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RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade estudar o Setor de Gema no Estado do Pará, bem 
como sua produção, comercialização, e dificuldades que persistem no setor, além das medidas 
para amenizá-las ou saná-las. O Setor de Gema tem o potencial de poder contribuir 
acentuadamente, para o crescimento da região. Isto poderá tornar-se realidade, se medidas 
forem tomadas para valorizar, tanto estes recursos naturais, quanto a mão de obra local. 
Portanto, o desafio que se apresenta é o de verticalizar a produção. É imperativo que o Estado 
do Pará deixe de ser somente, um exportador de “commodity” mineral, para se tornar de fato, 
um exportador de produtos gemológicos de alto valor agregado. Isto é de suma importância para 
o desenvolvimento estatal. Ademais, observa-se a necessidade de investimentos em 
infraestrutura, logística e cursos para capacitação de mão de obra qualificada, assim como em 
PD&I para gerar novas tecnologias, valorizar a produção e aprimorar o setor. Constata-se que 
em detrimento da ausência de lapidários, e de tecnologias de aprimoramento, noventa e nove 
por cento (99%) da gema são comercializadas como “bruto”, tanto para outras regiões do Brasil, 
como do Mundo. Um exemplo disso é a produção de ametista do Estado do Pará, que para 
alguns pesquisadores, possui a segunda maior jazida de ametista do mundo, em termos de 
quantidade de reserva. Assim, mesmo com muitos recursos naturais, poucos benefícios têm sido 
internalizados. Isto se dá por vários motivos. Um deles é pela ausência das transformações, 
capazes de promover a melhoria da qualidade de vida, da população do entorno das áreas de 
exploração. Soma-se ainda, a degradação do meio ambiente, e o esgotamento dos recursos 
naturais, o que provoca desaceleração da economia. Outra variável relevante, é a legalização 
das minas. Pois devido esta situação informal, não se pode ter controle do que é vendido. Assim, 
muitos compradores vêm de distintos países, obter a pedra em bruto, sem receber a nota fiscal. 
Dessa maneira não se pode alegar a origem da gema. Logo, os estados e países que as 
compram são beneficiados, porque elas acabam agregando valor aos seus sistemas de 
produção. Por isso, é de suma importância saber administrar os recursos minerais, mas para 
isso, é fundamental atuação do Governo e das Instituições, visando à produção de políticas 
públicas voltadas ao Setor de Gema do estado do Pará. 
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