7% em 2017. 

Historicamente, além das variações sazonais das chuvas, o comportamento do SIUP é 

afetado, também, pelas políticas governamentais voltadas para o setor energético. Neste 

contexto, a instalação da UHE de Xingó ocorreu num período de privatizações das estatais 

como medida de saneamento das contas públicas nacionais (CHESF, 2018). Em 2003, com a 

mudança da presidência, interrompeu-se o processo de privatização que tinha perdurado por 

toda década de 1990, e o Estado passou a assumir papel considerável no planejamento 

energético do país. Nessa nova fase, o país experimentou medidas de universalização da 

energia elétrica para a população mais pobre (ROSA, 2015).  

Já em 2011, o novo governo promoveu mudanças estruturais no setor elétrico, como a 

adoção da Medida Provisória n° 579, de setembro de 2012 (se tornando Lei n°12.873 em 

2013), que promovia a modicidade tarifária, com o intuito de reduzir as contas de energia do 

consumidor. Do ponto de vista das empresas do setor elétrico, a medida causou consideráveis 

prejuízos financeiros. Em 2016, após o processo de impeachment, o governo reduziu o 
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intervencionismo, retomando assim, o processo de privatização. A Eletrobras e suas empresas 

controladas iniciaram um processo de reestruturação financeira, o que incluiu incentivos à 

aposentadoria, a exemplo do Plano de Aposentadoria Extraordinária (PAE), a fim de reduzir o 

quadro de funcionários (CHESF, 2018). 

Como resultado da redução da participação do SIUP, houve o agravamento do quadro 

de estagnação econômica em Sergipe, já atingido pela crise brasileira de 2015 e 2016. O 

estado, no entanto, optou por apostar num reposicionamento estratégico, associado à inserção 

da economia sergipana frente às transformações nacionais e internacionais. O principal eixo 

para assegurar esse reposicionamento é o fortalecimento do Complexo Industrial-Portuário de 

Sergipe por meio da instalação da usina termoelétrica Porto de Sergipe, da Unidade de 

Regaseificação de Gás Natural e das novas descobertas de reservas de petróleo e gás natural 

em águas profundas. A aposta desse investimento é a expectativa de que venha a representar 

para Sergipe papel idêntico ao que a Petrobrás teve nos últimos 50 anos (MELO, 2019). 

 

2.2 Análise de impacto da construção da Termoelétrica Porto de Sergipe 

 

Esta seção apresenta os resultados da análise de impacto a partir de diferentes 

perspectivas: i) macroeconômica; ii) regional; e iii) setorial. A análise pode ser considerada de 

curto-prazo, à medida em que, nos modelos de insumo-produto, assume-se que a tecnologia 

de produção é do tipo Leontief, ou seja, é de proporções fixas, de forma que não ocorram 

modificações nas participações dos fatores produtivos. Por outro lado, as quantidades desses 

fatores podem ser alteradas de forma ilimitada. Sendo assim, a análise de impacto 

compreende apenas a fase de implantação do investimento, na qual não ocorrem mudanças 

nas tecnologias de produção.  

O investimento de aproximadamente R$ 3,18 bilhões da Celse em Sergipe, 

correspondente a fase de construção da UTE Porto de Sergipe, geraria um impacto potencial 

acumulado no PIB sergipano de 11,59%, do Brasil em 0,10%, e do Nordeste em 0,57%, em 

relação ao ano base da matriz. A linearidade dos modelos de insumo-produto implica que a 

variação de demanda final gera maior impacto na região onde foi realizado o investimento. 

Desta forma, em termos macroeconômicos, o impacto em Sergipe mostrou-se maior do que 

no Brasil e Nordeste, bem como o impacto na região Litoral e Leste Sergipano Norte foi 

maior do que nas demais regiões do estado. A Tabela 1 sintetiza os impactos regionais nas 

variáveis macroeconômicas 

 

Tabela 1 – Impacto % sobre variáveis macroeconômicas 

 

Impactos (%) /variáveis Produção  Emprego PIB ICMS 

Sergipe 12,68 11,79 11,59 13,81 

   01-Litoral e Leste sergipano Norte 15,95 16,45 14,82 16,89 

   02-Litoral e Leste sergipano Sul 1,89 1,11 1,45 3,07 

   03-Semiárido sergipano 0,92 0,94 0,77 1,32 

Resto do Nordeste 0,05 0,03 0,04 0,05 

Resto do Brasil 0,03 0,02 0,03 0,03 
                 Fonte: elaboração própria com base nos dados da MIP. 

 

Como mencionado anteriormente, a análise de impacto considerou a realização do 

investimento apenas no ano de 2017. No entanto, o período de implantação da UTE Porto de 

Sergipe I ocorreu entre 2017 e 2019. Como o modelo é linear, pode-se distribuir, sem maiores 

danos de interpretação, o percentual de impacto das variáveis macroeconômicas pelos três 

anos a fim de se obter uma aproximação da contribuição anual do investimento. Desta forma, 
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o investimento realizado teve contribuição média de 3,86% no crescimento anual do PIB do 

estado. Em termos de produção necessária para atender à nova demanda final, esse percentual 

médio foi de 4,23% ao ano. Quanto ao emprego, o impacto médio foi de 3,93%.  

Em relação ao ICMS, é natural que o seu valor acompanhe, em termos relativos, o 

dinamismo das variáveis PIB, produção e emprego, haja vista as características do seu fator 

gerador. A instalação da usina termelétrica gerou um impacto médio de 4,6% ao ano na 

receita de ICMS do estado. Esse percentual é moderadamente maior do que o impacto no PIB, 

produção e emprego do estado.  

Ao analisar esse impacto em nível setorial, e considerando os resultados para o Litoral 

e Leste sergipano norte, região mais impactada, destacam-se as atividades de Construção civil 

(121%), Produtos de metal (65,9%), Fabricação de aço e derivados (63,19%), Cimento 

(55,8%) e Máquinas para escritório (54%). Os resultados para esses setores são esperados em 

investimentos de infraestrutura, por serem intensivos em capital. A Figura 6 apresenta a 

distribuição setorial do impacto sobre a produção de maneira mais detalhada. 

 

Figura 6 – Impactos setoriais sobre a produção no Litoral e Leste sergipano Norte 

 

 
        Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da MIP.  

 

Em relação ao impacto setorial do emprego, em valores absolutos, destacam-se a 

construção civil (71.477) e os serviços (29.809). Dentre os setores que integram os serviços, o 

comércio apresentou capacidade de geração de 20.479 empregos na economia sergipana. Vale 

ressaltar que esses valores são de impactos potenciais estimados ao longo do período de 

construção da termelétrica (2017 a 2019).  

Há uma ligação entre os setores que sofreram maior impacto e os que possuem maior 

participação relativa no vetor de choque da matriz (Apêndice A). Essa relação é esperada, 

uma vez que são captados apenas os efeitos de curto prazo nas análises de insumo-produto, 

conforme apontam Belo, Ribeiro e Simões (2017). Deste modo, compreende-se por que os 

setores como o de construção civil, e produtos de metal, por exemplo, apresentam maior 

impacto. 

É importante notar que a magnitude do impacto de um investimento está sujeita ao 

tamanho da economia, de modo que, à medida que se agrega mais regiões na análise, o 

impacto será diluído. Isso explica o porquê dos impactos para o resto do Brasil, por exemplo, 

serem tão marginais. Deste modo, para expandir as possibilidades de observação nessa 

pesquisa e superar essa restrição de análise, distribuiu-se o impacto total (no Brasil) de acordo 

com as regiões do modelo, como mostra a Tabela 2.  
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Tabela 2 – Absorção % do impacto por variável macroeconômica 

 

Região/Variáveis Produção PIB Emprego ICMS 

Litoral e Leste sergipano Norte 66,77 71,16 81,18 70,05 

Litoral e Leste sergipano Sul 1,29 1,11 1,29 2,10 

Semiárido sergipano 0,49 0,55 0,92 0,57 

Resto do Nordeste 5,56 5,38 5,76 5,57 

Resto do Brasil 25,88 21,80 10,84 21,71 

Total  100 100 100 100 
  Fonte: Elaboração própria a partir de dados da MIP.  

 

O Litoral e Leste sergipano Norte e o resto do Brasil conseguiram absorver 66,77%
8
 e 

25,88%, respectivamente, do investimento total. Percebe-se que a maior parte da demanda por 

bens e serviços do resto do Brasil direcionou-se para fora do resto de Sergipe e do resto do 

Nordeste, indicando que essas regiões não possuem as conexões produtivas, ou mesmo a 

estrutura produtiva necessária para atender as demandas do investimento. A respeito do 

mercado de trabalho, a construção da UTE Porto de Sergipe possuiu a capacidade potencial 

estimada de criar 135.930 empregos diretos e indiretos em todo Brasil durante a realização 

das obras. Deste valor, 83% no estado de Sergipe, 6% no resto do Nordeste e 11% no resto do 

Brasil. 

Sobre essa interpretação, é importante perceber que, em termos de impacto, a 

produção, a geração de empregos e todas as variáveis em análise são maiores no resto do 

Nordeste do que no resto do Brasil em virtude das diferenças nas dimensões das duas regiões 

(vide Tabela 1). No entanto, em termos de distribuição deste impacto, o resto do Brasil 

apresentou maior potencial de absorção do impacto em relação ao resto do Nordeste. 

Ao desagregar esses resultados por setor de atividade, percebe-se, de maneira mais 

detalhada, como absorção local dos transbordamentos é comprometida em virtude da estrutura 

produtiva estadual e regional. A Figura 7 revela, além da distribuição do impacto na região 

onde o investimento estruturante foi realizado, os vazamentos, em nível de setor, para o resto 

do Brasil. 
 

Figura 7 – Absorção dos impactos por setor – Resto do Brasil e Litoral e Leste sergipano 

Norte 

 
   Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados da MIP.  

   Nota: O setor de Construção Civil foi retirado do gráfico para melhor visualização da figura.  

   Seus valores são: Resto do Brasil (0,07%) e Litoral e Leste sergipano norte (48,65%).  

                                                 
8
 A magnitude desse valor guarda relação com a hipótese de linearidade do modelo. Resultados similares são 

vistos em IPECE (2012) e Belo, Ribeiro e Simões (2017), ao analisarem o impacto de investimento em 

infraestrutura.  
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O setor que apresentou maior vazamento para o resto do Brasil foi Outros da Indústria 

de Transformação. Dentre as atividades que o compõem, destacaram-se na análise: Refino de 

petróleo e coque, Produtos de madeira - exclusive móveis, Tintas, vernizes, esmaltes e lacas, e 

Produtos químicos. Houve também uma considerável demanda para o setor de Serviços do 

resto do Brasil. As atividades mais procuradas dentro desse setor nesta região foram as de 

Comércio, Transporte, armazenagem e correio, Serviços prestados às empresas, 

Intermediação Financeira e Seguros, e Serviços de informação. Além disso, a demanda para 

os setores de Fabricação de aço e derivados, e Indústria extrativa foram maiores fora de 

Sergipe e da região Nordeste. 

De acordo com Guilhoto (2010), numa análise da MIP do Nordeste, a região apresenta 

uma lacuna por ser menos desenvolvida na produção de industrializados (como máquinas, 

equipamentos, eletroeletrônicos, químicos diversos etc). 

A maior demanda por esses setores no resto do Brasil revela os ligamentos 

intrassetoriais que faltam à estrutura produtiva do estado de Sergipe e do resto do Nordeste, 

impedindo que essas regiões absorvessem o impacto do investimento realizado para a 

construção da termelétrica. Vale ressaltar que esse resultado não implica na inexistência 

dessas atividades no estado, mas que não há uma ligação mais consolidada entre os setores da 

região que recebeu o choque e as demais regiões adjacentes. 

Os resultados evidenciam a vulnerabilidade da estrutura produtiva não apenas de 

Sergipe, como do Nordeste de modo geral, por não conseguir absorver a maior parte dos 

vazamentos de suas regiões. Essa fragilidade estrutural ratifica a tese proposta por diversos 

autores clássicos do desenvolvimento regional, a exemplo do Hirschman (1958), de que o 

crescimento econômico não ocorre de maneira homogênea no tempo e nos espaço, mas está 

sujeito a uma força polarizadora, sendo necessário a implementação de políticas para reduzir 

esses efeitos do crescimento. 

No Brasil, embora o processo de redução dessas desigualdades regionais tenha se 

iniciado há algumas décadas, não ocorreu de maneira satisfatória, visto que as indústrias ainda 

se concentravam, majoritariamente, no Sudeste (DINIZ, 1993). Nesta dinâmica, uma das 

regiões mais afetadas pelo baixo dinamismo produtivo é o Nordeste. 

Para Guilhoto et al. (2010), num estudo que considerou os anos entre 1990 e 2004, 

embora a economia do Nordeste tenha evoluído, voltando-se para o seu mercado interno, 

ainda é muito dependente do restante do país. O consumo intermediário e demanda final do 

Nordeste possuem alta dependência da produção de estados situados em outras regiões. Isso 

implica baixa interação dos estados nordestinos entre si. Do ponto de vista do 

desenvolvimento regional, esse resultado é preocupante, visto que as políticas voltadas para o 

Nordeste resultarão em mais efeitos indiretos no resto do país do que dentro do próprio 

Nordeste. Corrobora com essa ideia o trabalho de Ribeiro et al. (2018), que se propôs a 

avaliar os impactos de um investimento estruturante na economia nordestina, e encontrou 

como resultado o aumento das disparidades intrarregionais e intraestaduais na região.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho objetivou analisar o impacto de curto-prazo, em termos regionais e 

setoriais, da construção da usina termoelétrica Porto de Sergipe. Além disso, pretendeu-se 

explorar a dinâmica de especialização das atividades que envolvem a produção e distribuição 

de energia elétrica em Sergipe, a fim de demonstrar a importância do setor energético para 

essa unidade federativa. 

Na análise exploratória, o SIUP mostrou-se o setor mais especializado de Sergipe, 

considerando os anos de 2002, 2010 e 2017. No entanto, houve gradativa perda de 

especialização ao longo desse período. O resultado deve-se, sobretudo, à dinâmica na 
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produção de energia hidroelétrica no estado, relacionada aos períodos de baixa vazão e às 

medidas governamentais orientadas para o setor energético. Para reestruturar o seu eixo 

estratégico, Sergipe conta com os impactos que a instalação e a operação da usina 

termoelétrica gerarão para o estado.  

Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que a construção da usina termoelétrica 

contribuiu, em termos potenciais, com 11,6% do aumento do PIB no estado. Os impactos 

foram maiores na região Litoral e Leste Sergipano Norte, onde se realizou o investimento. O 

efeito vazamento dessa inversão para o resto da economia sergipana revelou-se pequeno, 

indicando baixo encadeamento dentro do próprio estado. Além disso, a análise setorial 

revelou que as atividades mais afetadas foram aquelas que atendem às necessidades de 

investimentos em infraestrutura, a exemplo do setor de construção civil, produtos de metal, 

fabricação de aço e derivados, cimento etc. 

Além da estimação do impacto, também se verificou a sua distribuição por variáveis 

macroeconômicas. Os resultados apontaram que, do impacto global da produção no Brasil 

(0,10%), a região em Sergipe onde se realizou a inversão conseguiu absorver a maior parte 

(66,8%). Em relação aos efeitos no mercado de trabalho, verificou-se que, do total de 

emprego direto e indireto gerado no Brasil em decorrência do investimento, 83% situou-se no 

estado em Sergipe, indicando baixa exportação de emprego para o resto do Brasil. 

Não obstante, para todas as variáveis macroeconômicas analisadas, houve maior 

absorção do impacto pelo resto do Brasil do que pelo resto do Nordeste. O resultado sinaliza a 

baixa capacidade dessa região em atender às demandas por bens e serviços de um 

investimento dentro do seu próprio território. Com base neste trabalho e de demais estudos 

sobre desigualdades regionais no Brasil, levanta-se a proposta de adensamento da cadeia 

produtiva do Nordeste, com o intuito de minimizar os vazamentos da produção, do emprego, da 

renda etc, decorrentes da falta de estrutura regional. Considera-se que o melhor caminho para esse 

propósito é a adoção de políticas de internalização dos setores mais dinâmicos para o nordeste. 
Ao observar os resultados, percebe-se que o percentual do impacto nas variáveis 

macroeconômicas é muito próximo entre si, além de ser proporcionalmente maior na região 

onde se realizou o investimento. Isso decorre, substancialmente, da condição de linearidade 

do modelo, o que implica em uma função de produção com retornos constantes de escala. 

Dadas essas limitações, reforça-se que as interpretações desses resultados precisam ser 

cuidadosas e realizadas de maneira também qualitativa.  

A estimação dos impactos da termoelétrica Porto de Sergipe é de grande importância 

para (i) conhecer os impactos regionais e setoriais sobre as variáveis macroeconômicas do 

estado, mapeando, assim, os setores mais dinâmicos frente a um investimento estruturante; e 

(ii) auxiliar os policymakers na condução de políticas públicas de incentivo à reestruturação 

do setor energético em Sergipe, incluindo as potencialidades para arranjos produtivos que 

permitam o aumento da capacidade de absorção dos impactos gerados. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela A - Tratamento estatístico do vetor de choque  

 

Setores 

Estrutura de 

participação da 

FBCF 

Distribuição do 

investimento a preços 

do consumidor 

(-) Margens 

e impostos 

Distribuição do 

investimento a 

preços básicos 

Deflator 

Vetor de 

choque final 

deflacionado 

Agricultura silvicultura exploração florestal 0,0 2,5 0,4 2,1 0,7 1,4 

Pecuária e pesca 0,0 46,7 5,2 41,4 0,6 24,5 

Petróleo e gás natural 0,0 0,3 0,0 0,2 0,8 0,2 

Minério de ferro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Outros da indústria extrativa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Alimentos e Bebidas 0,0 2,0 0,6 1,4 0,5 0,8 

Produtos do fumo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Têxteis 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 

Artigos do vestuário e acessórios 0,0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,1 

Artefatos de couro e calçados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Produtos de madeira - exclusive móveis 0,0 0,2 0,1 0,2 0,7 0,1 

Celulose e produtos de papel 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 0,0 

Jornais revistas discos 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 

Refino de petróleo e coque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Álcool 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,1 

Produtos químicos 0,0 0,1 0,0 0,1 0,6 0,0 

Fabricação de resina e elastômeros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Produtos farmacêuticos 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,1 

Defensivos agrícolas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 
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Continuação: Tabela A - Tratamento estatístico do vetor de choque 

 

Setores 

Estrutura de 

participação da 

FBCF 

Distribuição do 

investimento a preços 

do consumidor 

(-) Margens e 

impostos 

Distribuição do 

investimento a preços 

básicos 

Deflator 
Vetor de choque 

final deflacionado 

Perfumaria higiene e limpeza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Tintas vernizes esmaltes e lacas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 

Produtos e preparados químicos 

diversos 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Artigos de borracha e plástico 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 0,1 

Cimento e outros produtos de 

minerais não-metálicos 
0,0 0,3 0,1 0,2 0,7 0,2 

Fabricação de aço e derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Metalurgia de metais não-ferrosos 0,0 0,2 0,0 0,2 0,6 0,1 

Produtos de metal - exclusive 

máquinas e equipamentos 
0,0 83,7 17,9 65,9 0,8 49,4 

Máquinas e equipamentos inclusive 

manutenção e reparos 
0,0 1,2 0,2 1,0 0,6 0,6 

Eletrodomésticos e material 

eletrônico 
0,0 1,6 0,7 0,9 0,6 0,6 

Máquinas para escritório aparelhos e 

material eletrônico 
0,0 39,0 11,9 27,0 0,8 22,5 

Automóveis camionetas caminhões e 

ônibus 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Peças e acessórios para veículos 

automotores 
0,0 1,2 0,2 1,0 0,6 0,6 

Outros equipamentos de transporte 0,0 15,5 3,0 12,5 0,6 8,0 

Móveis e produtos das indústrias 

diversas 
0,0 61,5 26,2 35,3 0,7 23,3 

SIUP 0,0 0,4 0,1 0,3 0,6 0,2 

Construção civil 0,8 4596,8 242,7 4354,0 0,6 2731,2 
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Continuação: Tabela A - Tratamento estatístico do vetor de choque 

 

Setores 

Estrutura de 

participação da 

FBCF 

Distribuição do 

investimento a preços do 

consumidor 

(-) Margens e 

impostos 

Distribuição do 

investimento a 

preços básicos 

Deflator 
Vetor de choque 

final deflacionado 

Comércio 0,1 408,2 13,8 394,3 0,5 204,2 

Transporte armazenagem e correio 0,0 72,1 13,2 58,9 0,6 33,5 

Serviços de informação 0,0 0,3 0,0 0,2 0,8 0,2 

Intermediação financeira seguros e 

previdência complementar 
0,0 0,6 0,0 0,6 0,5 0,3 

Serviços imobiliárias e aluguéis 0,0 94,3 0,2 94,1 0,5 50,6 

Serviços de manutenção e 

reparação 
0,0 0,7 0,0 0,7 0,6 0,4 

Serviços de alojamento e 

alimentação 
0,0 1,0 0,1 0,9 0,5 0,4 

Serviços prestados às empresas 0,0 34,7 2,0 32,7 0,6 19,0 

Educação mercantil 0,0 2,7 0,1 2,7 0,5 1,3 

Saúde mercantil 0,0 5,9 0,2 5,8 0,5 2,6 

Serviços prestados às famílias e 

associativas 
0,0 16,5 0,4 16,2 0,6 9,2 

Serviços domésticos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 

Educação pública 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 

Saúde pública 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Administração pública e 

seguridade social 
0,0 2,2 0,0 2,2 0,6 1,3 

Total 1,0 5493,7 
 

5153,9 
 

3187,3 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da MIP (2009) e TRU (2017).  
 


