
Amsterdam Sauer reproduz peças imperiais  
  
Uma das mais importantes joalherias do País faz réplica da coroa de D. Pedro II, a mais 
importante jóia do acervo nacional. Ricas reproduções, em estilo moderno, das luxuosas jóias da 
família imperial brasileira voltam a enfeitar algumas mulheres nesse final de ano com o 
lançamento da coleção Imperial criada pela Amsterdam Sauer. São cerca de 20 modelos entre 
brincos, anéis, alianças e colares em peças luxuosas e delicadas que reproduzem estrelas, coroas 
e flores utilizando muitas pedras brasileiras e com preços que variam de R$ 800 a R$ 20 mil.  
 
A coleção tem como ícone uma rica reprodução da Coroa Imperial de D. Pedro II, a jóia mais 
importante do acervo histórico brasileiro. A reprodução é resultado de uma parceria entre a 
Amsterdam Sauer e o Museu Nacional que convidou a joalheria para o trabalho.  
 
Esplêndida obra de ourivesaria , feita por Carlos Marin, ourives estabelecido à Rua do Ouvidor, 
139, no Rio de Janeiro, na época do império, a coroa foi usada para a sagração do jovem 
imperador, então com 15 anos, em 1841, sendo exposta ao público sobre uma almofada de seda 
branca coberta por uma redoma de cristal. Muitas histórias cercam a criação da coroa.  
 
Para a confecção das insígnias de D. Pedro II, por exemplo, foram desmanchadas várias jóias da 
família, conforme consta dos inventários do Arquivo da Mordomia, recolhido ao Arquivo Nacional. 
Para a coroa, foram aproveitados os brilhantes da coroa de seu pai, e pérolas, também herança 
paterna de D. Pedro II.  
 
Depois de proclamada a República, a coroa imperial foi guardada no Tesouro Nacional, onde 
permaneceu até 1943, quando foi transferida para o Museu Imperial, em Petrópolis, no Estado do 
Rio, de onde nunca tornou a sair, por motivos legais. A diretora do Museu, Maria de Lourdes de 
Alencar Parreiras Horta, acalentava um antigo desejo de ampliar a divulgação desta obra-de-arte 
da ourivesaria. Assim, convidou a Amsterdam Sauer, a confeccionar a reprodução da peça que 
será usada em exposições itinerantes. "Para nós este convite foi um motivo de orgulho", diz 
Carlos Sauer, diretor técnico da joalheria.  
 
"E nossa parceria com o Museu Nacional permite que a utilizemos também como peça de 
divulgação em nossas lojas". afirma. "Em termos de marketing este convite foi importante porque 
consagra nossa posição de liderança na alta joalheria", afirma.  
 
A réplica, avalizada pelo Museu Imperial, foi resultado de 18 meses de trabalho de especialistas e 
artesãos da Amsterdam Sauer, no Rio de Janeiro, incluindo as etapas de pesquisa, lapidação, 
ourivesaria, cravação, polimento, montagem e acabamento. Foram utilizados 2,77 kg de metal 
precioso, 596 pedras de zircão, no lugar dos diamantes originais, totalizando 911,84 quilates, e 
80 pérolas de 8mm que formam a base da coroa.  
 
Segundo Carlos Sauer é difícil avaliar o custo da reprodução da coroa, pelo que envolveu de 
desenvolvimento de tecnologias e pelo trabalho artesanal dos técnicos. Para sua confecção, foi 
necessária a recriação de técnicas de lapidação e ourivesaria da época, não mais utilizadas em 
nossos dias, a fim de conferir à réplica fidelidade máxima ao original.  
 
"Como a coroa não pode ser removida, nossos técnicos visitavam inúmeras vezes o Museu em 
Petrópolis para medir cada pedra e confirmar sua lapidação para que o resultado final fosse o 
mais idêntico possível", conta. "Além disso, nossos técnicos passaram por um curso completo da 
historia do império brasileiro com os museólogos". De todo jeito, ele calcula que a reprodução da 
coroa possa ser estimada em R$ 1,5 milhão.  
 
O desenvolvimento da reprodução da Coroa motivou a equipe de designers da Amsterdam Sauer 
a criar a coleção imperial de jóias inspirada no estilo do período, traduzido para o nosso tempo.  



Além dos brincos, colares e anéis em ouro branco ou amarelo e pedras preciosas, destaca-se a 
reprodução autorizada da aliança do casamento de D. Pedro I, então viúvo de Dona Leopoldina, 
com a segunda mulher - D. Amélia de Beauharnais - em 1829.  
 
D. Pedro I, que carregava consigo longo histórico de conhecida infidelidade conjugal durante seu 
primeiro casamento, apaixonou-se por Amélia e jurou a ela amor e fidelidade eternos, 
representados na aliança pelas duas partes inseparáveis que se encaixam em perfeita harmonia.  
 
A aliança original também pertence ao acervo do Museu Imperial de Petrópolis, que autorizou e 
certificou sua reprodução – que certamente representará as juras de muitos amores de hoje. "A 
Coleção Imperial também faz parte de nossa propostas de unir a joalheira com a cultura brasileira 
como fizemos com a coleção Portinari no ano passado", conta Carlos Sauer. "Por isto valorizamos 
as pedras brasileiras como diamantes, esmeraldas, rubilitas nesta coleção", explica.  
 
A peça mais cara é um anel em estilo imperial com um solitário de diamante com o preço básico 
de R$ 20 mil, que pode variar dependendo do tamanho do solitário. A famosa aliança do 
imperador Pedro I vai custar R$ 1,3 mil. As peças mais em conta são os anéis em ouro por cerca 
de R$ 800. A quantidade de peças por coleção varia. Das mais caras são feitas um ou duas peças 
chegando-se até a vinte peças nos modelos mais simples, que podem se repetir numa segunda 
edição de acordo com o aceitação.  
 
A réplica da Coroa Imperial e as jóias da Coleção Imperial Amsterdam Sauer serão exibidas, pela 
primeira vez, em coquetel temático do século XIX no Salão das Carruagens do Museu Imperial de 
Petrópolis. O cardápio, elaborado por Ana Roldão, historiadora do Museu e pesquisadora da 
gastronomia do século XIX, trará aos convidados os sabores e glamour daquele período, num 
ambiente cheio de história.  
 
O evento, restrito a convidados, acontecerá no começo de novembro, iniciando-se com a visita 
guiada das dependências do Museu Imperial de Petrópolis seguido do coquetel temático e da 
apreciação de espetáculo "Som e Luz", que conta a história do período imperial, ambientada nos 
jardins do Museu. Tudo no melhor estilo imperial.  
 
A Amsterdam Sauer é uma empresa brasileira criada em 1941, por Jules Sauer e foi a primeira a 
receber, em 1966, em 1992, e novamente em 2000, o prêmio Diamond International Awards, 
conferido pela prestigiada De Beers.  
 
"A Amsterdam Sauer é o único joalheiro do País a manter controle completo do ciclo produtivo: 
desde a mineração, lapidação e polimento da pedra preciosa, passando pela criação e confecção 
da jóia, até sua venda", assegura Daniel. A empresa hoje é administrada pela segunda geração da 
família. Daniel é o diretor técnico, a irmã Débora é diretora de criação e seu marido Silvio 
Eisenbeg ocupa a presidência.  
 
A marca tem 26 lojas no Brasil e representantes no exterior. "Não trabalhamos com franquias 
mas com parcerias, através de acordos operacionais. O negócio de jóias de alto padrão exige um 
trabalho pessoal, personalizado e por isso optamos por este modelo", diz.  
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