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Minerais e meteoritos
Premium

Porque os potenciais compradores visitam a 
Catawiki à procura de minerais e meteoritos 
especiais e raros, os nossos especialistas 
escolhem cuidadosamente cada peça incluída 
nos nossos leilões, garantindo que têm 
qualidade premium e são apresentadas da 
melhor forma possível.

Fazemos isto porque o nosso objetivo é 
manter os nossos licitantes empolgados, 
permitindo que encontrem as peças em que 
estão interessados, e garantir que os nossos 
vendedores desfrutam de excelentes 
experiências de venda.

Na Catawiki, leiloamos minerais e 
meteoritos de qualidade premium 
quality que são difíceis de encontrar 
e apelativos para os mais 
apaixonados entusiastas de 
minerais.

Autenticidade - Qualidade - Conformidade 
legal



Na Catawiki, estamos sempre a progredir. Estamos neste momento a evoluir para um forte segmento 
premium, o que oferece mais oportunidades de sucesso, para nós e para si.
 
Dos 14 milhões de visitantes que chegam à nossa plataforma todos os meses, obtemos informações 
valiosas e ficamos a saber os artigos por que são apaixonados e o que preferem comprar.
Com a sua ajuda, queremos garantir que correspondemos continuamente a esta procura e oferecemos 
os objetos especiais que o nosso crescente número de licitantes quer comprar e pelos quais se sente 
entusiasmado.
 
Nestas instruções, definimos quais são as peças especiais que os licitantes procuram nos nossos leilões 
de minerais. Também indicamos o que precisamos de si para colocar essas peças a leilão com sucesso. 
Estas instruções servem para igualar a posição de todos os nossos vendedores.
 
Teremos o maior prazer em disponibilizar espaço nos nossos leilões para os seus lotes, desde que 
cumpram os requisitos de elevada qualidade indicados, e estaremos ao seu dispor para ser também 
flexíveis e irmos ao encontro do que for melhor para si.
Os nossos especialistas e gestores de contas estarão totalmente disponíveis para o apoiar e orientar 
para que tenha sucesso na Catawiki.
 
Obrigado por estar connosco nesta emocionante viagem!



Instruções para os 
produtos

Para os nossos leilões, procuramos e selecionamos 
cuidadosamente:

● todas as espécies minerais naturais e sintéticas, 
incluindo:

○ cristais bem formados (com ou sem matriz), com 
danos mínimos, pedras preciosas em estado 
bruto e minerais maciços apelativos, incluindo 
polidos, mas não adequados para joalharia e 
artigos esculpidos 

● todos os objetos extraterrestres naturais, incluindo 
tectitos formados pelo impacto de tal objeto com a 
superfície da terra

● peças autênticas de origem conhecida, pois é muito 
importante manter a credibilidade do leilão

● peças avaliadas em, pelo menos, 50 €

Na Catawiki, leiloamos 
minerais e meteoritos 
recolhidos de todos os cantos 
do mundo.



Artigos colecionáveis de minerais naturais e sintéticos 

Para os nossos leilões, procuramos uma vasta 
gama de espécies minerais naturais e sintéticas, 
incluindo:

● cristais bem formados (com ou sem matriz;

na matriz deve haver uma boa proporção 

entre o cristal e a matriz), com danos mínimos 

e claramente visível a olho nu

● pedras preciosas em estado bruto

● minerais maciços apelativos

● esferas, artigos polidos e esculpidos

                          



Objetos extraterrestres naturais e tectitos 

Para os nossos leilões, procuramos todos os objetos extraterrestres naturais, incluindo 
tectitos formados pelo impacto de tal objeto com a superfície da Terra.

Todos os artigos incluídos nesta categoria devem estar no seu estado natural ou 
polidos.
Também aceitamos peças de joalharia produzidas parcial ou totalmente a partir de 
material de meteoritos ou tectitos.



Autenticidade comprovada

Como a autenticidade é muito importante para nós para 

manter a credibilidade do leilão, os artigos devem provir 

de uma queda conhecida de um meteorito, conforme 

detalhado na Base de Dados de Meteoritos 

(https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php) 

ou devem ser acompanhados de detalhes da análise para 

confirmar a sua autenticidade. 

✗  Peças de uma queda de um meteorito ou de um 
campo não conhecidos não têm interesse para os 
nossos licitantes.

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php


Artigos que não são adequados 

Consideramos que os minerais de compostos 
potencialmente prejudiciais não são adequados para 
os nossos leilões. Estes incluem:

✗ Minerais radioativos, como autunita, uranofano, 
uraninita, uranocircite, torbernita

✗ Minerais fibrosos relacionados com o amianto no 
grupo mineral anfíbola, como, por exemplo, tremolita 
fibrosa, riebeckita, crisotila, grunerita, antofilite, 
crocidolite

Também não consideramos adequado: 

✗ Espécimes que foram construídos 
artificialmente e não são realistas
ou associações impossíveis de acordo com 
regras físicas e geológicas
✗ Réplicas

Réplica

✗



Tipos de minerais que aceitamos

Ágata Ametista Turmalina negra (schorl) Calcita

Cornalina Fluorita Granada Granito

Kambaba (tipo de jaspe) Lápis-lazúli Obsidiana Quartzo (reconstituído)

Serpentina
Shungite Jaspe (especialmente tipos menos coloridos e com 

menos padrões)



Formas e tamanhos que aceitamos (minerais)

✗

Esferas (individuais ou grupos): peso mínimo de 1 000 g e diâmetro >10 cm

Esculturas pequenas (individuais ou 
grupos): peso mínimo de 200 g

Esculturas grandes: peso mínimo de 1 000 g e diâmetro >10 cm

Fatias: peso mínimo de 500 g 

Grupos de cabochões: peso mínimo de 200 g

Opalas e pedras preciosas (individuais): peso mínimo de 10 g

Opalas e pedras preciosas (grupos): peso mínimo de 20 g 

✗  Não aceitamos joalharia nos nossos leilões de minerais.



Tamanhos que aceitamos (meteoritos)

Meteoritos comuns (não-lunares ou marcianos): peso mínimo de 5 g

Meteoritos de condritos não classificados: peso mínimo de 75 g

Meteoritos de condritos classificados: peso mínimo de 10 g

✗ ✗ ✗

✗  Não aceitamos joalharia nos nossos leilões de meteoritos.



Estado 

Todos os artigos devem estar em bom estado, com poucos ou nenhuns danos visíveis. 
Para compreender melhor as condições de aceitação para os nossos lotes, fornecemos abaixo uma classificação 
do estado de um artigo, que pode utilizar para categorizar as submissões dos seus lotes: 

● Excelente - perfeito estado, sem danos nos cristais
● Bom - danos mínimos, apenas pequenos arranhões ou marcas nas faces do cristal
● Moderado - alguns cristais partidos, mas a maioria intacta ou com danos mínimos

   ✗      Mau - a maioria dos cristais está partida ou apresenta muitos danos óbvios. Queremos oferecer artigos 
com valor aos nossos compradores, pelo que artigos em mau estado não são adequados para os nossos leilões.

✗ ✗✗

Cristal tratado Cristal 
aquecido

Cristal colorido 
artificialmente



Descrição do lote

Para ajudar a incentivar os potenciais 
compradores a licitarem no seu lote, deve 
incluir uma descrição detalhada do(s) seu(s) 
objeto(s). Esta deve ser completa e honesta, 
seguindo as instruções da próxima página.

Instruções de 
submissão

Os potenciais compradores licitam 
tendencialmente em lotes com uma boa 
descrição, em que todas as informações 
relevantes estão indicadas com clareza, 
e, claro, com fotos bonitas.



Instruções de submissão 

Se estiver a utilizar o nosso site para adicionar os seus lotes, aparecerão dicas para o orientar e lhe dizer 
quais as informações que precisamos de saber sobre o seu lote. Os campos que preencher ajudam a 
apresentar as informações de uma forma fácil para o comprador ler. 

Se for um mineral sintético, isto deve ser claramente indicado 
na descrição.

O local de origem de um mineral pode ser um fator importante 
para o seu valor. Os minerais provenientes de locais 
reconhecidos internacionalmente podem 
ser muito mais valiosos do que os 
minerais do mesmo tipo com origem 
num local mais comum.
Portanto, se tiver essa informação, 
adicione à sua descrição: 
local (nome da mina, país), 
data em que foi encontrado 
e proveniência.  

A informação necessária inclui:

● Número de artigos

● Mineral principal/nome do meteorito

● Forma mineral/tipo de meteorito

● Suplemento

● Dimensões (em centímetros)

● Peso (em gramas)

● Origem (região/cidade)

● Origem (país)



Fotografias

Para permitir que os nossos especialistas, assim 
como os nossos licitantes, tenham uma boa 
ideia do artigo, exigimos: 

● uma visão de 360º do artigo

● imagens de perto de detalhes 
importantes, seguindo as instruções da 
próxima página

Instruções de 
submissão

Incluir boas fotografias é fundamental para 
cativar os compradores, garantindo que 
licitam no seu lote.

Comprar online significa que os potenciais 
licitantes não têm a possibilidade de ver o 
seu lote pessoalmente, pelo que fotografias 
detalhadas e de elevada qualidade são 
muito importantes.



Instruções para as imagens 

● Fotografe o seu artigo num fundo liso e neutro, de preferência uma parede branca.

● Evite qualquer fundo que distraia, como o interior de uma loja ou locais no exterior.
As fotos devem mostrar apenas o(s) artigo(s) que quer oferecer para leilão.
Evite auto-retratos. Não aceitamos imagens em que o objeto está a ser segurado por 
uma pessoa.

● Os licitantes querem ver o maior número possível de detalhes. Portanto, inclua sempre 
imagens das costas, fundo, topo, lados e do interior, quando aplicável. Se o lote tiver 
vários artigos, inclua uma imagem de todos os artigos oferecidos juntos, bem como de 
cada artigo separadamente.

● Inclua imagens nítidas de detalhes, como uma assinatura ou monograma, detalhes 
decorativos, um logótipo, título ou inscrição e, quando relevante, do interior.
Os sinais de desgaste ou danos (mínimos) devem ser claramente mostrados nas 
imagens. Inclua imagens nítidas de peças reparadas ou restauradas.

● Com exceção das opalas, os artigos não devem ser fotografados em água ou óleo, pois 
isso pode dar uma ideia errada aos compradores da aparência do artigo.

✗

✗

✗



Instruções para as imagens  - Exemplos 



Obrigado 


