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RESUMO: O Brasil é um país de território cheio de riquezas, sendo uma delas as gemas, 
também chamadas de pedras preciosas. Reconhecido como um dos maiores produtores 
mundiais de gemas, com uma grande variedade de gemas coradas em seu subsolo, ocupando 
a 1ª posição entre os países latinos americanos. Neste cenário, a Bahia se destaca como o 
segundo maior produtor de gemas, o segundo maior produtor de esmeralda, e o principal 
produtor de quartzo rutilado do Brasil. A riqueza gemológica da Bahia consiste em belíssimos 
exemplares de diamante, esmeralda, ametista, citrino, quartzo rutilado, turmalina, água 
marinha, apatita, entre outros. Sua produção é voltada especialmente para o mercado externo, 
tendo como principais setores de consumo a indústria de lapidação e a joalheria.Entretanto, por 
mais que as gemas vem 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 universidades.O Centro Gemológico da Bahia - 
CGB é uma instituição de avaliação, difusão e valorização das gemas e jóias do estado da 
Bahia, tendo ainda no bojo de suas ações a elaboração de projetos de pesquisa, cursos e 
treinamentos, além da organização de exposições, feiras e oficinas de ourivesaria e lapidação, 
visando divulgar a gemologia e o segmento de gemas e joias para a população baiana e 
promover a popularização das geociências. Com esse objetivo, foi desenvolvida uma Cartilha 
Educativa de Capacitação e Treinamento, com o intuito de capacitar cada vez mais nossos 
colaboradores e contribuir para a formação de profissionais. A cartilha proporcionou a 
sistematização e o desenvolvimento de uma dinâmica de monitoria para melhor atender o 
público visitante, na nova exposição permanente do CGB, sobre a diversidade gemológica do 
Brasil e a mineração na Bahia, e  para mostrar a importância dessa ciência. A visita ao Centro 
Gemológico da Bahia traz a oportunidade de conhecer, de forma didática e interativa, as 
principais espécimes de gemas encontradas em nosso território. Este projeto é uma ferramenta 
de popularização e difusão do conhecimento gemológico, com a finalidade de despertar no 
visitante uma especial sensação e curiosidade de mergulhar no universo das pedras preciosas. 
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