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RESUMO: O Brasil é reconhecido como um dos maiores produtores de gemas do mundo, com 
uma inquestionável diversidade de pedras preciosas, ocupando a primeira posição entre os 
países latinos americanos na produção e comercialização desse bem mineral (IBGM, 2013). 
Neste cenário, a Bahia se destaca como o segundo maior produtor de esmeralda e o principal 
produtor de quartzo rutilado do Brasil, ocupando o segundo lugar na produção nacional de 
gemas. O subsolo baiano abriga um dos mais ricos tesouros gemológicos do Brasil,  e sua 
produção é voltada especialmente para o mercado externo, tendo como principais setores de 
consumo a indústria de lapidação e a joalheria. Dentre os mais de 700 registros de jazimentos 
de gemas da Bahia (Couto et. al., 2000) e (Misi et. al., 2006), alguns depósitos destacam-se 
pela sua importância econômica, a exemplo das ocorrências de esmeralda de Campo Formoso 
e Pindobaçu, ametista e citrino de Caetité e Licínio de Almeida, quartzo rutilado de Novo 
Horizonte, cristal de rocha de Brotas de Macaúbas, quartzo rosa de Macarani, dumoertierita de 
Boquira e Macaúbas, diamante de Nordestina, e água-marinha de Itambé. O segmento de 
gemas e joias da Bahia é responsável por 2.804 postos de trabalho, exclusive a mão de obra 
formal e informal dos garimpos (SICM/SENAI, 2012). Compreender o potencial gemológico 
baiano, é tão importante quanto o conhecimento de suas reservas e produção. Entretanto, por 
mais que as gemas venham sendo usadas como adorno pessoal em jóias ou como objetos de 
arte,  há mais de 10 mil anos, a gemologia como a ciência que estuda as gemas e suas 
propriedades, ainda é pouco conhecida por grande parte da população, ficando quase todo o 
tempo dentro dos muros de algumas poucas instituições e universidades. Atento a esta 
demanda, o governo baiano criou o Centro Gemológico da Bahia - CGB, que funciona como 
um centro de divulgação, análise, identificação, avaliação, certificação, pesquisa, difusão e 
valorização das gemas e jóias do estado da Bahia, tendo ainda no bojo de suas ações a 
elaboração de projetos de pesquisa, organização de exposições, feiras e oficinas de 
ourivesaria e lapidação. O CGB conta com um laboratório gemológico e equipamentos de 
precisão, emite laudos, pareceres e certificados de autenticidade das gemas. Seu Laboratório 
Gemológico é o único do Norte-Nordeste que faz parte da Rede IBGM de Laboratórios 
Gemológicos. Promove também cursos de formação e aperfeiçoamento profissional para o 
setor joalheiro, além de programas permanentes para difundir os conhecimentos e encantos do 
universo da gemologia e o segmento de gemas e joias, através do desenvolvimento do setor e 
ações de interação com as escolas, a comunidade, e visitantes (turistas nacionais e 
estrangeiros) visando popularizar, divulgar e despertar aptidões na arte da joalheria e afins. 
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