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ABSTRACT
This paper aims to show the current stage of dimension stones segment in the state of Ceará,
focusing, not only, the features concemin~ the market and the technologies canied out by the industrial plants, but also the existing necessJties.
The industry, conceming to this scenery, is chiefly engaged with exportation of fuúshcd products, being outstanding in the Brazilian context considering others producer States.
Nevertheless, to improve the development and consolidation of this sector, it is necessary for
the enterprises which own mine deposits to make a lot of investments in the stage of explotation, as
well as in human n:sources, improvement in all arcas.
The industrial complcx of this segmenl is composc::d by new plants with advancc::d equipaments and technology, being one of the most up to date Brazilian industrial complex. Presently, it
comprehends forty flve ( 45) mines, from which nearly twenty (20) also perform the manufacture
process. ln thesc units, we can find suitable process for cutting and polishing as the BRETON,
ZONA TO, STh1EC, HENSEL, among others.

RESUMO

O presente traballio se propõe a mostrar o cená1io aluai do segmento de rochas ornamentais
do Ceara. enfocando os aspectos referentes ao mercado e ás tecnologias utilizadas nas indústrias,
bem como. as necessidades existentes.
A indústria está basicamente voltada para expm1ação de produtos acabados, destacando-se
no contexto nacional, em relação aos demais Estados produtores, no que tange a este aspecto.

No entanto para um maior desenvolvimento e consolidação desse setor são necessários investimentos na etapa de lavra, por parte das empresas detentoras de jazidas, bem como na capacitação de recursos humanos em todas as áreas.
O parque indushial deste segmento é constituido por unidades recc:ntes com equipamentos de
tecnologia avançada. sendo um dos mais modernos pólos industriais brasileiros do gênero. Aluaimente o setor conta com quarenta e cinco (45) empresas de mineração, das quais cerca de vinte
(20) atuam também no beneficiamento do produto. Nessas empresas podem ser encontradas linhas
completas de corte e polimento da BRETON, ZONA TO, STh1EC, HENSEL, entre outras.
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1. INTRODUÇÃO

A crescente participação do setor de rochas ornamentais na mineração pode ser destacada
como wn dos acontecimentos mais marcantes da produção mineral brasileira na década de oitenta e
irúcio dos anos noventa. Atualmente é bastante evidente o incremento do número de profissionais
dedicados ao estudo de "mánnores" e "granitos", atraves da participação em feiras e congressos/simpósios nacionais e internacionais c pelas oportunidades de negócios gerados, principalmente
no segmento voltado para a exportação.

O ciclo de rochas ornamentais no Ceara teve seu irúcio no ano de 1982 e foi intensificado
em 1987 através da parceria entre a Companhia Cearcnse de Mineração-CE:Iv!INAS e o Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, que resultou na identificação das primeiras jazidas,
mais favoráveis, para exploração técnico-económica LI) .

Nos últimos anos, o Governo do Ceará tem despendido esforços para mudar o perftl económico do Estado, reduzindo a participação das atividades que dependem dos làtores climáticos e
intensificando outras mais ligadas às vocações minerais cearenses. A mineração c o beneficiamento
de rochas ornamentais são atividades produtivas que vêm ao encontro das diretrizes do governo,
sendo um dos setores que mais cresce no Estado.

A geologia do Ceará é pródiga em ambiência para roch.1s amamentais, ptincipalmente
àquelas definidas comercialmente como "granitos" . Além desses tipos, existem mármores, calcários
travertinos e, em menor escala, quartzitos e ardósias que vêm sendo usados para revestimento.

O parque industrial da área de hencliciamento do setor de rochas omamcntais do Estado é
constituido por unidades recentes, com equipamentos de tecnologia avan<yada, sendo um dos mais
modernos pólos industriais brasileiros do gênero .

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o cenário atual do setor de rochas amamentais do Ceara, enfocando seus mais diversos aspectos no que tange ao mercado e às tecnologias
utilizadas nas indúsuias deste Estado, visando fomccer subsídios com relação às necessidades tecnológicas e à evolução do mercado, para melhoria deste importante segmento da economia cearense.
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2. ASPECTOS GEOLÓGICOS

2.1. Generalidades

As rochas ornamentais, de um modo geral, são divididas comercialmente em dois grandes

grupos: "mármores'' e "granitos". Tais termos não são geologicamente corretos, uma vez que,
como "mármores", são comercializadas todas as rochas cru·bonatadas, quer sejam de migem sedimentar (calcários ou dolomitos), quer sejam de origem metamórfica (mármores propriamente ditos)
[2].

Do mesmo modo, utilizando-se o termo "granito", são colocados no mercado de rochas ornamentais produtos que representam rochas de composições litológicas bem definidas, incluindo
uma grande variedade de rochas ígneas e metamórficas, que variam desde granitos propriamente
ditos a rochas básicas e ultra-básicas (basalto, gabros, diabásios, etc.), passando por metamórficas
de médio e alto grau (gnaisses, migmatitos, granulitos, etc .). Assim, o tetmo •·.:,ranito" é bastante
válido nas transações comerciais desses produtos derivados de rochas ígneas e metamórficas, uma
vez que, tanto para o consumidor como para o produtor, o que mais interessa são os aspectos estéticos, bem como as características tecnológicas das rochas.

2.2. Contexto Geológico do Estado do Ceará

Os diversos tipos litológicos têm sua oconência balizada por condições geotectônicas reinantes durante os eventos geológicos geradores. O Brasil, de acordo com as condições geotectônicas pretéritas, foi dividido em dez provincias esltuturais distintas, as quais podem ser ou não geradoras de rochas ornamentais [3 ].
O Estado do Ceará, ocupando 146. 817 K.m2 de área ten·estre no espaço físico brasileiro,
está praticamente inserido na Provincia Borborema. Apenas uma pequena porção de seus ten·enos
corresponde à Provincia Costeira. A região, segundo estudos recentes, é admitida como uma entidade tectónica com longa e complexa história evolutiva crusta!, que mostra uma influência generalizada do ciclo Brasiliano (4]. Com 85% das rochas datadas do Pré-Cambriano, o arcabouço titológico da região é, em sua grande maimia, constituído essencialmente por rochas ígneas e meta205

mórficas dos mais variados tipos, incluindo

~es,

migmatitos, granitos, granulitos, sienitos, ga-

bros, entre outros. As áreas sedimentares perfazem, no contexto geral, um percentual bem menor e
encontram-se distribuídas nas porções leste, oeste e sul do Estado, representadas pelas bacias Poti-

guar, Pamaíba e Araripe, respectivamente, incluindo ainda coberturas meso-cenozóicas que correspondem as bacias interiores do Rio do Peixe, Iguatu, Icó, Lima Campos e Pombal.

3. USO E ADEQUAÇÃO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS

Desde o paleolítico(± 500 mil A.C), as rochas omamentaís tiveram suas primeiras aplicações. Os ''mármores" e os "granitos" foram, sem dúvidas, os primeiros materiaís utilizados pelo
homem nas construções, sendo sua evolução conhecida através da história dos povos [5). Cada
civilização usou e trabalhou a pedra para construção atendendo suas caracteristicas, suas finalidades
e seus efe.itos arquitetônicos [6].

A produção de pedras omamentaís tem como primeiro elemento determinante a vocação
geológica de uma determinada região, que por sua vez tenha gerado tipos geológicos adequados ao
aproveitamento. O mapeamento geológico é o primeiro passo da pesquisa que evidencia depósitos
de rochas omamcntaís [7].

No Brasil, as construções em pedra mais antigas que se conhece datam do periodo colonial,
principamente na construção de fortes, e em cidades como Tiradentes, São João dei Rei, Ouro
Preto e Mariana em Minas Gerais, Olinda em Pernambuco e Rio de Janeiro entre outras. Estas
cidades guardam ainda um valioso patrimônio, deixado pelos mestres ae cantaria, que surgiram
marcando época na arquitetura brasileira. As primeiras indústrias de beneficiamento (marmorarias)
foram implantadas por imigrantes italianos e portugueses no século XIX [6].

A avaliação qualitativa de uma rocha, para que se adeque ao uso pretendido, é função de
suas caracteristicas tisico-mecânicas bem como de seu valor estético. Deverá ser levado em conta,
também, o tipo de material examinado, uma vez que cada tipo rochoso apresenta certas particularidades, que por sua vez estão ligadas às suas propriedades intrinsecas [ 8].

Todos os materiais com emprego destinado à construção civil e, portanto, também as rochas omamentaís, devem possuir determinadas caracteristicas técnicas, as quaís orientam a maneira
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mais adequada de sua aplicação [8). Acompanhando a tendência da arquítetura contemporânea de
valorizar a pedra natural como elemento de revestimento e acabamento final, as indústrias do setor
de rochas ornamentais, no Brasil, vêm sofrendo mudanças importantes e sua produção cresceu
consideravelmente nos últimos 15 anos.

4. CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA

As rochas utilizadas para fins ornamentais são submetidas às mais variadas solicitações,

dentre as quais impacto, atrito, desgaste, compressão, flexão, ataque químico, tisico e biológico,
decorrentes de exposição às ações intempéricas e/ou do uso de produtos de limpeza. Tais solicitações podem ocorrer tanto na fase de extração como durante o beneficiamento e após a aplicação
final desses materiais [7; 8).

Dada a existência de grandes maciços aflorantes e de matacões de grandes dimensões, o
trabalho de pesquisa das jazidas parece ser simples e de baixo custo, restringindo-se a retirada e
análise de amostras superficiais, sem a preocupação da realização de furos de sondagem ou abertura de poços ou galerias de pesquisa e posterior caracterização tecnológica. T ai fato se refletiu também nos trabalhos de extração dos blocos das pedreiras, caracterizado por lavra a céu aberto, geralmente em encostas. São poucos os exemplos de extração de "mármores" onde existem trabalhos
em cava, e nos casos onde ocorrem, essas cavas são de pequenas profundidades. Apesar do
"granito" ser extraído dos matacões, em alguns casos, por condições extremamente favoráveis,
existem extrações em maciços [9]. A escolha ótima do método de lavra a ser definido depende basicamente da morfologia dos afloramentos presentes, das dimensões de jazidas, do nível de fraturação da rocha, do posicionamento geográfico da área interessada, bem como das caracteristicas intrinsecas do material à disposição [I O; ll). Assim, um conhecimento prévio de suas características
tecnológicas é, de fundamental importância, uma vez que, além de direcionar a aplicação correta e
segura desses materiais no mercado, pode indicar a escolha do método de lavra e do processo de
beneficiamento mais adequado [10].

Tendo em vista minímizar os problemas decorrentes da falta de conhecimento quanto ao
comportamento desses materiais rochosos face às ações tisico-químicas e mecânicas diante das
solicitações conseqüentes, ensaios de caracterização tecnológica vêm sendo executados pelos diversos países envolvidos na produção e comercialização desses produtos, através de procedimentos
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padronizados por Órgãos Normatizadores, destacando-se entre os quais: Amerlcan Society for
Testing and Materiai-ASTM, Association Française de Normalisation-AFNOR, Deustches
Institut for Normung-DIN e Ente Nazionalle Italiano de Unificazione-UNI. A Comunidade
Econônúca Européia sentiu a necessidade da unificação das normas para comercialização de tais
produtos. Neste sentido, foi criado o Comitê Europeu de Normatização-CEN, que preparou e
submeteu à apreciação do Conselho Técnico um programa normativo no donúnio da construção e
obras públicas, que irá brevemente ser divulgado. Tão logo este documento seja aprovado, os resultados serão apreciados pelo Comitê Internacional, que através de uma avaliação comparativa com
novas normas adotadas em outros países deverá chegar a um consenso geral e, conseqüentemente,
elaborar um documento final de aceitação internacional. Os resultados de ensaios regidos por essas
normas visam fornecer elementos que permitam a condução de especificações menos empíricas e
conseqüentemente mais corretas, seguras e econômicas, evitando, assim, insatisfações por parte dos
consumidores, bem como a repercussão negativa das empresas projetistas e fornecedores desses
materiais. A Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT tem envidado esforços neste sentido, tanto que aprovou, através do conútê de Construção Civil, normas técnicas registradas no
Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial- INMETRO [12].

O Estado do Ceará, apesar de já se posicionar como produtor de rochas ornamentais, sendo,
incllL~ive,

detentor de um parque industrial dos mais modernos do pais na área de beneficiamento,

no que tange ao conhecimento das caracteristicas tecnológicas desses materiais ainda é incipiente.
Verifica-se que as solicitações de tais ensaios, em grande parte, limitam-se ao cumprimento de exigências legais. No entanto, com o surgimento de problemas mediante as diferentes aplicações de
um mesmo material, observa-se que tanto os meios consunúdores e empresariais corno os profissionais diretamente envolvidos no setor vêm atentarido para a premente necessidade de informações
dessa natureza. Por outro lado, a própria infra-estrutura laboratorial do Estado com relação a esta
área ainda é deficitária. Atualrnente o único laboratório existente, alocado na Fundação Núcleo de
Tecnologia Industrial - NUTEC, não dispõe de todos os equipamentos necessários para urna caracterização completa das rochas ornamentais, tendo, para tanto, que recorrer a Convênios com outras
instituições, corno Universidade Federal do Ceará- UFC e Instituto de Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo - IPT. Entretanto, é importante ressaltar que apesar dessas deficiências, boa parte dos
materiais rochosos, oriundos do Estado e que hoje se encontram no mercado, vem sendo devidamente caracterizados através de ensaios realizados em laboratórios nacionais e/ou internacionais,
cujos resultados encontram-se apresentados na tabela I.
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TABELA I - CAIIACTERISTICAS TECNOlóGICAS DAS ROCHAS ORNAMENTAIS DO CEARÁ
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Neste sentido, o Governo do Estado do Estado do Ceará vem se mobilizando, através da Secretaria da Ciência

l:

Tecnologia do Estado do Ceará e Secretaria da Indústria e Comércio, com

ações voltadas para induzir e difundir novas tecnologias, de forma a suprir as deficiências existentes.

5 -MERCADO MUNDIAL E NACIONAL

A produção mundial da indústria de: rochas amamentais, que em 1976 foi em tomo de 17
milhões de toneladas, em 1986, atingiu o nível de 23 milhões de toneladas, o que representa wn
acréscimo de mais de 30% no espaço de 10 anos [13]. Nos últimos cinco anos, tem sido registrado
wn crescimento médio estimado de 6% ao ano, atingindo, em 1993, cerca de 40 milhões de toneladas e movimentando US$ 6 bilhões/ano. Deste total, o "graníto" participa com 40%, sendo o
restante composto por "mármore", calcário travertino entre outros (14].

No tocante ao conswno mundial, 80% de toda produção destina-se ao mercado da construção civil, 15% às artes funerárias e o restante para decorações urbanísticas e produção de objetos
decorativos [ 13].

A situação brasileira pode ser ilustrada pela produção de 2 milhões de

tonelada~

em 1993,

das quais 800 mil foram exportadas e 1,2 milhões comercializadas no mercado interno. As exportações geraram um faturamento de US$ 200 milhões, tendo-se promovido transações de US$ 240
milhões no mercado interno. Os produtos acabados/senti-acabados não excederam 15% em quantidade do total exportado, respondendo, porém, por 40% do faturamento das exportações. O conswno interno manteve-se em um patamar variando de 7 kg a 8 kg/ano "per capita", cerca de dez
(lO) vezes inferior ao de alguns paises europeus (15]. O Brasil é hoje o principal fornecedor de
blocos de graníto para a Itália (24, 8% em 1993 ), cujo desempenho colocou o Pais nos últimos anos
como o quarto maior exportador de graníto em bruto, tendo à frente apenas China, Íiuiia e África
do Sul e sendo seguido de Espanha, Finlândia e Coréia do Sul [IS; 16; 17]. Por outro lado, ainda é
irrisória a participação do Brasil no mercado em material acabado. A fraca participação brasileira

no mercado mundial é condicionada ao perfil de exportação, calcado em materiais brutos, enquanto
no mercado interno é devida não só ao baixo poder aquisitivo da população, bem como também à
base técníca ainda inconsistente para a correta utilização quanto às solicitações de uso, adequação e

às formas de fixação.
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No Brasil, a indústria de rochas ornamentais é composta por wna cadeia produtiva de três
segmentos: mineração, serraria e mannoraria (fig. 2A) (18). A mineração gera como produto final
b!ocos de rocha com cerca de 8,5 m3 (variando entre 5 - 12 m'), que são destinados às serrarias
para desdobramento em chapas de diferentes espessuras, as quais nas chamadas "rnarmorarias" são
polidas, lustradas e cortadas em inúmeros tipos de produtos, conforme seu uso final [16). No entanto, com a mudança dos princípios tradicionais, as Wlidades produtoras de rochas ornamentais
estão buscando a verticalização, modernizando o parque industrial, participando, na maioria das
vezes, com dois segmentos: lavra e beneficiamento (fig. 2B) [19).
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FIGURA 1- FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS
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Atuahnentc, a indústria brasileira de rochas ornamentais é cOlllltituída por aproximadamente
240 empresas que participam efetivamente da extraçio de blocos, pouco mais de 200 empresas de
beneficiamento c cm tomo de 2.000 marmorarias (16). Estima-se que estejam cm a!Mdade no País

mais de 1.000 lavras de minas ativas. Nessas lavras, sio extraídos entre 400 a 500 tipos comerciais,
incluindo granitos, mánnores, calcários travertinos, quartzitos, ardósias c serpcntinitos. Existem em
operação aproximadamente 1.200 teares, 900 trabalhando com "granitos" e 300, sobretudo, com
''mármores" (15). Cerca de 80% da produção nacional é derivada da região sudeste, assinalando-se
30% para o Espirito Santo, 30% para Minas Gerais, 10% para Sio Paulo c 10% para o Rio de
Janeiro, sendo os 20% restantes produzidos principalmente nos Estados da Bahia, Ceará e Rio
Grande do Sul•. Os principais problemas da indústria nacional são: a perda excessiva de material
desde a lavra ao beneficiamento; o fraco desempenho das exportações de material acabado; a falta
de competitividade internacional, com algumas exccçõcs, na produção e comercialização destes
produtos (16].

O setor necessita de atualização e ampliação do parque industrial, modernizando principalmente, entre outros pontos da indústria, as linhas de fabricação de lajotas padronizadas ("tiies")
[16].

6. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR NO CEARÁ

Em função da comprovada potencialidade geológica da região, através da prospecção e mapeamento executados por órgãos oficiais, o sctor de rochas ornamentais teve, nos últimos anos, um
crescimento acelerado no Estado, sem que houvesse, contudo, uma compatibilização em relação à
adequação de uso dos materiais produzidos. Neste particular, algumas patologias vêm sendo detectadas, tanto por parte dos produtores como dos conswnidores, que por sua vez têm procurado assistência tecnológica cm busca de soluções, tendo cm vista que as alterações observadas podem
gerar dificuldades de aceitação desses materiais no mercado.

Atuahnente o Ceará já se posiciona como um dos produtores de rochas omamentaís do País,
principalmente em materiais acabados. A região dispõe não somente de uma grande variedade de

• • De acordo com informações obtidas jwtto ao DNPM/São Paulo Plano Plurianual para o Desenvolvimento da
Mineração Brasileira, Relatório do grupo temático de rochas ornamentais . V I Texto julho/94.

212

padrões e tonalidades de rochas, onde cerca de 80% são silicatadas, bem como de conhecimento
geológico suficiente para pemútir a identificação de faixas litológicas propícias à pesquisa desses
materiais. A região N/NW do Estado tem sido o grande pólo produtor de granito, respondendo por
mais de 80"A. da produção cearense. Nessa região, encontram-se instaladas em tomo de 20 empresas míneradoras, atuando aproximadamente em cerca de 30 frentes de lavra, localizadas nos municípios dessa região. Na tabela II, encontram-se representadas as resetvas medidas por município.
Dentro da ampla variedade de granitos lavrados, destaca-se o granito branco, denomínado Asa
Branca White, que ocupa uma relevante posição no mercado mundial de rochas ornamentais,
principahnente no emopeu e, portanto, maior valorização comercial nas exportações. O Ceará produz ainda o Vermelho Filomena, Red Simphony, YeUow Simphony, Verde Meruoca, Amarelo
Massapê, Verde Amazonas, Verde Pantanal, Meruoca Clássico, entre outros.

AIUalmente, a indústria cearense de rochas ornamentais, com investimento de aproximadamente US$ 130 milhões, é constituída por cerca de 45 empresas, que participam efetivamente da
extração de blocos, das quais aproximadamente 20 empresas fazem o beneficiamento e o restante,
a lavra, possuindo, também cerca de 80 marmorarias. Nessas lavras, são extraídos em tomo de 50

tipos comerciais, incluindo granitos, mármores, calcários travertinos, quartzitos e ardósias. Existem
em operação aproximadamente 42 teares e 18 talha-blocos. A tabelam apresenta a relação das
empresas atualmente em operação, com suas respectivas capacidades nominais de produção
(m2/mês). Nas empresas beneficiadoras, podem ser encontradas linhas modernas de corte e polimento da BRETON, ZONATO, SIMEC, HENSEL, CIMEF, entre outras.

Os produtores no Ceará estavam, entre 1990 -1993, com suas ações de mercado voltadas
basicamente para exportação. A figura 3 apresenta um histograma de exportação de granito no
Ceará no periodo de 1985 a 1994. No intetvalo compreendido de 1991 a 1994, foram exportadas
em dólares as seguintes cifras: US$ 452,209.46, USS 878,243.68, US$ 2,831,883.57 e US$
2,076,686.80. Nas tabelas IV e V, estão apresentadas as exportações do Ceará entre 1993- 1994

por país destino. O setor de rochas ornamentais no Ceará, ao longo dos anos, tem-se se caracterizado como um dos grandes produtores de materiais acabados, atendendo aos mercados cearense e
nacional e destinando um elevado percentual de sua produção ao mercado internacional. Em 1993,
por exemplo, quando foram exportados US$ 2,8 milhões, 71% deste total foi de produtos acabados, enquanto 29"/o da comercialização foi em blocos brutos. Em 1994, as oscilações da política
econônúca do governo brasileiro bem como a recessão enfrentada pela indústria da construção civil
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nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, reduziram as exportações cearenses em relação
ao ano de 1993, levando o setor de granito a redirecionar sua produção para o mercardo interno.

TABELA 11- RESERVAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS, COII
RELAT6At08 DE PESQUISAS APROVADOS

OUTII08 IIATDIIIola
IIUNICI'IO
UMOEIAO DO NORTE
SANTANA DO~

I

nPO

I'!TROORAriCO

1

NOII!
COII!RCIAL

R!a!RYA

lleOIDAI11131

CAL.CARIO SEDIMENTAR CAI.CARIO TRAVERnNO
CAL.CAAt0 SEDIMENTAR PEDRA CARIAI

1 tll488.810

.....aoo
TOTAL

(") a!ll DeNOIIINAçAO COII!RCIAL
I'Oifni:~

fiiOTA:DMOeATUot!IJDDOI,AlllaltiN
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1211.1120.-

TABELA III- RELAÇÃO DAS· EMPRESAS DO CEARÁ, COM OS EQUIPAMENTOS
DE SERRAGEM E SUA PRODUÇÃO

EMPRESA

TEARES

ACIBEL

TALHA
BLOCO

l
6

C!GRAMA

FUJITA CIRAN!TOS
GRANDON
GRANOS

CHAPA

INBRASMA
LCR
MULllGRAN
MULTIPOLIPETRUS
NORTEGRAN
COPERGRANCE
MINERA ;AO MERUOCA MASSAPE

m1tmi!s

2.000
1.000

1
1

4
10
2
10
l
2
2

lMARF om Uup1-llo

LADRILHO

m1/mi!s

4.000
3.000
1.000
1.000
300
300
1
l
I
4
2
4
I

ClRANlTO S'JUÃ)

GRAMENO
MDid om imo l-Ao
MABEL

42

TOTAL
TOTAL DE PRODUTOS ACABADOS

7.000
8.000
11 .000
4.000
8.000
2.300
2.000
3.300
400
1.200
400

1.600
800
1.600
400

13.000

18

52.400
6~ . 400

FONTE: CRAA Consultare& Associadofl

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Ano•
FONTE: FIE C - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS 00 ESTADO DO CEARA

DNPM ·DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÁO MINERAL

FIGURA 3- EXPORTAÇÃO DE GRANITO NO ESTADO DO CEARA
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TABELA IV· EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
PRODUTOS ACABADOS
va~or--u•

PAIS DESTINO
1861gk:a
!Austrália
lndon6sla
Alemanha

M6xlco
Holanda

ff8!lÇ&
Argentina
llnglateml
Espanha
IAustrla

FONTE:

398.363,46

-

554.297,44
94.823,53

40.739,80
81.054,75

-

-

Cil'lgllfXft

.

-

998.304,89
486.117,65
152.289,88
112.128,11
98.002,00
76.186,76
32.293,00
29.542,38
23.508,82
17.538,72

U.S.A

L__

1994

1993

21.635,63
57.763,93
28.916,46

·-

TOTAL_

-

2.024.?12,21

1.277.595,00

DNPMJSERMI~

TABELA V· EXPORTAÇÃO DO CEARA
PRODUTOS BRUTOS
Valor•-UI

PAIS DESTINO
Itil la
Espanha

IAustria
PortUgal

TOTAL

1993
800.416,38

·-

·-

800.416,36

FONTE: DNPM/SEAMIN.CE
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1994
622.284,99
6.408,50
146.716,41
21 .661,90

799.091,80

Por outro lado, na área de lavra são usados métodos dos mais diversos, desde o uso de explosivo até a utilização de fio diamantado em corte de maciços, porém sem muito planejamento.
As jazidas, quase que em sua totalidade, carecem de cstu<!o técnico mais detalhado, porquanto o

que se nota é wna improvisação frcqllente de aspecto típico de uma visão imediatista de produção,
não se levando em consideração que wna lavra amadora pode causar problemas irreparáveis, não
só quanto ao aproveitamento das rochas como pedras ornamentais, bem como ao meio ambiente.

As perspectivas de um mcllior desempenho econônúco e empresarial estão condicionadas ao
fomento adequado de atividadcs c negócios, com suporte e articulações das instituições públicas e
privadas do Ceará. Através do pacto de cooperação' entre o governo e empresários, foi implantado
cm 1993 o pólo industrial de granito, visando colocar o Ceará entre os Estados mais representativos
do setor de rochas ornamentais brasileiro. Para alcançar este objctivo, o Governo do Estado, através de suas Secretarias colig;ldas, tem promovido c organizado eventos que identifiquem tendências
e perspectivas, formulando projetos nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, capacitação laboratorial e de recursos humanos, markcting, informação e difusão tecnológica, bem como incentivos e
intermediação comercial com o mercado estrangeiro, de modo a tornar plena a consolidação da
indústria de rochas ornamentais do Ceará.

·- Fónun de debates criado para alavancar o desenvolvimento sóci~conômico do Estado.
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7. CONCLUSÕES

A idéia inicial de traçar um panorama das rochas ornamentais no Estado do Ceará com informações apenas locais evoluiu face às influências internacionais e nacionais e à dificuldade de
informações específicas sobre o setor.

O Estado do Ceará, atualmente, já se posiciona como um dos produtores de rochas ornamentais do Brasil, sendo, inclusive, detentor de um parque industrial dos mais modernos do País na
· área de beneficiamento. Como resultado desse crescimento, observa-se que o setor exportou para
diferentes países, tendo como caracteristica

prin~:ipal

em relação a outros Estados a exportação de

produtos acabados. O Brasil, internacionalmente conhecido como exportador de rochas ornamentais sob a forma bruta, deverá buscar, na agregação de valor e individualização dos seus produtos, a
forma mais competitiva de se afinnar nesse mercado, onde também despontam fortemente a Índia,
a Áfiica do Sul, a Grécia e, mais recentemente, a China e a Indonésia, com perfis similares ao nosso.

Por outro lado, o Ceará, no que tange ao conhecimento da pesquisa geológica para caracterização e viabilização da lavra, é aínda incipiente. Verifica-se nas jazidas, quase que em sua totalidade, as necessidades de estudos técnico-econômicos mais detalhados, onde é constatada uma improvisação freqüente, típica de uma visio imediatista de produção sem planejamento, não se levando em consideração que uma lavra amadora pode causar problemas irreparáveis, não só ao aproveitamento da rocha como pedra ornamental, mas também ao meio ambiente. Este quadro demonstra
a falta de uma cultura minerária adequada, por parte do meio empresarial, para investimentos na
pesquisa mineral e na lavra.

Verifica-se que o Estado vem envidando esforços no sentido de buscar a melhoria de competitividade e de qualidade de seus produtos, bem como da sua capacidade instalada no setor de
rochas ornamentais, de modo a explorar de fonna planejada a grande potencialidade geológica
existente. Condições geológicas, reservas minerais, variedades de materiais, bem como financiamentos de bancos dos governos, nio têm sido problemas para o desenvolvimento do setor. Constata-se, porém, a necessidade de absorção e aplicação de conhecimentos técnicos e científicos, no
que se refere aos problemas de identíficação das reservas geológicas, aos métodos de lavra adequa218

dos à exploração das jazidas, fonnação de recursos humanos nos diferentes níveis, valorização dos
materiais, garantia de qualidade, aliadas a wna política comercial eficaz e abrangente.

Por parte do Governo do Estado, faltam investimentos na área portuária e/ou gestões junto
aos órgãos do Governo Federal para adequação e utilização de um sistema integrado rodo-ferrornaritirno para escoamento da produção dos materiais brutos e acabados, além de incentivos fiscais
para aliviar ao máximo a carga tributária incidente no produto exportável.

Pelo lado do Governo Federal, os problemas diagnosticados na área de legislação mineral
traduzem a necessária agilização do DNPM, no sentido de rapidamente conceder os títulos de pesquisa e lavra para os processos em tranútação, regularizar a situação legal dos mineradores, evitar
bloqueios de áreas por especuladores e permitir o ingresso em áreas oneradas por outras substâncias minerais. Destaca-se, no caso, a proposta de criação de Regime de Permissão de Lavra, contemplando a introdução de parâmetros técnicos e legais especfficos para a pesquisa e lavra de rochas ornamentais. Para a solução desses problemas, é de se esperar que o Ministério das Minas e
Energias - MME, corno mentor do Plano Plurianual de Desenvolvimento da Mineração Brasileira,
ao implantar medidas relativas ao segmento de rochas ornamentais, possa contribuir para o desenvolvimento e consolidação desse promissor setor no País.
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