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A GIPSITA 

OFERTA MUNDIAL -2014 

 

 É usada principalmente na construção civil.  

Suas reservas são abundantes na maior parte dos países produtores 

A produção mundial em 2014 foi de 246 milhões de toneladas (Mt),  

A China continua sendo o país que mais produz gipsita (132 Mt), 

representando 53,7% de toda a produção de 2014.  

O Brasil é o maior produtor da América do Sul e o 13º do mundo, com uma 

produção em 2014 de aproximadamente 3,4 Mt, valor que representou 1,4% 

do total mundial.  
Fonte DNPM 

Sumário Mineral 2015 (ano base 2014) 

 

 



RESERVA DE PRODUÇÃO MUNDIAL 

 

 

 



A GIPSITA 

PRODUÇÃO INTERNA -2014 

 

 A produção alcançou 3,45 Mt, um aumento de 3,6% em relação ao ano 

anterior; 

Pernambuco é o principal estado produtor de gipsita do Brasil, sendo 

responsável, em 2013, por 84,3% do total produzido; 

Destaca-se o “Polo gesseiro do Araripe”, situado no extremo oeste 

pernambucano e formado por dez municípios; 

No último ano, 35 empresas declararam ter produzido gipsita. Em conjunto 

essas empresas foram responsáveis por 63% da produção nacional em 2014. 

 

 
Fonte DNPM 

Sumário Mineral 2015 (ano base 2014) 



Produção Interna de 

Gipsita no Brasil em 

2013 



DISTRIBUIÇÃO DAS MINAS NO BRASIL 
 

 

DISTRIBUIÇÃO DAS MINAS NO BRASIL 

 

UF Nº DE MINAS ATIVAS PARALISADAS 

AM 1 1 0 

BA 3 0 3 

CE 4 2 2 

MA 11 3 8 

PA 1 1 0 

PE 55 37 18 

PI 2 0 2 

RN 1 1 0 

TO 2 1 1 

TOTAL/BR 80 46 34 

Fonte: DNPM 

Mesmo existindo jazidas de gipsita em nove Estados do Brasil , as que apresentam as 

melhores condições de aproveitamento econômico (relação estéril/minério e infra-estrutura) 

estão contidas na Bacia Sedimentar do Araripe. 



MAPA DE LOCALIZAÇÃO NO SERTÃO DO ARARIPE 



PRODUÇÃO MINERAL DA CHAPADA DO ARARIPE 

DADOS DO POLO GESSEIRO 

 

IDENTIFICAÇÃO DADOS 

Empregos diretos 13.800 

Empregos indiretos 69.000 

Total de Minas de Gipsita 37 

Total de Indústrias Calcinadoras de Gesso 172 

Total de Indústrias de Pré moldados de Gesso + 400 

Faturamento anual R$ 2 bilhões 

Fonte: SINDUSGESSO-2014 



A CADEIA DO GESSO 



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Extração da Gipsita: Produtos Primários  



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Extração da Gipsita: Utilização como Produto Primário  

Na indústria de cimento, com a finalidade de retardar o tempo 

de pega. permitindo com que o cimento permaneça trabalhável por 

pelo menos uma hora e trinta minutos, conforme ABNT. 

 

Na agricultura (Gesso Agrícola), é utilizada como corretivo de 

solos como fonte de cálcio e enxofre permitindo uma maior 

profundidade das raízes, o que contribui para o crescimento das 

plantas pela maior capacidade de absorção de nutrientes e da água; 

 



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Calcinação de Gesso 

Produto utilizado para 

fabricação de matrizes e 

misturas para gesso cerâmico. 



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Calcinação de Gesso 



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Calcinação de Gesso 

Produto de moldes de gesso, com alta 

resistência mecânica, para indústria 

cerâmica de louça e porcelana. 

Produto de moldes de gesso, com 

alta resistência mecânica, para 

industria cerâmica de louça e 

porcelana. 



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Pré-moldados de Gesso para a Construção Civil  



PRODUTOS DO POLO GESSEIRO 

Gesso em pó para uso médico 



A GIPSITA E SEUS DERIVADOS 

IMPORTAÇÃO - 2014 

 

QUANTIDADE 

• Total de 234.398t 

• 4% a mais do que 2013 

VALOR 

• Total de US$ 27 milhões 

• Redução de 18,4% em relação a 2013. 

TIPO 

• 90% são de produtos manufaturados 

• Destaque para “Chapas não ornamentadas” (NCM 68091100). 

FORNECE- 

DORES 

• 55% Espanha; 21% México; 13% Argentina; 3% China e 2% Alemanha 

BENS 
PRIMÁRIOS 

• Elevação na importação, atingindo 138.232 t, sendo a totalidade dos bens desta 

categoria originados da Espanha. 



IMPORTAÇÃO – ASPECTOS RELEVANTES 

RESOLUÇÃO 87, CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - 

CAMEX 

  

Foi aprovada em 2014 para fortalecer o APL do setor, após 

verificar que a indústria nacional tem capacidade de atender à 

demanda interna;  

Alíquotas do imposto de importação da gipsita em pedaços 

irregulares elevadas de 4% para 20%,  

Alíquotas de importação para chapa ornamentada de gesso 

revestida de papel cartão (drywall) subiram de 10% para 25%.  



A GIPSITA E SEUS DERIVADOS 

EXPORTAÇÃO - 2014 

 

Valor total de US$ 2 milhões, redução de 5,3% em relação ao 

valor de 2013.  

Quantidade total foi de 33.100 t, sendo quase a totalidade na 

forma de manufaturados.  

As exportações representam menos de 1% da produção nacional.  

O produto de maior participação no valor das exportações foi 

“outras formas de gesso (NCM 25202090)” que representou 98,1% 

das exportações nacionais.  



PROJETO SETORIA DE EXPORTAÇÃO   

SINDUSGESSO X APEX/BRASIL 

 

Lançado em janeiro de 2016  

Orçamento de R$3,4 milhões para os dois anos de atividade (2016-

2017) 

Visa incentivar a competitividade e promover a geração de 

negócios internacionais; 

Voltadas para empresas de pequeno e médio portes 

Estudo de mercado; 



PROJETO SETORIA DE EXPORTAÇÃO   

SINDUSGESSO X APEX/BRASIL 

 

Participação em feiras internacionais e missões comerciais; 

Projeto Sustentabilidade; 

Melhorias do produto e embalagem; 

Aumento da produção. 

Projeto Comprador; 

Projeto Imagem; 



A GIPSITA E SEUS DERIVADOS 

CONSUMO INTERNO - 2014 

 

3,65 milhões de toneladas, elevação de 3,4% em relação a 2013 e 

destina-se predominantemente para utilização na construção civil, 

sendo um percentual pequeno utilizado como corretivo agrícola.  

O preço de gipsita informado pelos produtores foi de R$ 23,66 por 

tonelada.  

O consumo per capita anual de gesso no Brasil é de 

aproximadamente 18 kg. 



O Programa Brasil Mais Produtivo usa como modelo o Indústria 

+ Produtiva, da CNI/SENAI. 

 

• De início 20 indústrias calcinadoras de gesso do Araripe foram 

contempladas com o programa; 

 

• Expectativa de redução  média de 20% nos Custos de produção e 

aumento médio de 30% na Capacidade Produtiva (sem 

investimentos em Infraestrutura) 

 

• Espera-se que o resultado do programa Impacte na Produtividade e 

Competitividade do APL, fortalecendo as economias locais e 

regionais. 




