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RESUMO: O atual Projeto Pedagógico do Curso de Geologia da UFPA destaca o papel inicial 
da graduação na formação permanente, inerente ao mundo do trabalho. Dentro deste contexto, 
os conteúdos curriculares de Introdução de Geociências e Geologia Geral da UFPA realizam 
uma excursão para o Ceará com visitação em afloramentos, pedreiras e parques nacionais. 
Desta forma, o presente trabalho visa demonstrar as observações da turma-2017 no estudo de 
rochas ornamentais nestes conteúdos. Na excursão realizada em janeiro de 2018, a turma-
2017 visitou duas importantes pedreiras de rochas ornamentais, uma de granito (Asa Branca) e 
outra de quartzito. Devido à sua beleza e resistência, as rochas ornamentais são utilizadas 
desde a antiguidade, nas ruínas dos templos gregos e romanos e também em esculturas e 
lápides. O setor engloba uma cadeia produtiva composta de mineradoras, serrarias e 
marmorarias sendo o Brasil um dos maiores exportadores mundiais de blocos de granito. Em 
1900, o nordeste do Brasil, iniciou a exploração de rochas ornamentais e logo expandiu sua 
produção. Atualmente, é aplicado na construção civil como revestimento de paredes internas e 
externas, pisos, colunas, soleiras. Como peças isoladas seus usos são em esculturas, peças 
do mobiliário e arte fúnebre. A qualificação comercial depende das características estéticas, 
destacando-se o padrão cromático, desenho, textura e granulação. Ademais, as pedreiras 
assumem fundamental importância para a economia do Ceará e segundo Carlos Alencar, 
presidente do sindicato das indústrias de mármores e granitos do estado do Ceará 
(SIMAGRAN- CE) é estimado para o ano de 2018 a ascensão das empresas nas zonas de 
processamento de exportação do Ceará (ZPE's), podendo render ao estado cerca de R$ 500 
milhões por ano. A alta qualidade das rochas favoreceu ao estado uma grande expansão no 
setor, abrangendo crescente quantidade de empresas atuantes na região. De acordo com 
dados da SIMAGRAN-CE, em 2012 eram 6 empresas atuando na exploração de rochas 
ornamentais, hoje, cresceu para 35 o número de empresas do Espírito Santo atuando no 
Ceará, extraindo blocos de granito, com destaque a THOR GRANITO, maior exportadora 
brasileira que começou a atuar em 2015 na região e hoje destaca-se na exploração e 
exportação do material ornamental. 
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