
Entidades Relacionadas ao Setor Mineral do
Estado de Sergipe

Federais

Departamento Nacional da Produção Mineral –
DNPM – É o órgão da Administração Direta Federal
de maior influência dentro do Setor Mineral de Ser-
gipe, através da sua unidade regional, o 18º Distri-
to. Autarquia vinculada ao Ministério de Minas e
Energia encarregada da formulação e execução da
política mineral e da fiscalização dos empreendi-
mentos mineiros, em consonância com diretrizes
globais nacionais.

Serviço Geológico do Brasil – CPRM – Empresa
Pública responsável pela execução dos levanta-
mentos geológicos básicos e coleta de dados hi-
drogeológicos no Estado. Mantém dois geólogos
residentes instalados nas dependências do 18º
Distrito/DNPM em Aracaju.

Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras – Companhia
estatal responsável pela pesquisa e produção de
petróleo na Bacia de Sergipe. Através da Petromi-
sa, subsidiária extinta em 1992, implantou o com-
plexo mínero-industrial Taquari-Vassouras.

Estaduais

Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e
Turismo – Inclui, dentre as suas áreas de compe-
tência, a administração das questões relacionadas
aos recursos minerais no território sergipano. Para
coordenar essas ações, dispõe em seu organogra-
ma administrativo de uma divisão, vinculada ao
DET – Departamento Técnico, ao qual estão liga-
das institucionalmente as unidades administrativas
dos demais escalões (em níveis de execução, so-
bretudo as empresas).

Companhia de Desenvolvimento Industrial e de
Recursos Minerais de Sergipe – CODISE – Socie-
dade de economia mista estadual, tendo como ob-
jetivo social a execução da política de desenvolvi-
mento industrial e o aproveitamento dos recursos
minerais de Sergipe. Atua como entidade técnica
especializada e está habilitada a realizar estudos,
pesquisa, prospecção, lavra, industrialização e co-
mercialização de recursos minerais em qualquer
ponto do Estado de Sergipe e do território brasilei-
ro. Ocupa lugar de destaque por tratar-se do princi-
pal órgão executivo.

Sergipe Minerais S.A.–Semisa – Sociedade de
economia mista estadual, vinculada à Secretaria de

Estado da Indústria, Comércio e Turismo, cujo obje-
tivo é o aproveitamento econômico, mediante pes-
quisa, lavra, industrialização e comercialização
das jazidas minerais existentes em qualquer parte
do território nacional. Suas atividades atualmente
são desenvolvidas pela CODISE, com a qual man-
tém convênio.

Administração Estadual do Meio Ambiente–Ade-
ma – Autarquia vinculada à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, com objetivo de promover a pre-
servação do meio ambiente, da fauna, da flora e do
uso racional dos recursos hídricos, assim como a
proteção dos ecossistemas naturais. É da sua com-
petência elaborar normas e padrões relativos à pre-
servação do meio ambiente, expedir alvarás de
funcionamento de indústrias, estabelecimentos e
unidades que são passíveis de atuarem como fonte
poluidora do meio ambiente. Neste contexto, in-
clui-se a expedição de licenças ambientais para as
atividades de mineração, com base nas normas es-
tabelecidas pela Resolução Conama nº 09 (de
06.12.1990). É também função da Adema fiscalizar
as fontes poluidoras e aplicar as penalidades, con-
forme o disposto nas legislações federal e esta-
dual, e nas resoluções baixadas pelo Conama.

Instituto de Tecnologia e Pesquisas de Sergi-
pe–ITPS – Autarquia integrante da administração
pública estadual, com objetivos específicos de reali-
zar análises e pesquisas dos recursos naturais (mi-
nerais, vegetais e animais) do estado, e também de-
senvolver o ensino experimental da química. Tem
contribuído substancialmente para o desenvolvi-
mento da indústria mineral sergipana, através da re-
alização de análises químicas gratuitas e de ensaios
para caracterização tecnológica de substâncias mi-
nerais para emprego industrial, sobretudo no que
tange a produtos cerâmicos e fertilizantes.

Outras

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA – Autarquia federal que respon-
de pela fiscalização do exercício das profissões re-
lacionadas com a engenharia, arquitetura, agrono-
mia, geologia, geografia, agrimensura, cartografia,
entre outras. Além disso, por força da Resolução
Normativa nº 336, cuida do registro e da fiscaliza-
ção de todas as empresas que possuem, em suas
atividades, relação direta com a mineração.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Sergipe – Sebrae – Entidade que integra o Siste-
ma Nacional Sebrae, também interage com o setor



mineral. É uma sociedade civil sem fins lucrativos,
constituída sob a forma de serviço autônomo, com
jurisdição no Estado de Sergipe, onde funciona
também a sua sede. Suas ações se concentram so-
bretudo nos aspectos indutores do desenvolvimen-
to, utilizando o suporte de agentes financeiros ofi-
ciais, dentre os quais o Banco do Nordeste do Bra-

sil, que, por sua vez, interage com o setor mineral
através do financiamento de projetos.

Companhia Vale do Rio Doce – CVRD – Empresa
de Mineração Estatal recém-privatizada. Assumiu o
controle do complexo mina-usina Taquari-Vassou-
ras, após a extinção da Petromisa, mediante arren-
damento à Petrobras.
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