Colecione os minerais mais espetaculares do mundo
e aprenda todos os seus segredos

Descubra com a Nation al Geographic
os minerais mais fascin antes
Só esta coleção lhe oferece peças verdadeiras selecionadas pelos nossos especialistas por to do o planeta.
Percorrem o mundo há mais de 30 anos à procura e a estudar as maravilhas geológicas
de cada região. Graças ao seu trabalho hoje temos esta coleção de minerais
e gemas verdadeiras, provenientes dos cinco continentes.

Uma coleção
para desfrutar
em família

Lápis-lazúli

AFEGANISTÃO

Opala

BRASIL

Horneblenda

Obsidiana

CHINA

ESTADOS UNIDOS

Crisoprásio

Peças únicas de belas cores
que chegam às suas mãos,
de todo o mundo!

AUSTRÁLIA

Aragonite

MARROCOS
Os produtos que aparecem nas imagens são amostras e podem não fazer parte da coleção.

Uma coleção única...

GRÁTIS

as caixas para
guardá-los

. As gemas e os minerais mais fascinantes da crosta
terrestre: ametista, quartzo rosa, ágata, magnetite,
olho de tigre...
. Acompanhados por fascículos e fichas para aprender
a indentificá-los e conhecer como se formam e onde
se encontram.
. Com exclusivas caixas para guardá-los que
foram especialmente criadas para a coleção,
e os arquivadores de fichas e fascículos. Oferta!
Desde a sua fundação em 1888, a National Geographic
Society financiou mais de 12.000 explorações e projetos de preservação da natureza por todo o mundo. Uma
parte das receitas desta coleção apoia o trabalho sem fins lucrativos da National Geographic
Society de conservação, exploração, investigação e educação.*

* A National Geographic Society recebe fundos da National Geographic Partners LLC, financiados
em parte pela sua compra. Para obter mais informação, visite www.nationalgeographic.com/info

E AINDA
OS ARQUIVADORES…

GRÁTIS

A ordem de entrega pode ser alterada por motivos alheios à editora.

Autênticas maravilhas nas s uas mãos.
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Chama-se mineral a uma substância natural, homogénea, inorgânica e de composição
química definida (dentro de determinados parâmetros). Encontra-se à superfície ou
nas diversas camadas da crosta terrestre.

ESPATO-DA-ISLÂNDIA

MAGNETITE

Um pastor grego poderá ter sido o
descobridor deste mineral, quando notou que
os pregos das suas sandálias eram atraídos
pelas rochas. Misterioso poder magnético.

Graças à birrefração dos seus cristais, é
possível replicar a imagem que se encontra
sob este mineral.

ROSA-DO-DESERTO

Uma cristalização muito especial para um
mineral muito conhecido, o gesso, que se
transformou num autêntico símbolo para o
viajante. Uma flor que não murcha.

PIRITE
CALCITE

A calcite está presente nas estalactites
e estalagmites das grutas. Os romanos
usavam-na para preparar cal e argamassa.

É um dos minerais metálicos que
são utilizados como pedra preciosa.
Confunde-se com frequência com o ouro.

FUCSITE

Deve a sua cor verde intensa ao óxido
de crómio e pode encontrar-se nos cinco
continentes. Partilha jazidas com a
esmeralda.

Estes são apenas alguns exemplos d os tesouros que lhe oferece a coleção
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Uma gema, também chamada pedra preciosa, é uma rocha ou mineral que ao ser
cortado e polido se pode usar para confecionar joias ou objetos artísticos. Outras são
criadas pelo homem com resina e pigmentos.

AMAZONITE

A sua cor verde ou verde-azulada é a
característica que originou o grande prestígio
deste mineral no âmbito do colecionismo.
Também é conhecida por pedra do Amazonas.

OLHO DE TIGRE

Chamam a atenção os seus belos veios de fibras
paralelas e os seus reflexos característicos. Variedade
de quartzo com um aspeto muito diferente.

AMETISTA

Este mineral cristalino de cor violácea tem sido
utilizado como gema desde a mais remota
antiguidade. A variedade mais apreciada do
quartzo.

LÁPIS-LAZÚLI

GEODO DO SARA

A qualidade deste agregado de diferentes minerais
depende da proporção de lazurite, que lhe confere a
sua intensa cor azul. Uma gema difícil de talhar.

É de origem vulcânica e forma-se
pelo arrefecimento do magma.
A criação do geodo deve-se
aos minerais que cristalizam na
cavidade, em condições de baixa
pressão.

ÁGATA AZUL

É uma gema muito importante para
o budismo e para o feng-shui na
decoração de interiores. Uma gema
muito apreciada.

ESMERALDA

Associada a rochas graníticas, esta variedade
de berilo deve a sua cor verde à presença
de crómio ou de vanádio. Uma das pedras
preciosas mais procuradas.

Uma extraordinária obra editor ial pensada para toda a família
Os fascículos e fichas da coleção foram criados por e specialistas em espeleologia, geologia e mineralogia.
Vão-lhe revelar todos os segredos da mineralogia e o seu fascínio desde os primórdios da humanidade.
FASCÍCULOS

FICHAS
GEMAS ficha 02 PORT_Maquetación 1 01/02/11 17:55 Página 3

Ágata azul
SiO2

ÁGATA AZUL

A

ágata azul, uma subvariedade
do quartzo, é uma gema
muito atraente, que se apresenta
em faixas concêntricas que
alternam as cores branca e azul.
A sua beleza depende tanto da
intensidade como da abundância
da cor azulada. Forma-se em
cavidades de rochas vulcânicas
nas quais se filtram soluções
quentes ricas em sílica (SiO2).
As variações nas impurezas da
solução e as condições em que
os minerais se depositam dão
origem às diferentes camadas.
Se o arrefecimento da solução
for lento, podem produzir-se
macrocristais de quartzo na zona
central enquanto, se for rápido,
os cristais serão microscópicos.
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Óxidos e
Hidróxidos
Sistema
Trigonal
Cristal
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7
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Brilho
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Com os fascículos, magnificamente ilustrados, desfrutará e aprenderá imensas coisas.

■ COR ARTIFICIAL
Muitas das ágatas azuis que
se encontram no mercado do
coleccionismo adquiriram a cor
azulada por impregnação a vácuo
com uma solução corante que

Traço
Branco

penetra na trama de microcristais
de quartzo em maior ou menor
medida, consoante a porosidade
das faixas de mineral. A melhor
maneira de distinguir as ágatas
azuis naturais das tratadas é
observando a uniformidade
e a nitidez da coloração azul,
propriedades estas que se
apresentam melhor definidas
nas ágatas naturais.
■ O MINERAL DO BUDISMO
Hoje em dia, a ágata, e em
especial a de cor azul, é uma
gema muito apreciada na China e
na Índia devido à importância que
estas pedras têm para o budismo
e para o feng shui na decoração
de interiores. No Ocidente foi uma
gema muito valorizada durante
o Renascimento. Desta época é
a maior parte dos camafeus
de ágata azul, realizados em
delicadíssimas talhas, cujo
valor estético perdurou até
aos nossos dias.

Onde se encontra
4

SECÇÕES DOS FASCÍCULOS
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Os fascículos contêm secções fixas
que permitem conhecer desde os
segredos de cada mineral ou gema
até visitar os lugares do mundo onde
se encontram.

As peças mais notáveis de ágata azul provêm tanto
do continente americano como da Ásia e de África:
1. Brasil (Minas Gerais), 2. Uruguai (Artigas),
3. China (Tibete), 4. México (Chihuahua),
5. República Democrática do Congo.

As fichas, organizadas por ordem alfabética, são um elemento imprescindícel numa
coleção de Minerais. Resumem os dados e as principais características de cada peça.

PRÓXIMAS ENTREGAS

DO MUN

DO

QUARTZO ROSA
ACTERÍSTICAS,
COMPOSIÇÃO, CAR
DESCUBRA A SUA
HISTÓRIA...
PROVENIÊNCIA,

QUARTZO ROSA
+ Fascículo
+ 3 Fichas
Por apenas

3,95€
As 4 primeiras entregas,
quinzenalmente nos pontos de venda.
As restantes entregas são semanais.

3.ª ENTREGA
DENTRO DE 4 SEMANAS

DO MUN

* A caixa é entregue sem minerais

2.ª ENTREGA
DENTRO DE 2 SEMANAS

DO

OLHO DE TIGRE
TICAS,

ACTERÍS
COMPOSIÇÃO, CAR
DESCUBRA A SUA
HISTÓRIA...
PROVENIÊNCIA,

GRÁTIS

OLHO DE TIGRE
+ Fascículo
+ 3 Fichas
+ Caixa para guardar
os minerais
Por apenas

8,95€

Constituição da Coleção: 100 fascículos + 100 conjuntos de fichas + 100 gadgets + 2 arquivadores de fascículos grátis + 2 arquivadores de fichas grátis + 5 caixas grátis para guardar as pedras. Periodicidade Semanal.
Início da distribuição: Setembro de 2020. Duração da coleção: 24 meses. PVP 1.ª entrega 1,00€ Cont., PVP 2.ª entrega 3,95€ Cont., PVP restantes entregas 8,95€ Cont. Preço total da coleção 882,05€ Cont. (IVA incluído).
O objeto colecionável não pode ser vendido em separado. Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. A editora reserva-se o direito de alterar a sequência das entregas da obra.

