João Pessoa, capital do estado.
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Uma oportunidade
chamada Paraíba
Exuberante e arrojada, a Paraíba abriga, em sua herança genética, fortes traços
espanhóis e portugueses - os primeiros desbravadores de seu chão atapetado
de matas, rios e mares. A antiga “Filipéia” (em homenagem ao rei Felipe, da
Espanha) viriam somar-se hábitos e costumes de nativos indígenas e negros
africanos, gerando um povo destemido e talentoso, superando adversidades
e imprimindo um papel destacado na história cultural e econômica do país.
Foi de lá, no passado, que saiu o abundante Pau Brasil. É daqui, do presente,
que emerge a cobiçada Turmalina Paraíba, a pedra mais preciosa do planeta.
De seu berço esplêndido, surgiriam valorosos (e numerosos) nomes nas
artes, ciências, esportes e política. Terra em que o sol nasce primeiro.
Pequenina em tamanho e gigante em atitudes, a Paraíba reúne um conjunto
de atributos, naturais e construídos, que fazem dela um dos estados mais
atraentes para se investir na atualidade. A começar pela localização
geográfica, no ponto mais oriental das Américas, no centro do Nordeste.
Seu litoral é recheado de belezas naturais preservadas. Da terra fértil,
extrai-se alimentos e minérios. O clima temperado, com sol e ventos
abundantes, contribui para a geração de energia limpa, atraindo novos
investimentos e turistas, ávidos por cenários acolhedores e potenciais.
Entrelaçada pela malha rodoviária mais moderna do nordeste
brasileiro, seus 223 municípios têm acesso rápido e seguro a
portos, aeroportos e grandes centros urbanos, cujas cidades
(e lavouras) são abastecidas por mais de 1500 km de adutoras.
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Campina
Grande, segunda maior cidade da Paraíba.

A educação é outro ponto de destaque no Estado. Mais de 300 escolas
integrais, técnicas e universidades (públicas e particulares), com cerca
de 400 mil estudantes, contribuem na evolução dos índices educacionais,
estimulando o protagonismo e aperfeiçoamento técnico de alunos e
professores, que vivenciam experiências em intercâmbios e estágios,
abastecendo a indústria, o comércio, o campo e os polos tecnológicos,
a exemplo de Campina Grande, o mais avançado da América Latina.
O equilíbrio fiscal, a regularidade no pagamento de servidores e
fornecedores, além de amplos e regulares investimentos em obras e
programas sociais e econômicos (como o Empreender Paraíba, com
empréstimos a juros baixos para pequenos e médios empreendedores),
colocam o estado na vanguarda do desenvolvimento nacional, assumindo
a liderança regional no ranking da competitividade e dos novos negócios.
A segurança pública é outro ponto que coloca a Paraíba no topo nacional,
com reduções, ano após ano, nos índices de criminalidade, gerando um
ambiente propício para quem deseja investir e habitar em nossas cidades.
Com a economia aquecida, povo hospitaleiro e trabalhador, infraestrutura
ampliada e investimentos em perenes frentes de trabalho (como o polo
turístico da capital, João Pessoa), a Paraíba chega ao futuro com desenvoltura
e solidez, anunciando ao mundo um cenário de boas oportunidades aos
que desejam viver, trabalhar, investir e usufruir de um cenário paradisíaco
e promissor. Apaixonante e envolvente. Revigorante e acessível. Único.
É bastante conferir para atestar.

3

ESTADO
QUE MAIS
CRESCE
A Paraíba possui uma localização
estratégica, tanto econômica quanto
geográfica. Além de ser o estado
brasileiro mais ao leste das Américas
- ficando mais próximo da Europa e
África -, a Paraíba faz fronteira com
dois grandes mercados nordestinos,
com fácil acesso terrestre e aéreo.
Atualmente, a economia paraibana
é uma das mais prósperas do Brasil.
É o estado de maior crescimento da

Oceano
Atlântico
Ceará

Rio Grande
do Norte

Paraíba

década, na região Nordeste, e 6° em
todo o país. Números que mostram
a força de um mercado cada vez
mais amadurecido e pronto para
se desenvolver ainda mais nos
próximos anos.

Pernambuco

Localização estratégica
Divisa com os estados do Rio Grande
do Norte, Pernambuco e Ceará.
Abriga a Ponta do Seixas,
ponto mais oriental das Américas.
Porto de Cabedelo, um dos portos
mais ao leste do Oceano Atlântico.
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Capital: João Pessoa
Municípios: 223
População: 4.018.127 (2019)
Densidade demográfica: 66,7 hab. km2
Extensão Territorial: 56.469,744 km2
PIB: R$ 59 bilhões
• Maior crescimento do Nordeste
no período de 2010-2016: (12,9%)
• 1a posição em crescimento acumulado
no período 2010 – 2016 no Nordeste
• 6a posição em crescimento acumulado
no período 2010 – 2016 no Brasil
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POTENCIAL E
COMPETITIVIDADE
Este é um dos melhores momentos
para escolher a Paraíba. O estado
continua sendo o mais competitivo
do Nordeste e é o 50 maior mercado
consumidor da região. Seus dois

Porto de Cabedelo

maiores centros consumidores são
João Pessoa (capital) e Campina
Grande e, juntos, atingiram, em
2019, o volume de R$ 25,902 bilhões,
representando quase 40% do total de
consumo do estado (R$ 65,3 bilhões).
As duas cidades são conectadas por
uma rodovia federal duplicada de
120km, em estado de conservação

RANKING DE
COMPETITIVIDADE
É O ESTADO MAIS
COMPETITIVO DO
NORDESTE.

40 lugar em Segurança;
70 lugar em Solidez Fiscal;
70 lugar em Inovação;
100 lugar em Infraestrutura;
110 lugar no Ranking Geral

de Competitividade dos Estados;

Nota 80,5 em Solidez Fiscal,
acima da Média Nacional;
60 maior Índice de

Investimentos do Brasil.

acima da média nacional.

Cidade de Areia

Lajedo de Pai Mateus, Cabaceiras.

Somando o potencial de consumo

RATING B - SOLIDEZ FISCAL

de João Pessoa às das capitais

Pelo terceiro ano consecutivo, a
Paraíba manteve a sua avaliação
de eficiência na gestão fiscal,
na avaliação da Secretaria
do Tesouro Nacional. O índice
também credencia o estado para
contratação de novas operações
de créditos, que possibilitam
investimentos estruturantes,
bem como a manutenção
da atividade econômica local.
Neste ano, a avaliação
da Paraíba alcançou nota A
nos quesitos Endividamento
e Liquidez, recebendo
nota B apenas no Índice de
Poupança Corrente.
Somente o estado do Espírito
Santo recebeu o Rating A
em todo Brasil.

nordestinas mais próximas, temos um
mercado consumidor de mais de R$ 78
bilhões. E tais capitais estão situadas

Pedra da Boca, Araruna.

Praia naturista de Tambaba.

em um raio de apenas 287km e são
interligadas por uma das principais
rodovias federais do país.

Potencial
de consumo
da Paraíba

R$ 65.308 bilhões
em 2019
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EDUCAÇÃO, SAÚDE
E SEGURANÇA

COMÉRCIO
E SERVIÇOS
Na Paraíba, você encontra um ótimo
ambiente de negócios. Graças à
uma gestão comprometida em dar

SETORES QUE
CONTRIBUEM
COM MAIS DE

o máximo de apoio e agilidade para

70%

vem ganhando dinamismo, gerando
riquezas e empregos por todo o estado.

de vida na Paraíba.

DO PIB

atender investidores nacionais e
internacionais, a economia local

Avanços em áreas básicas do estado, têm melhorado significativamente a qualidade

• Administração Pública;
• Comércio;
• Atividades Imobiliárias
& Construção civil;
• Indústria de Transformação.

IDEB - ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Escolas com avaliação
acima da média nacional
Escolas Cidadãs Integrais (ECI) = 4,0
Escolas Cidadãs Integrais Técnicas (ECITs) = 4,2
Brasil = 3,5

UNIVERSIDADES E FACULDADES
Produção de conhecimento e formação
de mão de obra especializada em todas
as regiões do estado.

Cerca de

300.000
empresas ativas

Presente em

47cidades
cursos
37 proﬁssionalizantes

SETORES QUE MAIS ACUMULARAM EMPREGOS
FORMAIS, NA PARAÍBA, ATÉ 2017
SETOR/
ATIVIDADE

8

EMPREGOS
ESTOCADOS

Públicas: 4
Privadas: 30

ESCOLAS CIDADÃS INTEGRAIS TÉCNICAS (ECIT)
Aumento constante no número de escolas

PERCENTUAL
DO TOTAL

Administração Pública
(federal, estadual e municipal)

243.053

38%

Serviços

172.936

27%

Comércio

103.246

16%

Indústria de Transformação

71.013

11%

Construção Civil

25.800

4%

As instituições públicas de ensino
superior somam um total de 76 polos ou
campi espalhados em diversas cidades
paraibanas.

68

70
52,5

34

35
17,5

3
0

2016

7
2017

2018

2019
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EDUCAÇÃO, SAÚDE
E SEGURANÇA
2ª maior
cobertura de
Atenção Primária
do Brasil

97
,34%
da população
Cobertura
de saúde bucal

93,21%
32
hospitais

públicos
estaduais

6.289
serviços de saúde

disponíveis no SUS
em todo o estado
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EDUCAÇÃO, SAÚDE
E SEGURANÇA
REDUÇÃO GERAL NOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA
Redução de CVLI (Crimes Violentos Letais Intencionais)
por 7 anos seguidos, desde 2012;
Redução de 29% do número de CVLI contra mulheres,
desde 2010 (redução de 33% na taxa);
Redução de 29% em roubos a estabelecimentos
comerciais em João Pessoa, em 2018;
Redução de 38% em roubos a estabelecimentos
comerciais em Campina Grande, em 2018;
Redução de 57% em ações contra instituições
bancárias, de janeiro a setembro de 2019.

3a MENOR
CVLI
do Nordeste
TAXA de
4 LUGAR
0

em SEGURANÇA

E DEFESA SOCIAL,
segundo o Centro de
Liderança Pública (CLP)
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2a MENOR
de latrocínios
do Nordeste
TAXA
e a 8º menor do país em 2019
(Fonte: FBSP: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019)

Programa

PARAÍBA UNIDA
PELA PAZ

Ganhador do Prêmio Nacional
da Área de Segurança Pública,
do Ranking de Competitividade
do Centro de Liderança Pública (CLP)
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TURISMO
Nos últimos anos, o turismo na Paraíba vem mudando para melhor em estrutura, volume
e diversificação. Além das belezas naturais, o estado também possui roteiros atrativos
para quem busca tranquilidade, segurança, esportes e cultura. A capacidade turística
acompanha essa evolução com a recente requalificação do aeroporto internacional,
incremento no número de leitos em hotéis e a preparação de novos equipamentos.

O Aeroporto
Internacional
Castro Pinto tem
capacidade de
atender cerca de

1de,passageiros/ano
4 milhão
Mais de

28
mil
leitos em hotéis

por toda Paraíba
Crescimento
médio anual de

4
,41%
no ﬂuxo global
de hóspedes

Praia do Bessa, João Pessoa.
14
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TURISMO

MAIS TURISMO NA PARAÍBA

Novos equipamentos vão elevar ainda mais o patamar turístico do estado.

CENTRO DE CONVENÇÕES
Localizado em João Pessoa, este novo

Praia de Coqueirinho, Conde.

equipamento é um dos mais modernos
do país e conta com quatro grandes
estruturas: a Torre do Mirante, o Pavilhão
de Feiras e Exposições, o Pavilhão de

Praia do Jacaré, Cabedelo.

Parque dos Dinossauros, Sousa.

Congressos e Convenções e o Teatro
Pedra do Reino. O seu projeto permite
abrigar eventos como feiras, exposições,
simpósios, congressos, além de grandes
espetáculos, como peças teatrais e
concertos.

48.676 m2 de área total construída;
Capacidade para realizar
20 eventos simultâneos;
Teatro com 2.924 lugares;
Pavilhão de feiras e exposições
com 19.346 m2 ;
Capacidade para acolher
até 20 mil pessoas;
Estacionamento para 2 mil carros;
Heliponto de 900 m2.

POLO TURÍSTICO
CABO BRANCO

LOCALIZAÇÃO
ESTRATÉGICA

O maior complexo turístico planejado
Cidade de Bananeiras

do Nordeste é paraibano. Em fase de
implantação, o polo vai abrigar resorts,
hotéis, o novo centro de convenções,
campo de golfe, além de ampla rede de
comércio e serviços em uma área entre
a orla marítima e uma reserva ambiental
de Mata Atlântica. Uma estrutura única,
que vai estabelecer um novo padrão em
receptivo turístico, não só na Paraíba,
mas em todos os estados vizinhos.
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Índios da Baía da Traição

Centro Histórico
de João Pessoa: 16 km
Porto de Cabedelo: 36 km
Aeroporto Castro Pinto: 24 km
Recife: 125 km
Natal: 194 Km
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Foto: Marcos Pimentel

Pinturas rupestres da

Pedra do Ingá
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São João de

Campina Grande
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INDÚSTRIA
Com polos produtivos e distritos
industriais espalhados por todo o
estado, a produção local caminha
a passos largos em direção a um
fortalecimento inédito para o setor.

POLO
CALÇADISTA
2º maior produtor de
calçados do Nordeste;

POLO
CIMENTEIRO
Maior produtor de
cimentos do Nordeste;
7º maior produtor
de cimentos do Brasil;
Produção de 2,3 toneladas
de cimento ao ano;
04 fábricas em atividade.
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria
do Cimento 2018 e Caged 2018

3º maior produtor de
calçados do Brasil;
15,8% de toda produção
nacional em 2018;
Cerca de 150 milhões
de pares de calçados
produzidos em 2018;
176 empresas atuando
na indústria de calçados;
Mais de 14.000
trabalhadores.
Fonte: Relatório Setorial 2019 da ABICALÇADOS
e Caged 2018

POLO TÊXTIL
Mais de 900 empresas
da cadeia produtiva

11.550 empregos diretos

Fonte: Caged 2018
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INDÚSTRIA

POLO CERÂMICO
600 milhões de peças de cerâmica/ano;
Aproximadamente 150 estabelecimentos
atuando no setor;
2.500 empregos diretos.
Fonte: Sindicato da Indústria de Cerâmica do Estado da Paraíba – SINDICER/PB

DISTRITOS
INDUSTRIAIS
1. Alhandra
2. Bayeux
3. Caaporã
4. Cajazeiras
5. Campina Grande

31 áreas industriais
presentes em
16 municípios paraibanos

6. Catolé do Rocha
7. Conde
8. Cuitegi
9. Guarabira
10. João Pessoa

11. Patos
13. Pedras de Fogo
14. Queimadas
15. Santa Rita
16. Sousa

6.

15.
4.

8.

9.

11.
16.

2.
10.

14.

5.

12.

1.

13.

7.

3.
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ENERGIAS
RENOVÁVEIS
O potencial de produção de energia renovável na Paraíba é um dos melhores do Brasil.
Suas características geográficas formam um ambiente único e eficaz para instalação de
geradoras de energia eólica e solar.

ENERGIA EÓLICA

ENERGIA SOLAR

Capacidade estimada (onshore): 10,2 GW

A Paraíba é um dos estados com maior

a 120 m de altura - onze vezes maior que

índice solarimétricos do Brasil. Áreas

a capacidade de geração já instalada

como o sertão apresentam índices de

na Paraíba até 2018*.

incidência solar que poucos lugares

A Paraíba também vai abrigar o maior

no planeta possuem. Essas condições

complexo eólico da América Latina, com

favoráveis tornam o estado estratégico

potência instalada total de 565 MW,

para a produção da energia do futuro.

sendo 157 MW já em operação.

Atualmente, nos Complexos de Coremas
e de Angicos/Malta são 93 MW em
operação e 261 MW em construção.

LEILÃO DE
ENERGIA NOVA
De acordo com dados da Empresa de
Pesquisa Energética (EPE, 2019), foram
cadastrados no Leilão de Energia Nova
“A-6”, 76 projetos a serem implantados
no Estado da Paraíba. Desse total, 52
projetos são de usinas eólicas, que
totalizam 1.871 MW; e 24 projetos de usinas
fotovoltaicas, que totalizam 727 MW. O
leilão “A-6” contempla empreendimentos

GERAÇÃO
DISTRIBUÍDA
De acordo com dados da ANEEL (julho,
2019), a Paraíba é o terceiro estado
do Nordeste, com o maior número de
unidades consumidoras que geram a sua
própria energia, com 1.354 ligações, e
uma potência instalada de 18,0 MW em
painéis solares fotovoltaicos.

que devem entrar em operação seis anos
após à data de contratação.

Parque Eólico de Mataraca
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SISTEMAS DE TI
A Paraíba é referência nacional em tecnologia e inovação. E, através do PLADES (Plano
de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Paraíba), criou verdadeiras
cadeias produtivas por todo o estado, contando com instituições de ensino superior,
infraestrutura óptica, rodoviária, agências de desenvolvimento e iniciativa privada para
fomentar todo esse potencial econômico.

ECOSSISTEMA EM PROL DA INOVAÇÃO
Governos

Secretarias e Agências do Governo do Estado
Secretarias e Agências de Governos Municipais

Academias

Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Instituto Federal da Paraíba – IFPB

Ambientes
pró-inovação

Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB)
Centro de Tecnologia e Inovação Telmo Araújo
(CITTA) | SENAI | INSA

Agências
Fomento

Sebrae, Fapesq, Empreender, FIPs e Empresas

INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO ÓPTICO
Conheça a Rede Paraibana de Alto Desempenho (Repad):
Possui atualmente 336,8 km em ﬁbra óptica
Atende a região Metropolitana de João Pessoa e de Campina Grande
Internet com taxas de tráfego de até 10 Gbps
Capacidade de 40 e 100 Gbps para módulos ethernet
Utilizada pelos órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa da Paraíba
Expansão em andamento para mais de 53 municípios, com 3.400 km de cabeamento
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INFRAESTRUTURA
MALHA VIÁRIA
De acordo com o Ranking de Competitividade (CLP, 2019), a Paraíba é um dos estados brasileiros
que apresentam as melhores infraestruturas rodoviárias tanto em extensão quanto em qualidade
técnica-operacional.

3a melhor malha viária do Nordeste
e a 7a melhor do Brasil;
Crescimento de 47% da malha rodoviária
estadual pavimentada nos últimos oito anos;
Todas as cidades da Paraíba estão interligadas
por vias asfálticas;
Vias de acesso ao porto, estaleiro e aeroportos
receberam obras de requalificação recentemente.

SEGURANÇA HÍDRICA
A Paraíba vem executando um dos maiores programas para garantir segurança
hídrica no estado. Além disso, será um dos mais beneficiados pelo projeto
de Transposição do Rio São Francisco que garantirá água o ano todo.
O Canal Acauã/Araçagi é a maior obra hídrica do estado. São 130,44 km de extensão,
beneficiando mais de 630 mil pessoas e garantindo potencial produtivo em mais de 16 mil hectares.
Já são mais de 1.500 km no programa de construção de adutoras, entre construídas e em
andamento.
Centro de Convenções de João Pessoa
28
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INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

ENERGIA ELÉTRICA

GÁS NATURAL

Nos dias de hoje, são 36 usinas geradoras de energia elétrica em operação na Paraíba, que
totalizam uma capacidade instalada de 888,26 MW. O sistema de transmissão corta o estado,
atendendo às demandas de energia em todas as regiões.

Abrangência: João Pessoa, Campina
Grande, Cabedelo, Conde, Alhandra,
Santa Rita, Bayeux, Mamanguape
Queimadas, Ingá e Caldas Brandão.

CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR FONTE
QUANTIDADE

POTÊNCIA
(MW)

%

Usina Termelétrica

15

618,14

69,6

Central Geradora Eólica

15

157,20

17,7

Central Geradora Solar Fotovoltaica

4

108,40

12,2

Pequena Central Hidrelétrica

1

3,52

0,4

Central Geradora Hidrelétrica

1

1,00

0,1

TIPO

PORTO DE CABEDELO
Administrado pela Companhia Docas da Paraíba, o Porto de Cabedelo é um ponto estratégico
para a movimentação nacional e internacional de cargas. Sua posição privilegiada, integração
com malha rodoviária e baixos custos, o torna uma excelente escolha de logística marítima.
Conheça algumas das muitas vantagens do porto:

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Menores tarifas em relação aos portos de Recife/PE e Natal/RN;
Ceará Mirim II
Santa
Cruz II Paraíso
Extremoz II

Não há gargalos logísticos ou fila de espera para atracações;

Natal III
Santa
Luiza II (22)
Milagres

Pilões
C. Grande III

Coremas
(22)

320 Km de rede de distribuição;
18 mil clientes residenciais
e comerciais;
41 clientes industriais;
Fornecimento de GNV para
37 postos de abastecimento.

UTE
Campina
Grande

Milagres II (22)

João Pessoa

C. Grande II Santa
Rita II Mussuré II
(23)

UTE Termonordeste
UTE Termoparaíba
Goianinha

Disponibilidade imediata para grandes demandas
(atual operação com 33% de sua capacidade);
Localizado no extremo oriente das Américas e próximo da Linha
do Equador, o Porto de Cabedelo promove uma proximidade estratégica
da Costa Leste dos EUA, da Europa, da África e do Sul da América Latina;

(19)

Pau Ferro
Tacaimbó
Angelim
Garanhuns II
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LT 500 kV
LT 230 kV
LT 136 kV

LTs tracejadas indicam
obras futuras
SEs, UTEs e UHEs vazadas
indicam obras futuras

Fácil acesso rodoviário e aeroviário, pela BR-230 (em obras de triplicação)
e interligação com a BR-101. Além de estar a menos de 50 km do
Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto.
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INFRAESTRUTURA

INCENTIVOS FISCAIS

PORTO DE CABEDELO

A Paraíba também é um estado acolhedor quando o assunto é receber novas empresas e investimento. Estado e municípios trabalham para trazer incentivos e assim, gerar

Capacidade de movimentação
de 5 milhões de toneladas por ano;

bons negócios, tanto para quem chega quanto para quem já está aqui.

ATIVIDADES QUE JÁ CONTAM
COM NOSSOS INCENTIVOS

602 metros de cais;
03 berços de atracação para navios de até
200 m de comprimento;
270 metros de bacia de evolução;
9,14 metros de calado;
05 armazéns cobertos com 14.000 m ;
2

04 áreas de uso múltiplo com 220.700 m ;
2

03 pátios internos com 8.000 m2 de área;
26 tanques;
20 silos;
Atracação e desatracação diurna e operação
24 horas/dia, 07 dias/semana.

INCENTIVOS FISCAIS
DO ESTADO DA PARAÍBA

Importador Atacadista

FAIN - Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Industrial
da Paraíba
Para a implantação, ampliação,
revitalização e relocalização
de indústrias consideradas de
relevante interesse para o estado,
com crédito presumido
de ICMS em até 74,25%.

Comércio Atacadista de Drogas
e Medicamentos

Incentivo Locacional
Cessão de áreas a preços
subsidiados, dependendo
da escolha do município e
da disponibilidade de terrenos
na região onde será instalada
a empresa.

Indústria de Calçado

Equiparação de benefícios com
outros estados.

Indústria de Massas Alimentícias,
Biscoito e Derivados

Isenção do ICMS para aquisição
de máquinas e equipamentos
destinados à geração de energias
renováveis (Eólica e Solar).
Protocolos de intenções
para customizar as condições
ﬁscais de cada empresa
em até 99%.
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Comércio Atacadista

Indústria de Café
Indústria de Aguardente de Cana
Indústria de Plástico
Indústria de Redes
Indústria de Confecção
Indústria de Calçado de Couro
Indústria de Açúcar e Álcool
Indústria de Informática
Indústria Náutica

Indústria de Termoelétrica
Abatedouros de Gado Bovino
Revendedores de Veículos Novos
Bares e Restaurantes
Empresas de Call Center
Empresas Aéreas
Cooperativas de Mineradores
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POTENCIAL MINERAL
Apesar de não ser um dos maiores estados brasileiros em extensão territorial, a Paraíba
possui um grande potencial mineral. E, segundo pesquisas da ANM, há grande chance de
descoberta de novos insumos. Aliando-se a isso, estão os incentivos estaduais de fomento
à atividade que complementam uma das mais bem-sucedidas cadeias produtivas do país.

EXPLORAÇÃO MINERAL NA PARAÍBA
REGIÃO

Pedra Turmalina
34

SUBSTÂNCIA

LITORAL

Água mineral, areia industrial, areia para
filtro, argila branca, calcário calcítico,
fosfato, rutilo, ilmenita, cianita, zirconita

REGIÃO DE BOA VISTA
E CUBATI

Argila bentonítica

VALE DO PIANCÓ
E CATINGUEIRA

Ouro, ferro, cobre, níquel

REGIÃO DE CAJAZEIRAS

Ferro

SERIDÓ

Água marinha, albita, berilo, calcário
dolomítico, caulim, columbita, feldspato,
espodumênio, ambligonita, lepidolita,
granada, mica, scheelita, quartzito,
quartzo branco, quartzo fumê, quartzo róseo,
quartzo roxo, quartzo transparente, tantalita,
turmalina, vermiculita, dentre outros

TODO O ESTADO
(exceto litoral)

Rochas para revestimento

TODO O ESTADO

Minerais da construção civil e argila
para cerâmica vermelha
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