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FIOS DE PEDRAS NATURAIS 
 

 



As pedras naturais são vendidas de duas maneiras: 

• Em fios, que geralmente são procedentes da China. 

• Pedras unitárias, que são vendidas por quilate ou preço de peça. 

• São vendidas com diversas formas e lapidações: 

Bolas com diversos diâmetros, ovais, quadrados, retangulares, gotas, discos, etc. 

                         

Fios de ágata com lapidações redondas e ovais          Fios de jade com lapidações disco 

 

                           

Fios de ágata laranja, ovais e navetes                Fios de jade – lapidação oval 



Para se fazer uma joia ou semi-joia com os fios, você encontra uma variedade muito grande de 
fios no mercado.  

Mas como esses fios chegam por container da China, geralmente os estoques são limitados.  

Para facilitar a compra dos fios de pedras naturais e pérolas e não investir em um grande 
estoque, faça um planejamento de sua compra: 

1. Escolha as cores que irá criar a coleção 
2. Defina quais os tamanhos e formas que você prefere 
3. Anote quantos fios de cada tipo você irá precisar 
4. Ao visitar um fornecedor, primeiramente, olhe todo o estoque antes de separar as compras 
5. Nas compras em sites, pesquise todo os modelos de fios e pedras e anote. 
6. Faça as compras com bastante tempo e sem pressa. 
7. Veja se os fios escolhidos combinam entre si e reveja as quantidades. 

 

 

Fornecedor de pedras naturais e pérolas cultivadas 

Gabriel Pedras 

Site: www.gabrielpedras.com.br 

CUPOM DE DESCONTO PARA AS INSCRITAS NA “SEMANA DOS COLARES”: 

NAS COMPRAS ACIMA DE R$500,00 – 35% DE DESCONTO 

NAS COMPRAS ACIMA DE R$1.000,00- 45% DE DESCONTO 

** Para obter o desconto, AO FINALIZAR A COMPRA NO SITE 

USE O CUPOM: JUNIA2021  

 

http://www.gabrielpedras.com.br/


 

 

                   



 

Sobre a Designer 
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. 

 

OBRIGADA POR PARTICIPAR DA SEMANA DOS COLARES! 
Minhas redes sociais: Instagram: @juniagiannetti.designer 

                      Facebook: Júnia Giannetti Joias & Design 

                      Youtube: Canal – Júnia Giannetti 

                       

Site: www.juniagiannetti.com.br 


