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OS 10 SELOS MAIS RAROS E CAROS DO MUNDO 
 

                                    
  
 

Selos são verdadeiras Obras de Arte e após a emissão do Primeiro Selo no mundo, o 
Penny Black, em 1840, foram se tornando gradualmente muito procurados e uma das 
coleções mais cobiçadas. Há um imenso valor histórico e cultural envolvendo essas 
pequenas joias, sendo que alguns são extremamente valiosos pela idade, raridade e até 
devido erros de impressão, tornando-os únicos. 
 
 
 
 

                                                              10º Colocado: Penny Black 
  
Primeiro selo postal do mundo, emitido na Inglaterra, começou a circular 
em 6 em maio de 1840, razão pela qual esse selo é considerado um selo 
valioso. O Penny Black traz uma imagem da Rainha Victoria aos 15 anos, 
e não mostra o país de origem, como ainda é costume hoje. Embora haja 
uma grande quantidade de Penny Blacks para venda, um desses selos 
não utilizados pode valer em torno de R$ 12.000,00 tornando-se um selo 
muito popular entre os colecionadores. (Yvert #0001 Reino Unido 1840) 

                 
                                           

 
   

9º Colocado: Swan Invertido 

 
O Cisne Invertido é um dos selos mais famosos e exclusivos do 
mundo, não por sua beleza, mas sim por ter um dos primeiros erros 
invertidos no mundo. O Inverted Swan foi publicado em Perth, 
Austrália, em 1855, quando um processo complicado de produção 

desses selos por litografia foi usado. No entanto, ao contrário da 
crença popular, é realmente o quadro que é invertido, em vez do 
cisne. Este famoso selo foi vendido pela última vez em 1983 por R$ 
142.000,00. (Austrália 1855) 

                                            
 

 
                                                       8º Colocado: Red Mercury 
 

O Mercúrio Vermelho é extremamente valioso devido à sua raridade. 
Em vez de um selo postal, o Red Mercury era usado para enviar 
jornais. Estes selos trazem uma imagem do deus romano e foram 
impressos em amarelo, vermelho e azul, dependendo da quantidade 
de jornais na pilha. No entanto, o Red Mercury foi de curta duração e 
foi rapidamente substituído, por este motivo poucas cópias 
sobreviveram e, por isso, eles possuem um valor de até R$ 
148.000,00. (Áustria 1856) 



2 
 

7º Colocado: Selos da Emissão de Missionários 
 

Impresso em papel azul de baixa qualidade, os selos da emissão de 
Missionários tornaram-se selos raros e valiosos, chegando a atingir um 
valor de R$ 156.000,00. Os selos da emissão dos missionários foram os 
primeiros selos produzidos no Havaí e foram utilizados principalmente 
na correspondência entre missionários. (Stampworld #2 Havaí Outubro 1851) 

           

                                                     
 

6º Colocado: Dendermonde Invertido 
 

O Dendermonde, que apresenta a prefeitura de Dendermonde de 
forma invertida, é a maior contribuição da Bélgica para erros de 

impressão no mundo dos selos. Embora este erro tenha sido 
divulgado através de dois folhetos da primeira impressão e uma aba 
da segunda, apenas 17 ainda são conhecidos. Dizem que dois destes 
selos foram perdidos quando um famoso colecionador de selos foi 
assassinado em 1942. Valor para esse selo é de R$300.000,00.  
(Yvert #0182  Bélgica 05/08/1920) 

                                                                        

               
5º Colocado: Jenny Invertido 

 
Um erro de impressão motivou o enorme preço do Jenny invertido. 
Valendo cerca de R$3.000.000,00 apresenta uma imagem de cabeça 
para baixo do avião Curtiss JN-4 e foi emitido nos Estados Unidos 
em 1918. Apenas 100 exemplares foram impressos, e é por isso que 
o Jenny invertido é de grande valor. (Yvert #000/1 Selo Aéreo Estados 

Unidos 1918) 

                  

                          
                                   

 
4º Colocado: Baden 9 Kreuzer 
 

Um erro de cor tornou o Baden 9 Kreuzer um selo 
extremamente valioso. O selo de 9 Kreuzer é de cor 
rosa,  enquanto os selos de 6 kreuzer eram  verdes. No 

entanto, um erro causou a impressão de muitos selos 
de 9-Kreuzer na cor verde, em vez de rosa. Somente 
quatro ainda existem hoje e um deles foi vendido em 2008 por  
4 milhões de reais. (Yvert #0004 verde Alemanha Grão Ducado Baden 1851)   
                                                                          

 

 
3º Colocado: Os dois primeiros selos das Ilhas Maurícias 

 
Criados a partir de selos britânicos, em 1847, nas Ilhas 
Maurícias, quando eram colônia britânica, traziam a imagem da 
rainha Victoria. Com apenas 26 cópias conhecidas ainda 
existentes e, sendo os primeiros selos do Império Britânico a 
serem produzidos fora da Grã Bretanha, seu valor passa de 4 
milhões de reais por cada exemplar. (Ilhas Mauricio Colônia Britânica 

1847)       
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2º Colocado: Tre Skilling Amarelo 

 
 

Considerado um dos selos postais mais caros do mundo, o Tre 
Skilling Amarelo foi previsto para ser impresso em uma cor verde,  

como eram os selos suecos de mesmo valor, mas 
acabou sendo impresso em amarelo. Este selo sueco 
emitido em 1855, é supostamente a única cópia que 
existe hoje, por isso vale mais de 8 milhões de reais. O 
selo foi vendido mais de uma vez e cada vez que isso 
acontece seu valor aumenta muito!! (Yvert #0001 amarelo 

Suécia 1855)  

 

 

 

 
 

1º Colocado: One Cent Magenta - Guiana Britânica 
 

Com valor estimado de 36 milhões de reais, é o selo mais raro e mais valioso do mundo.  
Uma entrega de selos de Londres para a Guiana britânica em 1856 foi adiada, de modo que 
One Cent Magenta foi criado em urgência e em número limitado para garantir a continuação 
do comércio e comunicação na ilha. O tema latino ( Damus Petimus Que Vicissim – Damos e 
Tomamos Por Isso) simbolizando a Colônia e o fato de que existe apenas um, tornaram este 
selo uma verdadeira raridade. (Stampworld #9 - Guiana Inglesa – Colônia do Reino Unido – 1856) 
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