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PREFÁCIO 
Com uma breve retrospectiva de estudos anteriores sobre carimbos 

utilizados sobre os olhos-de-boi. 
 

Dentro da marcofilia brasileira, os carimbos utilizados na obliteração da nossa primeira emissão 
filatélica, constituída pelos chamados olhos-de-boi, ocupam posição de destaque. Os olhos-de-boi 
circularam entre 1843 e 1856 e os carimbos utilizados sobre eles foram objeto de estudo de diversos 
filatelistas, embora poucos tenham feito isso de maneira mais abrangente e de modo a gerar publicações. 
A seguir, faço um breve relato sobre os principais estudos já publicados sobre o tema, os quais 
forneceram subsídios valiosos para a elaboração deste Catálogo Ilustrado dos Carimbos sobre os 
Olhos-de-Boi. 

O primeiro levantamento sistemático de carimbos utilizados sobre olhos-de-boi teria sido 
aquele feito por George Samuel Frederick Napier, que foi incluído em seu livro The Stamps of the First 
Issue of Brazil, publicado em Londres, em 1923 (Figura 1). Napier listou um total de 50 carimbos, de 
49 localidades diferentes. Esta listagem, reconhecida como bastante incompleta pelo próprio autor, 
também apresentava vários erros de identificação e de grafia dos nomes das localidades. Mas, além de 
pioneira, ela já incluía desenhos pelo menos parciais de muitos dos carimbos listados e informações 
sobre as diferentes cores nas quais eles podiam ser encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. The Stamps of the First Issue of Brazil, de G. S. F. Napier, publicado em 1923. 

 

Ainda na década de 1920, J. Fred Emerson também abordou o tema dos carimbos sobre os 
olhos-de-boi, chegando a elaborar várias listagens. Em uma delas, publicada no periódico The 
Collectors Club Philatelist, de Nova Iorque, em 1926, ele classificou os carimbos conhecidos até então 
quanto à forma e quanto ao grau de raridade. 

No Brasil, Paulo Ayres, em seu Catálogo de Carimbos (Brasil-Império) (Figura 2), publicado 
em 1937, aumentou o número de carimbos com utilização conhecida sobre olhos-de-boi para 101. Ayres 
também dedicou atenção específica a este tema em artigos publicados por ele no The London Philatelist 
(1939) e no Boletim Filatélico Bandeirante (1942). No primeiro, ele listou e classificou quanto à 
raridade 136 carimbos, enquanto, no segundo, este número chegou a 154. Havia ainda no artigo 
publicado por Ayres no Boletim Filatélico Bandeirante informações sobre as cores dos carimbos e os 
desenhos daqueles, dentre os listados, que não constaram em seu Catálogo de Carimbos (Brasil-
Império). 
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Figura 2. O Catálogo de Carimbos (Brasil-Império), de Paulo Ayres, publicado em 1937. 

 
Em 1955, Renato de Amaral Machado avançou um pouco mais no levantamento e registro 

formal dos carimbos utilizados sobre os olhos-de-boi. Na segunda parte de seu Ensaio de Catalogação 
dos Selos do Império do Brasil, publicado no Brasil Filatélico ele listou os carimbos até então 
conhecidos, separando-os de acordo com a cor. Assim, ele registrou 170 carimbos em preto, 31 em 
vermelho, 14 em castanho, 7 em verde, 6 em azul, um em violeta e um em laranja, havendo, obviamente, 
sobreposições nos casos de utilização de mais de uma cor de tinta para um mesmo carimbo. Em outro 
artigo publicado no Brasil Filatélico em 1955, Amaral Machado também tratou da questão da raridade 
dos carimbos e da frequência com que eles aparecem nos olhos-de-boi de 30, 60 ou 90 réis, discutindo 
criticamente as informações e imagens dos selos constantes nas obras de Napier e Ayres. 

Um levantamento ainda mais completo dos carimbos utilizados sobre os olhos-de-boi foi depois 
feito pelo alemão Wolfgang Maassen, que o publicou em 1983. Em artigo que fez parte uma compilação 
de textos de filatelistas alemães e brasileiros (Figura 3), organizada e editada pela Arbeitsgemeinschaft 
BRASILIEN, na Alemanha, Maassen listou um total de 242 carimbos diferentes. Além disso, seu artigo 
incluiu desenhos acurados de todos os carimbos e informações sobre as cores conhecidas para cada um 
deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. O livro Brasilien 1843-1983 – 140 Jahre Briefmarken, publicado pela Arbeitsgemeinschaft 
BRASILIEN em 1983, que inclui o artigo de Wolfgang Maassen intitulado Stempel auf Ochsenaugen. 
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Além do meu particular interesse, como filatelista, pela marcofilia do período imperial 
brasileiro, dois outros motivos me levaram a fazer um trabalho de revisão e ampliação da listagem de 
carimbos com utilização conhecida sobre olhos-de-boi. O primeiro deles foi o desejo de complementar 
o trabalho de catalogação feito por Maassen e de divulgar estas informações para o público filatélico. 
O segundo motivo foi a possibilidade de, graças aos recursos atuais de editoração eletrônica, incluir, 
em um único estudo, a representação de cada carimbo catalogado e imagens de selos e peças filatélicas 
comprobatórias da utilização e ilustrativas da(s) forma(s) de aplicação de cada um deles sobre os olhos-
de-boi. 

A partir do estudo realizado, foi possível então a inclusão no catálogo de muitas informações 
novas, que foram fruto de buscas sistemáticas na literatura filatélica clássica e moderna e de contatos 
mantidos com diferentes filatelistas e comerciantes filatélicos. Para as ilustrações, lançou-se mão de 
fotos publicadas em artigos especializados e catálogos de leilões e também de imagens digitalizadas de 
peças filatélicas de minha própria coleção ou de propriedade de diferentes filatelistas ou comerciantes 
filatélicos. Com o acréscimo de novos carimbos, cuja utilização sobre olhos-de-boi não havia ainda sido 
registrada, o Catálogo Ilustrado de Carimbos sobre os Olhos-de-Boi permitiu inicialmente a 
catalogação de aproximadamente 260 carimbos brasileiros. Além disso, também foram revisadas e 
complementadas as informações sobre as diferentes cores existentes para cada carimbo e foi feito um 
levantamento e uma catalogação dos exemplos conhecidos de carimbos estrangeiros e de obliterações 
manuscritas sobre olhos-de-boi. Foi também agregado um volume significativo de novas informações 
sobre a origem e utilização de diversos dos carimbos catalogados. 

Para que fosse atingido o objetivo de difusão ampla do presente estudo, fazia-se necessária a 
sua publicação e divulgação no meio filatélico. Assim, uma versão inicial do Catálogo Ilustrado de 
Carimbos sobre os Olhos-de-Boi foi publicada em 6 partes, entre setembro de 2005 e março de 2007, 
no Rio Grande Filatélico, órgão de divulgação da Sociedade Filatélica Rio-Grandense. As 4 primeiras 
partes do catálogo também foram apresentadas na XIX Exposição Filatélica Luso-Brasileira 
LUBRAPEX 2006, no Rio de Janeiro, tendo recebido Medalha de Prata Grande na categoria de 
Literatura Filatélica. Somente em 2011, contudo, foi possível a publicação do Catálogo Ilustrado de 
Carimbos sobre os Olhos-de-Boi em único volume. Sua edição de 2011 do catálogo foi impressa com 
tiragem limitada, sob demanda, e comercializada com apoio da Filatélica Junges. Toda a renda oriunda 
da comercialização do catálogo foi revertida para a Sociedade Filatélica Rio-Grandense, numa prática 
que segue sendo repetida até hoje, quando da comercialização de cada nova edição. A edição de 2011 
foi premiada com Medalha de Vermeil e Prêmio de Literatura na 11ª Exposição Filatélica Nacional 
BRAPEX 2011, em Recife, e com Medalha de Prata Grande na Exposición Filatélica Interamericana 
EXFIME 2011, em Medellín, na Colômbia. 

A partir da difusão da edição de 2011 do catálogo no meio filatélico, aumentaram as 
contribuições de outros filatelistas, que forneceram novas informações e imagens de carimbos sobre 
olhos-de-boi. Assim, logo foi acumulada uma quantidade considerável de novo material, o que 
justificou a preparação da edição de 2012 do catálogo. A partir desta edição, o catálogo passou a incluir 
também, na parte introdutória ou como apêndices, informações úteis sobre a emissão e circulação dos 
olhos-de-boi e uma listagem que inclui, se não todas, pelo menos a maioria das agências postais onde 
os olhos-de-boi circularam. As edições de 2012 em diante apresentam também, além do sumário inicial, 
já existente na edição de 2011, um índice remissivo das agências no seu final, o qual facilita a 
localização das marcas postais utilizadas em cada agência. A edição de 2012 não chegou a ser 
comercializada, tendo sido apenas impressa e exposta, a título de divulgação, na XXI Exposição 
Filatélica Luso-Brasileira LUBRAPEX 2012, onde foi premiada com Medalha de Prata Grande. O 
lançamento da edição de 2012 coincidiu com a publicação, por parte da Editora RHM Ltda., do 
Catálogo de Selos do Brasil 2013 (Completo de 1648 – 2012, 58ª Edição), no qual, pela primeira vez, 
foram incluídos os carimbos utilizados sobre os olhos-de-boi. Em seção específica, foram catalogados 
pela RHM Filatelistas 130 carimbos, separados por Província, e a eles foram atribuídos preços de 
referência para a utilização sobre olhos-de-boi de 30, 60 e/ou 90 réis. 

Pouco mais de dois meses depois, foi concluída a edição de 2013 (3ª edição) do Catálogo 
Ilustrado de Carimbos sobre os Olhos-de-Boi. Apesar de pronta já em janeiro de 2013, esta edição só 
veio a ser divulgada ao público filatélico nacional e internacional em novembro seguinte, na Exposição 
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Mundial de Filatelia Brasiliana 2013, no Rio de Janeiro. A edição de 2013 começou a ser comercializada 
ainda durante a exposição, na qual foi premiada com Medalha de Vermeil. Ela teve como principal 
acréscimo o conteúdo proveniente da grande coleção de olhos-de-boi do filatelista espanhol Luis 
Alemany Indarte (publicada em livro pela Corinphila/Heinrich Köhler no final de 2011). Os diplomas 
das premiações recebidas pelas edições anteriores do Catálogo Ilustrado de Carimbos sobre os Olhos-
de-Boi estão ilustrados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diplomas das premiações recebidas pelas edições anteriores do Catálogo Ilustrado de Carimbos 
sobre os Olhos-de-Boi em exposições filatélicas nacionais e internacionais.  
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O trabalho de elaboração e aperfeiçoamento do catálogo prosseguiu e, ainda durante 2013, 
paralelamente à publicação da edição daquele ano, houve alterações importantes. Foram então 
incorporadas ao catálogo imagens e informações provenientes dos dois leilões da coleção de olhos-de-
boi do filatelista suíço radicado na Colômbia Hugo Goeggel e do leilão da coleção do alemão Karlheinz 
Wittig, todos realizados pela Corinphila, em Zurique. O novo conteúdo proporcionado por estes leilões, 
somado a diversas contribuições pontuais de filatelistas brasileiros e estrangeiros que seguiram 
ocorrendo entre 2013 e 2016, são os maiores diferenciais desta nova edição (a quarta) do Catálogo 
Ilustrado dos Carimbos sobre Olhos-de-boi, que está sendo publicada e disponibilizada para o público 
filatélico em 2017. Foram também incluídos novos apêndices, com conteúdo sobre autenticidade e 
forma de aplicação de alguns carimbos e curiosidades. É ainda importante salientar que, como ocorreu 
nas edições anteriores, além do aumento no número de marcas postais catalogadas, houve, um 
considerável acréscimo de novas e melhores imagens representativas de cada carimbo catalogado e de 
suas variantes de cor ou forma. Várias imagens de selos antes em preto e branco ou com baixa resolução 
foram substituídas por imagens coloridas e de alta resolução, algumas delas obtidas a partir da 
digitalização dos próprios selos. Na tabela a seguir, pode ser acompanhada a evolução do Catálogo 
Ilustrado dos Carimbos sobre Olhos-de-boi em suas quatro edições até agora impressas, em termos do 
número total de páginas e do número de marcas postais (carimbos e obliterações manuscritas) 
catalogadas. 

 
Tabela mostrando a evolução do número de marcas postais catalogadas a cada edição do 
Catálogo Ilustrado dos Carimbos sobre Olhos-de-boi. 

Edição Número de 
páginas 

Marcas postais catalogadas 
Carimbos 
brasileiros 

Carimbos 
estrangeiros 

Obliterações 
manuscritas 

Total 

2011 xi + 160 277 4 42 323 
2012 xxv + 210 282 5 51 338 
2013 xxvii + 238 292 9 64 365 
2017 xxxii + 280 295 10 72 377 

 

Mesmo após a publicação desta sua nova edição, o catálogo continuará em constante 
atualização, para a adição de quaisquer novas informações e imagens que sejam disponibilizadas por 
outros filatelistas ou venham a ser publicadas na literatura especializada, e para que a correção de 
eventuais erros que venham a ser detectados. Espera-se que, no futuro, seja possível ter todos os 
carimbos já identificados sobre olhos-de-boi listados, juntamente com pelo menos uma imagem 
representativa da utilização de cada um deles. Outros desafios são a comprovação do uso de cada 
carimbo sobre diferentes valores dos olhos-de-boi (30, 60 e/ou 90 réis) e a pretensa inclusão de imagens 
de selos e peças filatélicas com os carimbos em todas as diferentes cores nas quais foram utilizados. 

Para o contínuo aprimoramento do catálogo, pedimos que a comunidade filatélica em geral 
continue a colaborar, enviando registros de selos e peças filatélicas que comprovem a utilização sobre 
olhos-de-boi de carimbos para os quais ainda não foi possível a inclusão de imagens nesta edição do 
catálogo. Novas imagens, bem como qualquer tipo de informação pertinente, incluindo correções, serão 
de grande valia para a complementação do catálogo e poderão ser encaminhadas para o autor (Henrique 
B. Ferreira) por e-mail (henrique@cbiot.ufrgs.br) ou por carta (para a Caixa Postal 15005, 91501-970 
Porto Alegre, RS). No caso do encaminhamento de imagens, solicita-se que elas sejam 
preferencialmente coloridas e tenham a maior qualidade possível, sendo solicitada uma resolução de 
pelo menos 300 d.p.i. para imagens digitalizadas. Contudo, quaisquer imagens, mesmo com menor 
resolução, em preto e branco e/ou fotocopiadas, serão igualmente bem-vindas, pois a prioridade será 
sempre a obtenção de comprovação fotográfica e da maior quantidade possível de informações a 
respeito da utilização de cada carimbo sobre os olhos-de-boi. 

 

Porto Alegre, março de 2017 

Henrique Bunselmeyer Ferreira 

 


