
Pedras Preciosas
e suas histórias



Sempre tive uma atração pelas pedras preciosas e uma 
curiosidade para conhecê-las, tanto de perto como nos livros 
de gemologia. Através do estudo de design de joias, fui 
aprendendo cada vez mais sobre esse universo tão 
interessante e fascinante.

Para a criação das joias, sempre é necessário um cuidado 
muito especial com as pedras que serão utilizadas na 
execução da peça.Verificar a procedência e ter fornecedores 
de confiança é imprescindível.

Nesse Ebook, selecionei algumas pedras, com suas histórias 
e significados, para que o leitor aprenda com facilidade sobre 
cada uma delas.

Júnia Giannetti é joalheira e designer de joias. Utiliza diversas 
linguagens para expressar o seu repertório artístico e criar joias 
personalizadas e exclusivas.

Sua inspiração vem de sua origem mineira, rodeada de igrejas e 
cidades barrocas, que sempre estiveram presentes em sua 
infância, passeando por Ouro Preto, Mariana e Tiradentes; dos 
metais e as pedras preciosas das Minas Gerais, assim como a 
arte, por ser de família de artistas e escritores renomados.

Formada em Administração de Empresas e com especialização 
em Design e Cultura e com vários cursos de Design de Joias, a 
designer atua no mercado joalheiro há 15 anos.

Na joalheria tradicional de técnicas de ourivesaria artesanal, com 
cuidadoso critério em todo o processo de produção e na 
excelência de acabamento, a joalheira trabalha com o ouro 18 
quilates e pedras preciosas como suporte para sua arte, 
atendendo assim as solicitações de suas clientes que demandam 
exclusividade e requinte em suas joias.

Júnia Giannetti redesenha peças de família, joias que contam 
histórias, contendo um design emocional marcante, pedras de 
grande valor afetivo tomam forma nos traços que em suas mãos 
delineiam a personalidade de sua cliente.

Olá, meu nome é

Junia Giannetti!

A Designer

www.juniagiannetti.com.br

P.s.: durante a leitura haverão palavras e ou links em destaques clicáveis, teste acima e entenda melhor.

@juniagiannetti

https://www.juniagiannetti.com.br
https://www.instagram.com/juniagiannetti/


Do latim acqua e marina. Tem esse nome em função de sua cor, semelhante à do mar, 
devido à presença de ferro. Conta-se que os antigos pescadores romanos se apegavam 
à água marinha na esperança de verem suas redes cheias.

É uma variedade azul ou esverdeada de berilo, pode ser transparente ou opaca.

O Brasil é o maior produtor mundial de água-marinha, com jazidas em Minas Gerais, 
Paraíba, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Bahia.

A água-marinha é a pedra da coragem. Suas energias calmantes reduzem o estresse e 
ajuda a ter mais paz interior, aquietando a mente.

ÁGUA MARINHA

O nome ágata vem da primeira ocorrência desta gema no antigo rio Achates, localizado no sul 
da Sicília. Era muito valorizada pelos egípcios. Muitos cavaleiros usavam como talismã pois 
acreditavam que ela protegia de tombos.

É uma variedade translúcida da calcedônia, com cores cinza, cinza-azulado, preta, laranja, 
marrom. Por ser porosa, podem ser tingidas de verde, rosa e azul. O Brasil é o maior produtor 
mundial de ágata. Suas jazidas são localizadas principalmente no Rio Grande do Sul. 

Fortalece a saúde, harmoniza as forças Yin e Yang. Ela estimula a contemplação silenciosa, 
promovendo o crescimento espiritual e a estabilidade interior.

Dureza 6.0 -7.0
ÁGATA 

Dureza 7.5- 8.0

https://www.instagram.com/p/BjGOIkADnYC/


O nome deriva de Amazonas. É do grupo do feldspato, tem a cor verde ou verde-azulada. 
Há importantes jazidas no Colorado (EUA), Brasil, Índia e Namíbia.

A amazonita tem uma poderosa ação filtrante. No nível físico, ela bloqueia o estresse e no 
nível mental, ela tranquiliza o cérebro e o sistema nervoso. Por ser uma pedra cuja 
propriedade principal é a calma que traz para a alma, a pedra protege contra todas 
aquelas doenças associadas com o excesso de ansiedade e nervosismo.

A ametista é a pedra mais apreciada do grupo do quartzo. O nome provavelmente 
significa “não ébrio”, pois era considerada como um amuleto contra a embriaguez. As 
cores são violeta ou vermelho-violeta pálido. 

A ela são atribuídas forças sobrenaturais: dá sorte, dá estabilidade, protege dos feitiços.

As jazidas mais importantes encontram-se no Brasil, Uruguai e República de Malgaxe.

A pedra está associada à proteção e espiritualidade. Desperta a intuição, purifica a 
energia de ambientes, aumenta nossa energia vital.
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AMAZONITA
Dureza 6.0 -7.0

AMETISTA
Dureza 6.0 -7.0

https://www.instagram.com/p/Bzf0vIYF1RF/


O nome citrino é vem da cor amarelo-limão (latim: citrus). 
Tem a cor amarelo clara até parda dourada e são 
transparentes. O citrino natural é raro; a ametista é muitas 
vezes vendida como citrino depois de submetida a altas 
temperaturas. Existem jazidas no Brasil (Bahia, Goiás e Minas 
Gerais), EUA, Espanha, França e Escócia.

O citrino é um poderoso purificador e regenerador. Ele 
energiza todos os níveis da vida. É uma das pedras da 
abundância e da prosperidade.  Aumenta nossa força 
pessoal, abre os caminhos, atrai novas oportunidades.

A cornalina é uma variedade de calcedônia de cor vermelha, 
marrom-amarelada ou marrom-avermelhada. A cor pode 
variar muito, desde laranja pálido a uma intensa coloração 
quase preta. É comumente encontrada no Brasil, Índia, 
Rússia (Sibéria) e Alemanha.

A Cornalina é uma pedra repleta de energias que favorecem 
o sucesso, a saúde e a nossa força vital. Ela estimula o 
surgimento de mudanças positivas em nossa vida, favorece 
o sucesso profissional, restaura nossa vitalidade, dá coragem 
e elimina os medos.

Dureza de Mohs: 7

Dureza de Mohs: 6,5 - 7

CITRINO

CORNALINA



O nome diamante deriva do grego adamas e significa "invencível", 
associação feita sua durabilidade. O diamante é igualmente símbolo do 
invencível poder espiritual, além de ser a pedra do compromisso entre 
casais, exprimindo fidelidade.

É o mais duro material de ocorrência natural que se conhece, apresentando 
uma dureza de 10 (valor máximo da escala de Mohs).

O uso como adorno é milenar, na Índia era usado para identificar as castas.

A maior jazida do mundo, revelada pela Rússia ao mundo em 2012, porém 
de conhecimento do Kremlin desde 1970, tem capacidade para suprir 
diamantes pelos próximos 3 mil anos. Esta jazida conta com trilhões de 
quilates, sendo 10 vezes mais diamantes do que todas as jazidas juntas 
conhecidas existentes no mundo.

O Diamante é considerado por muitos como a mais pura expressão das 
pedras preciosas produzidas na terra.

DIAMANTE
Dureza de Mohs 10



A esmeralda é uma variedade do berilo. A etimologia da 
palavra "esmeralda" vem do grego "smaragdos". Sua cor 
verde é devido à presença de quantidades mínimas de 
crômio. Pode ser transparente e opaca, mas apenas as 
variedades mais preciosas são transparentes.

O preço por quilate a coloca entre as pedras mais valiosas 
do mundo, perdendo algum desse valor devido às 
inclusões que ocorrem em todas as esmeraldas. Elas, 
porém, são úteis pois ajudam a identificar a gema e 
podem indicar sua procedência. 

As principais jazidas de esmeraldas são colombianas, mas 
pode ser encontrada também no Brasil (Bahia, Minas 
Gerais, Goiás), Rússia e no Afeganistão.

A esmeralda é uma pedra de inspiração e paciência. Essa 
pedra garante o equilíbrio físico, emocional e mental. 
Conhecida como a “pedra do amor bem sucedido”, ela 
propicia a felicidade doméstica e lealdade.

Dureza de Mohs: 7.5 – 8.0
ESMERALDA

https://www.instagram.com/p/ByD15FBFk5V/


A fluorita é um mineral comum, cujo nome provém do latim fluere. Na sua 
estrutura original, compõe-se de várias cores: amarela, azul, verde, branco, roxo e 
marrom. 

Foi muito usada pelos antigos egípcios quando esculpiam suas estátuas e os 
chineses também a utilizaram por mais de trezentos anos. Na antiga China, essa 
pedra foi usada como condutora da sorte.

As jazidas mais importantes situam-se na Alemanha, Suíça, Inglaterra, Canadá e 
Estados Unidos. No Brasil encontra-se no Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Santa 
Catarina.

É uma excelente pedra no uso como calmante, contra insônia, o excesso de 
agressividade e a ansiedade. Favorece o sucesso, amplia nossa luz pessoal, 
aumenta o poder de atração e fortalece a mente.

O nome deriva do latim (granatus, um grão) e tem a cor vermelha, 
cor-de-rosa, laranja, amarelo marrom. E uma pedra transparente e 
translúcida.

A granada é uma pedra de ação energizante e regeneradora, trazendo 
serenidade. É uma das pedras mais abundantes que existe no planeta.

É ótima para momentos de crise, pois leva à ordem onde há caos e purifica 
tudo o que não estiver bem.

FLUORITA
Dureza de Mohs: 4

GRANADA
Dureza de Mohs: 6,5- 7,5 



A hematita ao ser polida tinge de cor vermelho-sangue a água 
que é usada para sua refrigeração; daí se originou seu nome (do 
grego, “sangue”) e o sinônimo alemão “pedra de sangue”. Tem a 
cor negra, negro-acinzentada, vermelha e parda.

As principais jazidas estão na Grã-Bretanha, Itália, Brasil, Suécia, 
Canadá e Suíça.

Fortalece a coragem e disposição, desperta o amor próprio, dá 
força as pessoas tímidas e ajuda a superar vícios. A hematita é 
eficaz quando usada para aterrar energias e como proteção, 
dissipando a negatividade.

Esse nome remonta à época da conquista espanhola na 
América Central e América do Sul, e significa pietra de ijada 
(pedra do rim), porque era considerada um meio de proteção e 
cura da enfermidade dos rins. 

Nos tempos pré-históricos, o jade era um material muito 
apreciado para a fabricação de armas e instrumentos, devido à 
sua extraordinária resistência.

As cores do jade são de verde claro, branca, avermelhada, 
amarela, parda, violeta e negra. Tem origem nos Estados 
Unidos, China, Itália, Rússia, Oriente Médio.

O jade é um símbolo de pureza e serenidade. Muito apreciado 
no Oriente, ele simboliza a sabedoria acumulada com 
tranquilidade.

HEMATITA
Dureza de Mohs: 5,5 – 6,5

JADE
Dureza de Mohs: 6,5 - 7



O jaspe inclui-se no grupo das calcedônias. O nome jaspe provém do grego: 
significa “pedra machada”. Na antiguidade ele era usado como amuleto contra 
dificuldades na visão e a estiagem dos campos.

Tem todas as tonalidades de cor, geralmente com faixas ou manchas. A cor da 
estria é amarelo-ocre, parda a vermelha ou branca.

Existem jazidas por todo o mundo, por exemplo: Índia, Rússia, Estados Unidos, 
França, Alemanha Ocidental.

O jaspe é conhecido como “a suprema pedra nutriz”.  Alinha os Chakras, equilibra 
as energias Yin e Yang, protege contra inveja e mal olhado.

O nome malaquita pode ser devido à sua cor (do grego: malache= malva) ou talvez à sua 
dureza (do grego: malakos= branda). Quando polida, mostra umas bandas claras e escuras. 
Tem a cor verde-escura, verde-clara ou verde-esmeralda. Os gregos, egípcios e romanos 
apreciavam a malaquita como pedra ornamental ou amuleto. 

Katanga (Zaire) é atualmente o produtor de malaquita mais importante. Existem outras 
jazidas na Austrália, Chile, Namíbia e Estados Unidos.

A malaquita é uma pedra de proteção. Ela absorve facilmente as energias e os poluentes. 
Ela alinha e ativa os chacras, e favorece a sintonia com a orientação espiritual. Traz 
informações e luz para a Aura, acelera nossa evolução.

Dureza de Mohs: 6,5 - 7

JASPE

MALAQUITA
Dureza do Mohs: 3,5 - 4



O olho de tigre é do grupo do quartzo. É encontrado junto com o olho-de-falcão em placas 
de vários centímetros de espessura. Tem a cor amarela-dourada, parda-dourada e é 
opaca.

As jazidas mais importantes localizam-se na África do Sul. Outras jazidas: Austrália, 
Birmânia, Índia, Estados Unidos.

O olho-de-tigre combina a energia da Terra com as energias do Sol para criar um estado 
vibratório elevado. É um poderoso talismã protetor. Neutraliza as energias negativa, 
equilibra as energias yin e yang e energiza o corpo emocional.

O ônix é uma variedade de quartzo calcedônia, listrada de preto e branco.

Vem através do latim (da mesma grafia), do grego νυξ, que significa "garra" ou 
"unha". Ônix com faixas brancas e cor de carne pode às vezes parecer uma unha.

É uma pedra preciosa encontrada em várias regiões do mundo, incluindo Iêmen, 
Uruguai, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, República Tcheca, Alemanha, 
Índia, Indonésia, Madagascar, América Latina, Reino Unido e Estados Unidos. 

O ônix é uma pedra que nos dá poder. Essa pedra promove o vigor, a constância 
e a resistência. Dá forças para a alcançar nossas metas, ajuda a superar traumas 
e medos, e aumenta nosso poder pessoal.

OLHO DE TIGRE
Dureza de Mohs: 7

Dureza de Mohs: 6,5 - 7
ÔNIX



A origem do nome opala é uma palavra sânscrita, upala, que 
significa pedra preciosa. São três grupos de opalas: as opalas 
nobres opalescentes, as opalas de fogo amarelo-vermelhas e 
as opalas comuns. As cores variam de branca, cinzenta, azul, 
verde, alaranjada, negra, em parte opalescente. Pode ser 
transparente ou leitosa, iridescente ou vítrea.

Origem: Austrália, México, Peru, América do Sul, Grã-Bretanha, 
Canadá, Estados Unidos, Honduras.

É uma pedra de forte energia espiritual e proteção energética. 
Aumenta nossa consciência cósmica, ajuda a entrar em 
contato com nosso eu verdadeiro e a expressá-los.

O nome desta pedra é derivado do grego, mas seu 
significado é desconhecido; Crisólita (do grego, “pedra de 
ouro”). Em mineralogia, o nome usado para esta pedra é o de 
olivina (por causa de sua cor verde-oliva).

A jazida mais importante é no Mar Vermelho, a 300 km de 
Assuã. Outras jazidas importantes no mundo: Austrália, 
Brasil, África do Sul, Estados Unidos e Zaire.

Cor: amarelo-esverdeada, verde oliva, amarronzado.

Essa pedra é um poderoso purificador, tanto dos corpos sutis 
e físico como da mente. Aumenta a confiança em nós 
mesmos e a assertividade.

Dureza de Mohs: 5,5 – 6,5

Dureza de Mohs: 5, 6 – 7

OPALA

PERIDOTO



A pirita (do grego, “fogo”, porque ao golpeá-la saltam faíscas) é denominada 
erroneamente no mercado como marcassita. Na linguagem popular, a pirita é chamada de 
ouro dos tolos, devido a sua semelhança com o ouro.

Existem jazidas no mundo todo, mas as mais importantes estão na Ilha de Elba, na Itália.

É a pedra da prosperidade e sucesso, sendo um escudo energético excelente, pois 
bloqueia energias negativas e poluentes. Funciona como um imã para atrair coisas boas, 
ganhos financeiros inesperados, novas oportunidades e bons negócios.

Deve-se seu nome à sua cor enfumaçada. As pedras muito escuras são chamadas “morion”. Na 
Antiguidade, acreditava-se que esta variedade de quartzo continha fumaça no seu interior daí o 
seu nome. Durante séculos foi uma das pedras preciosas mais talhadas e procuradas.

O maior produtor mundial desta gema é o Brasil, destacando-se também Madagascar, Rússia, 
Escócia, Suíça e Ucrânia.

Cor: Amarronzado, cinzenta enfumaçada.

É uma pedra protetora, com forte ligação com a Terra e com os chakras, sendo um antídoto para 
o estresse. Promove o pensamento positivo e a concentração.

Dureza de Mohs:  7

Dureza de Mohs: 5, 6 – 6,5

P I R I T A

A pirita (do grego, “fogo”, porque ao golpeá-la saltam faíscas) é denominada 
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QUARTZO FUMÊ
ou Quartzo Enfumaçado

Antiguidade, acreditava-se que esta variedade de quartzo continha fumaça no seu interior daí o 
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Este quartzo deve seu nome à sua cor, sendo rósea intensa ou rósea 
pálida. Tem aparência translúcida, pode ser transparente.

O Brasil é o maior fornecedor. Outras jazidas: África do Sul, Estados 
Unidos, Japão, Índia.

O quartzo rosa é a pedra do amor incondicional e da paz infinita. É 
o mais importante quartzo para o coração e para o chakra do 
coração. Purifica as energias ao seu redor e melhora os 
relacionamentos conjugais e familiares.

O nome vem do latim, cujo significado é: aquilo que é cintilante, 
resplandecente, intensamente brilhante, ou seja, rutilante.

O rutilo é uma pedra frágil, por isso é necessário ter todo um cuidado 
ao manipulá-lo para que não quebre.

As principais jazidas são: Brasil, Paquistão, Madagascar, China, França 
e Bretanha.

É uma pedra de abertura de caminhos e sucesso. Atrai a 
prosperidade, remove bloqueios energéticos, aumenta nosso poder 
de atração e manifestação.

QUARTZO ROSA
ou róseo

Dureza de Mohs: 7

Dureza de Mohs: 6 - 6,5
QUARTZO RUTILADO



Rubelita é uma turmalina de cor avermelhada (o nome vem do latim), 
podendo ser rósea, vermelha ou violeta. A aparência é de cristais 
brilhantes, opacos ou transparentes, com longas estrias.

Tem origem na Sri Lanka, Brasil, África, Estados Unidos, Austrália e Itália.

A rubelita fortalece a capacidade de compreender o amor e promove o 
tato, a flexibilidade, a sociabilidade e a extroversão. 

O rubi deve seu nome à sua cor vermelha (do latim: rubeus). A pedra pertence 
ao grupo do coríndon, assim como a safira. A substância corante do rubi é o 
cromo e os tons acastanhados contendo um pouco de ferro.

Esse é o mineral mais duro depois do diamante. As inclusões são frequentes, 
mas não significam uma diminuição de qualidade, pois são provas de 
legitimidade dos rubis naturais.

Existem jazidas importantes na Birmânia, Tailândia, Sri Lanka e Tanzânia.

O rubi é uma pedra excelente para a energia, estimula o estado de espírito 
positivo, aumentando a motivação.

Dureza de Mohs: 7- 7,5

Dureza de Mohs: 9

RUBELITA

R U B I
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A rubelita fortalece a capacidade de compreender o amor e promove o 

https://www.instagram.com/p/BdKzGSig8a_/


O nome de safira vem do grego (azul). Por volta de 1800 
se reconheceu que a safira e o rubi representavam o 
coríndon om qualidade de gema.

A cor da safira é azul, mas existem as variedades como 
safira incolor (leucossafira) ou safira alaranjada. As 
substâncias corantes são o ferro e o titânio na safira azul.

As jazidas de safiras mais importantes na atualidade estão 
na Austrália, Birmânia, Sri Lanka e Tailândia.

A safira é conhecida como a pedra da sabedoria. Ela 
concentra e acalma a mente, trazendo paz de espírito e 
serenidade. Ela promove a prosperidade e atrai dádivas de 
todos os tipos.

SAFIRA
Dureza de Mohs: 9

https://www.instagram.com/p/Btbcbpfn3pU/


A sodalita é um mineral de coloração geralmente azul ou violeta-azulada. Pode ser também cinza, amarela, SODALITA verde ou 
rosa e é frequentemente manchada de branco, o que diminui seu valor. É lapidada em cabuchon ou em forma de contas.

Descoberta em 1806 na Groenlândia, a sodalita se tornou uma pedra ornamental importante a partir de 1891, quando vastos 
depósitos de boa qualidade foram descobertos em Ontário, Canada.

Importantes depósitos de sodalita são encontrados no Canadá e Estados Unidos. Jazidas menores são encontradas na América 
do Sul (Brasil e Bolívia), Portugal, Romênia, Myanmar e Rússia.

A sodalita tem o poder de abrir caminho, e trazer prosperidade, paz, sorte e amor na vida de quem a carrega. Fortalece a 
espiritualidade, desperta capacidades superiores da mente.

Dureza de Mohs: 5,5 - 6
SODALITA



O nome topázio é proveniente da ilha Zebirget no Mar 
Vermelho (a antiga Topazos). As cores raramente são fortes, 
a mais frequente é o amarelo com tonalidade avermelhada. 
(topázio imperial).

Os produtores atuais mais importantes são: Brasil, Sri-Lanka, 
Birmânia e Rússia.

As pedras podem ser tratadas por aquecimento, tornando-se 
topázio róseo, topázio azul ou incolor.

O topázio ajuda na abertura de caminhos, fortalece a mente 
e facilita a meditação. Também ajuda na expressão das 
ideias. A energia vibrante do topázio imperial traz alegria, 
generosidade e abundância. A turmalina negra desenvolveu-se de granitos por atividades 

vulcânicas e transformou-se em rochas cuja composição foi 
alterada pela ação do calor e da pressão.

Ela é encontrada em países como Brasil, União Soviética e México. 

É a pedra “pára raio” das energias negativas. Sendo por excelência 
uma super pedra de proteção capaz de dissipar todos os tipos de 
energia negativas. 

Bloqueia ataques energéticos e neutraliza todas as formas de 
vibrações negativas.

Dureza de Mohs: 8

Dureza de Mohs: 7 - 7.5

TOPÁZIO

TURMALINA NEGRA



Turmalina Paraíba é uma gema descoberta no distrito de São 
José da Batalha,  na Região de Patos, estado da Paraíba. O 
nome Paraíba vem do estado onde ela foi descoberta.

Além da Paraíba, mais três lugares do mundo produzem esse 
tipo de turmalina: no Brasil (Rio Grande do Norte); na África, na 
Nigéria e em Moçambique. 

Também chamada de turmalina azul, conquistou o mercado 
internacional virando modismo principalmente na Europa. A 
raridade, cor e brilho da pedra são os principais responsáveis 
por sua alta cotação.

Pode ser encontrada em quase todas as cores do arco-íris e 
contém uma grande quantidade de cobre, ferro e manganês. É 
uma das pedras mais caras do planeta.

A turmalina azul estimula o anseio pela liberdade espiritual e a 
clareza de expressão de si mesmo. 

Dureza de Mohs: 7 - 7.5
TURMALINA PARAÍBA



Obrigada
pela leitura!
Não se esqueça de conferir como cada uma das pedras
em destaque transformam-se em joias incriveis!
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