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O ósmio é um metal precioso, com elemento químico de 
símbolo Os, de número atômico 76, com massa atómica 
190,23 u e que está situado no grupo 8 da classificação 
periódica. Finaliza a série de metais preciosos sendo in-
troduzidos no mercado. O ósmio é o mais precioso dos 
metais preciosos e impressiona com extraordinária apa-
rência e referência denominada brilho de ósmio.

O ósmio tem algumas propriedades físicas que o tornam 
único. Alguns pontos de consideração o classificam como 
o material e elemento de maior densidade de todas as  
substâncias, possui o maior módulo de compressão de  
todos os materiais, a melhor proteção contra a radiação 
gama ou a maior resistência à abrasão de todas as  
substâncias. Com seu ponto de fusão extremamente alto 
e seu ponto de ebulição exorbitante, ele também ocupa 
uma posição especial entre os metais refratários. As  
propriedades especiais também incluem indicadores  
econômicos. Isso inclui, por exemplo, o seu valor de  
densidade mais alto de todos os elementos não radioativos. 
Hoje você pode transportar cerca de 30.000 euros em um 
único centímetro cúbico. É um fato de grande relevância.

A propósito, o ósmio é considerado o único metal absolu-
tamente impossível de se falsificar. Sua estrutura cristalina 
consiste em milhões de pequenos e perfeitos espelhos com 
orientações fixas. Essa estrutura permite o reconhecimento 
inequívoco de cada peça de ósmio cristalino. É identificado 
e catalogado na base de dados do sistema World-Osmium-
Database, que está disponível para as autoridades alfande-
gárias e contém informações completas de cada unidade de 
ósmio cristalino, e com uma digitalização da superfície em 
alta resolução. Em sua forma bruta, o ósmio é um discre-

to ou imperceptível pó cinza que traz risco à saúde. Desde 
2013, no entanto, o ósmio bruto pode ser cristalizado, se-
melhante à transição do carbono para o diamante através 
de um rígido processo de transformação pelo qual o metal 
é submetido, tornando ele não mais nocivo à saúde como 
também o mais precioso dos metais preciosos. Mas acima 
de tudo, o ósmio é lindo. O seu brilho se funde com a luz 
do sol e por causa desta propriedade foi apelidado de “ele-
mento de luz sol”. Sua cor é ligeiramente azulada e, portan-
to, o ósmio pode ser identificado a olho nu, mesmo por um 
não especialista.

No mercado de joias, o ósmio é valorizado como um substi-
tuto para os diamantes industrializados, que são caros para 
fabricar e têm baixo valor, o que pode inviabilizar a venda 
de peças de joalheria neste segmento. Com as grandes su-
perfícies de ósmio, o valor intrínseco em torno do ósmio é  
agregado pelo seu alto valor agregado e no formato  
de uma joia rara. As vendas iniciais do ósmio cristalino, 
combinadas com os primeiros relógios e peças de joalheria 
que apareceram no mercado contendo o ósmio, deram um  
aumento repentino à reputação do metal brilhante como 
um novo ativo viável. O metal possui vários superlativos para 
investidores de ativos tangíveis. 

Os americanos, portanto, chamam o ósmio de “metal da 
próxima geração”, por primeiro comprar  o ósmio ao come-
çar uma família e quando as crianças se formam na universi-
dade, eles vendem o ósmio novamente.

Conheça o ósmio

Em outras palavras: O òsmio é um 
investimento de longo prazo.
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Tabela periódica dos modelos de investimento para investidores de metal
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O Instituto de Ósmio para a Comercialização e  
Certificação de Ósmio GmbH, entidade alemã  
que tem como objetivo assegurar todo o padrão, 
controle e protocolos na comercialização e proces-
samento de ósmio cristalino, para promover ele 
internacionalmente. Uma das metas do Instituto é 
o estabelecimento de outros institutos em todo o 
mundo. Esses institutos já estão estabelecidos em 
quatro continentes.

Juntamente com o Conselho Mundial de ósmio, as 
diretrizes para comercialização, treinamento e pro-
cessamento são elaboradas em simpósios anuais. Os 
acordos alfandegários são negociados e ratificados 
internacionalmente para facilitar o comércio na rede 
internacional.

No entanto, o Instituto na Alemanha também tem uma 
longa tradição no comércio de metais e é originário do 
Commodity-Trade GmbH. Com o trabalho no comércio 
de metais, já existia, uma equipa de especialistas que 
vivem do comércio de metais quando o nome foi alte-
rado para Instituto do ósmio.

Um novo mercado apresenta novas tarefas e desafios. 
Este também é o caso do ósmio. O manuseio cientí-
fico do metal e as informações a serem disseminadas  
tiveram que ser aprendidos. Ao mesmo tempo, deve 
ser considerada uma rede de negociação, para qual 
futuro instrumentos e ferramentas tiveram que ser  
criados. As tarefas são realizadas por uma equipe inter-
na de especialistas e por diversos consultores e cien-
tistas.

Hoje, a certificação e a comercialização são realizadas 
internacionalmente com base em rígios padrões rígi-
dos padrões. Os revendedores são treinados e infor-
mados, estabelecendo empresas treinadas e clientes 
finais devidamente informados.

O objetivo de expandir o panorama do metal precioso é 
fornecer a cada cliente em todos os países uma pessoa 
de contato que possa fornecer informações em torno do 
metal precioso e no idioma local.

Para interessados particulares que possuem ou querem 
possuir ósmio, o Instituto de ósmio é o ponto de infor-
mação que pode verificar a autenticidade e esclarecer 
dúvidas sobre comércio, exportação, importação, trans-
porte, seguro e armazenamento.

O Instituto de ósmio na Alemanha, portanto, não só 
tem a tarefa principal de promover a expansão da 
rede de novos institutos no exteriro, mas também de 
trabalhar em estreita colaboração com a imprensa lo-
cal. www.osmium-institute.com. 

Os institutos de ósmio só estão envolvidos na comer-
cialização quando são colocados pela primeira vez  
no mercado. Todas as tarefas comerciais estão nas 
mãos de revendedores e atacadistas, bem como  
de suas redes em mais de 30 países ao redor do mun-
do. 
 
Os institutos apoiam as iniciativas de vendas com infor-
mações, treinamento e contatos relevantes. Eles man-
têm seus sites, configuram plataformas de informação, 
operam uma lista de perguntas frequentes e canais de 
vídeo. Eles também fornecem apoio com o trabalho de 
mídia social, com conteúdo e material de mídia.

O que torna o trabalho nos institutos particularmente 
interessante é a pesquisa atual em ósmio, para que no-
vos processos, novas áreas de aplicação, superfícies e 
geometrias cada vez melhores sejam possíveis.

Os institutos de ósmio e 
a comercialização

O ósmio tem um ponto de partida 
e um caminho muito promissor.
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O ósmio não é apenas o mais raro metal precioso, é tam-
bém o elemento não radioativo mais raro de todos. A 
mineração de ósmio ocorre junto com a platina. Dez mil 
toneladas de minério de platina contêm cerca de uma 
onça (próximo de 30 gramas) de ósmio. Além disso, a 
separação dos metais é complexa e cara.

Assim que a produção de platina diminuir ligeiramen-
te, o ósmio ficará ainda mais raro, porque nunca haverá 
uma mina que extraia exclusivamente ósmio por razões 
econômicas. O ósmio sempre será um subproduto. No 
momento, a quantidade anual de ósmio extraída exce-
de ligeiramente uma tonelada. No entanto, apenas cerca 
de 100 kg deste é realmente extraído e disponível para 
cristalização.

• Para produzir uma onça de ósmio, você precisa 
de 250 caminhões de 40 toneladas cheios até a 
borda com minério de platina.  

•  Esta onça de ósmio cabe no volume de um cubo 
de açúcar único. Cerca de nove metros cúbicos 
de ósmio estão disponíveis na crosta terrestre. 

•  Dos quais apenas dois metros cúbicos podem 
ser minerados de forma realista. Isso equivale 
a cerca de 44.000 kg de ósmio. Esse número é 
uma estimativa, o que significa que pode diver-
gir muito em ambas as direções. No entanto, 
ainda não existem estudos científicos e confiá-
veis.

• Portanto, todo o mercado de ósmio valeria cerca 
de 60 bilhões de dólares americanos a partir de 

hoje. Caso os preços aumentem ainda mais nos 
próximos anos, todo o mercado pode se expan-
dir para 200 bilhões de dólares americanos.

Escassez, aplicação e raridade são motivos para possuir 
o elemento. O sucesso atual do ósmio na verdade só se 
deve ao fato de ter sido possível fabricar itens que podem 
ser semimanufaturados para o mercado de joias. Esses 
produtos semimanufaturados são comprados por inves-
tidores de ativos tangíveis para posteriormente serem 
vendidos à indústria de processamento. Quaisquer for-
mas desejadas podem ser cortadas de um Disco de In-
vestidores.

Por esse motivo, qualquer tipo de ósmio cristalino em 
forma de disco ou barra pode ser visto como neutro. Não 
depende do gosto das joias ou da moda de um deter-
minado ano. Ele é processado quando a joia realmente 
deve ser feita e não antes. Barras e discos são cortados 
de forma muito barata com o laser na borda. Os custos 
de processamento não são incluídos no cálculo do pre-
ço. Barras e discos são colocados nos sites financeiros ao 
preço publicado por grama. O processo de EDM com fio 
só é usado no corte em formatos de pequena escala, a 
fim de obter cortes absolutamente exatos com tolerânci-
as próximas a um micrômetro.

Desde o início de 2021 é possível trocar barras e discos 
gratuitamente nos institutos de ósmio. Desta forma, as 
barras podem ser adquiridas peça a peça e trocadas por 
discos qualquer dia. Não há custos de envio ou manuseio. 
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Varredura 3D de superfície, microscópio de alto desempenho 
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A decisão sobre qual peça de ósmio comprar, qual produto 
semimanufaturado armazenar para a próxima geração ou 
quais joias comprar deve depender de um fator de influ-
ência importante: a forma do produto semimanufaturado! 

Quando o ósmio é processado na indústria joalheira, por fa-
bricantes ou simplesmente em uma pequena joalheria, o for-
mato desejado deve ser recortado de um disco de ósmio ou 
barra de ósmio. Durante o corte, as formas são colocadas de 
forma que a menor quantidade de resíduos seja gerada. O 
ósmio resultante da sobra deve ser processado novamente, 
o que é um processo altamente elaborado. Os diamantes de 
ósmio, as estrelas de ósmio ou os novos triângulos e qua-
drados podem ser comprados por cerca de 50 euros para 
investimentos em ativos tangíveis muito pequenos. Vários 

revendedores oferecem caixas de colecionador que contêm, 
por exemplo, 40 Diamantes em frascos, que podem ser adi-
cionados e estocados peça a peça, mês a mês. Os chamados 
Starrows, linhas de estrelas, custam entre 500 e 2.500 euros 
e atuam como uma barra de divisão, pois podem ser que-
brados à mão em estrelas individuais. Eles são o equivalente 
a barras divisíveis de ouro e prata. As pessoas que fazem a 
conexão entre o investimento em ativos e as joias também 
podem comprar todos os outros formatos. Há uma grande 
seleção de formas e incrustações. No entanto, se se preten-
de comprar ao preço por grama apresentado on-line, as úni-
cas opções são os Discos e as Barras, uma vez que não inclu-
em quaisquer custos de processamento. Quanto maiores são 
suas superfícies em relação ao comprimento da borda, mais 
fácil é cortar formas grandes com poucos cortes.

No geral, todos os investidores em ativos tangíveis devem 
ter como objetivo um período de detenção de 10 a 15 anos 
quando se trata de metais preciosos. O Ósmio não é um 

produto para negociação especulativa de curto prazo. Para 
revenda, canais próprios e contatos podem ser usados e o 
ósmio é reatribuído usando o código de alteração de pro-
prietário (Owner-Change-Code). Este código também per-
mite que o proprietário participe do Osmium-Marketplace, 
onde pode oferecer o seu ósmio a atacadistas em todo o 
mundo após um período mínimo de seis anos. 

Certificação e embalagem 

No processo, cada peça do ósmio é primeiro submetida a 
um teste óptico de penetrações (orifícios do tamanho de 
nanômetros) e pontas (cristais únicos e excepcionalmente 
altos). O material que não passa no teste é redirecionado 
para a reciclagem. Na próxima etapa, as arestas de corte 

são examinadas quanto a erros no microscópio. Quando 
este teste também é aprovado, as peças são digitalizadas 
em 3D de alta resolução. Isso cria um arquivo 3D de relevo 
de altura, bem como um arquivo 2D especialmente de alta 
resolução da superfície. Além disso, uma nuvem de pontos 
compactada é criada, que é a base para o reconhecimento 
eletrônico de um grande conjunto de dados, semelhante 
ao funcionamento de um banco de dados de impressão di-
gital. 

Um Código de Identificação de ósmio (Osmium-Identifica-
tion-Code) é atribuído às peças certificadas. A caixa de alu-
mínio, na qual o ósmio é embalado, tem um código QR e 
o OIC impresso nele. Barras e discos também incluem uma 
barra de acrílico que apresenta uma gravação a laser do 
código. O ósmio é enviado em uma caixa de embalagem 
altamente protetora e vem com uma unidade USB conten-
do informações adicionais, um folheto no idioma nativo e 
várias bijuterias. 
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Joalheiros e empresas de processamento estão usan-
do cada vez mais o ósmio para criar joias. A principal 
razão para isso é sua bela superfície de cristal. Os 
cristais se formam em estruturas planas com espes-
sura de lâmina de cerca de 1 milímetro. 

As formas das incrustações para joias podem, portan-
to, ser muito criativas. Apenas algumas diretrizes de 
processamento devem ser seguidas ao configurar ele. 
Os joalheiros recebem as diretrizes para trabalhar com  
ósmio dos institutos de ósmio. 

Quando a joia está sendo criada, o ósmio é encaixa-
do na peça como um diamante ou uma pedra preciosa. 
Todo joalheiro ou produtor tem a possibilidade de en-

comendar quase qualquer formato para usar na joalhe-
ria. É apenas importante definir o grau de cristalização, 
a espessura da folha e as larguras das bordas das in-
crustações para processamento posterior. 

A empresa Oslery GmbH é responsável pelo processa-
mento que ocorre antes do ósmio ser inserido na jo-
alheria. Aqui, as incrustações são planejadas e corta-
das mediante solicitação. Para o ajuste inicial da forma, 
sempre acompanha um gabarito de aço inoxidável para 
não danificar o ósmio. 

Quando se observa a estrutura cristalina do ósmio e 
a gira, o lado inferior é brilhante e metálico, mas não 
espetacular. Por esta razão, muitas pessoas que en-
contram o ósmio pela primeira vez presumem que os 
cristais do ósmio são montados em um metal diferente. 
Este não é o caso, porque todo disco de ósmio começa 
a cristalizar em vários pontos de uma grande superfície 

ao mesmo tempo, que crescem juntos durante o pro-
cesso de cristalização. É por isso que esses cristais são 
muito pequenos e se rompem com o crescimento con-
tínuo. Como resultado, o lado inferior é liso e o lado su-
perior é coberto por grandes cristais. A pureza é sem-
pre idêntica e não depende do tamanho dos cristais. 
Como o grau de cristalização depende da espessura da 
folha de ósmio, que por sua vez é limitada pelo tempo 
de cristalização, cristais cada vez maiores se formam de 
acordo. Cristais pequenos dão mais brilho. Os discos 
mais espessos são cultivados e usados para peças mais 
espetaculares com cristais ligeiramente maiores. Eles 
também podem ser vistos a uma distância maior ao sol, 
pois a luz solar é refletida de forma perfeitamente pa-
ralela na superfície de cada cristal e, portanto, pode 

atingir o olho humano com grande intensidade de luz 
de longe. 

O brilho, ou seja, o tamanho das superfícies reflexivas, 
é classificado em cinco níveis. O nível um tem super-
fícies muito pequenas e é usado para cortar letras e 
estruturas de filigrana que são mesmo ligeiramente 
flexíveis. O nível cinco é muito bruto e usado para pe-
ças de joalheria grandes e extraordinárias. Esse brilho 
pode ser visto pelo olho humano a distâncias de até 30 
metros sob a luz do sol, superando os diamantes com 
facilidade. 

Além do mercado de joias, o ósmio é geralmente usado 
como um ativo tangível de longo prazo. Esta aplicação 
pode ser atribuída principalmente à sua impossibilida-
de de falsificação e a densidade de valor. Pode-se di-
zer que 90% de todo o ósmio cristalino desaparece na 
escuridão dos cofres por muito tempo.

Cristalização e brilho
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que ele está atingindo máxima va-
lorização. 
 
Esse é um ponto relevante a ser 
considerado, pois o principal moti-
vador do Bitcoin é o mercado pa-
ralelo da Internet. Além disso, o 
Bitcoin atrai principalmente espe-
culadores e soldados da fortuna. A 
lógica é cativante, porque o Bitcoin 
criou grandes fortunas. Ao mesmo 
tempo, possuir o Bitcoin também 
espera que o menor número possí-
vel de outras criptomoedas inunde 

O ósmio é vendido pelos institu-
tos de ósmio e revendedores cer-
tificados somente após o pré-pa-
gamento. Se desejar saber se um 
revendedor é credenciado, basta 
um simples telefonema para a lin-
ha direta dos institutos de ósmio 
para receber essa informação.

O ósmio não é oferecido apenas em 
peças individuais, mas também em 
pacotes e compilações com graus 
de brilho semelhantes. Chamadas 
de caisas do investidor esse tipo de 
investimento varia entre 500 euros 
e 10 milhões de euros a caixa. 

Alguns revendedores oferecem es-
sas caixas com o chamado “over-
fill”, que não tem custo adicional 
para o cliente. Os institutos de ós-
mio estão disponíveis para pós-cer-
tificação e podem atuar como fidu-
ciários quando as mercadorias são 
entregues. É possivel adquirir o ós-
mio em diversas moedas: pode ser 
pago em euros, dólares americanos, 
CHF, AUD e GBP, mas também em 
Bitcoin. O pagamento em ouro ou 
outros metais preciosos também 
pode ser feito nos institutos de ós-
mio e seus revendedores. Os insti-
tutos trocam o ouro pelo preço de 
venda, porque o metal costuma ser 
encaminhado direto para as empre-
sas de processamento. Os institutos 
de ósmio não pretendem obter lu-
cro em relação a outros metais pre-
ciosos. Por isso, esse tipo de troca 
pode ser uma opção interessante.

Ósmio e  
criptomoedas

Ósmio é tão único que os investi-
dores gostam de comparar ele com 
a alternativa de investimento digi-

tal Bitcoin. O ósmio, como o último 
metal precioso, e o Bitcoin estão 
estabelecendo sua reputação e en-
contrando seu caminho para as car-
teiras de investidores. É, portanto, 
um momento oportuno para fazer 
uma comparação direta entre os 
dois ativos.

O ósmio pode ser comprado com 
criptomoedas como Bitcoin e Et-
hereum. Esta é uma oportunidade 
de encontrar um bom ponto de 
saída do Bitcoin nos momentos em Fo

to
gr

afi
a:

 ©
 O

sm
iu

m
-In

st
itu

t



Saiba como adquirir o ósmio
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o mercado e que o Bitcoin continue 
a ser a criptomoeda número um no 
futuro, simplesmente porque foi a 
primeira. Não tem valor intrínseco, 
mas é e continua sendo pura espe-
culação. 

Com novas criptomoedas da Ama-
zon, Apple, bancos e estados sen-
do planejadas ou já introduzidas, o 
dinheiro especulativo precisamente 
dessas pessoas que pensam que 
podem avaliar os riscos e recom-
pensas potenciais está encontrando 

que a alta volatilidade do Bitcoin.
A comparação entre ósmio e Bitcoin 
surgiu com base nas seguintes se-
melhanças:

Semelhanças

• A quantidade disponível é limi- 
tada

• Pode ser comprado on-line 
• Impossibiliade absoluta de fal-

sificação
• Ambos oferecem a chance 

especulativa de grandes au-
mentos de preços

Grandes diferenças

• O ósmio tem valor intrínseco, 
pois é um metal físico que é 
cristalizado e armazenado em 
um cofre de verdade

• Nunca pode haver um “segun-
do ósmio”, porque os metais 
não podem ser inventados, 
programados ou simplesmente 
criados

• Não importa o que o futuro tra-
ga, não importa como os mer-
cados se desenvolvam, não im-
porta como a sociedade evolua, 
o ósmio físico não desaparece-
rá, mas permanecerá inalterado 
e eterno

O que torna  
a troca  

interessante? 

Se você avaliar os preços atuais de 
BTC e ETH como um bom ponto de 
venda, poderá comprar o ósmio em 
segundos e pagar com seu BTC ou 
ETH. 

Nenhuma taxa de câmbio é cobra-
da por isso. 

novas alternativas. O ósmio, por ou-
tro lado, está no início de um novo 
mercado. Foi introduzido há poucos 
anos como o último metal precioso.

Vantagens  
do ósmio 

O ósmio é um metal precioso que 
apresenta paralelos interessantes 
com o Bitcoin. Porém, tem a vanta-
gem de ser uma mercadoria física. 
As flutuações de preço do metal 
também são muito mais baixas do 
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A revenda do ósmio no mercado tem ainda pouca li-
quidez. Existe um mercado onde esse metal precioso 
particular pode ser colocado à venda

Para utilizá-lo, o proprietário do ósmio entra o OIC de 
uma de suas peças no site www.osmium-identification-
code.com. Para legitimar como o legítimo proprietário, 
o Código de Alteração do Proprietário (Owner-hance-
Code) deve ser inserido na próxima etapa. Este códi-
go é usado quando o ósmio muda de propriedade e a 
transferência é registrada no Osmium-World-Database. 

Agora, a intenção de venda pode ser inserida com um 
spread positivo ou negativo. Após o período de blo-
queio de seis anos, o ósmio oferecido se torna visível 
para revendedores em todo o mundo. Isso não se apli-
ca apenas aos revendedores clássicos do ósmio, mas 
também aos revendedores de ouro e prata que dese-
jam expandir para o ósmio. Em seguida, é buscado uma  

correspondência entre os clientes finais e as  
solicitações dos revendedores para iniciar uma venda.

Mas é claro, o ósmio também pode ser oferecido direta-
mente a joalheiros, fabricantes ou investidores privados 
em ativos tangíveis. Para tanto, os certificados atuais 
das próprias peças estão sempre disponíveis on-line.

Quem não estiver totalmente convencido ao comprar 
de particulares pode usufruir da pós-certificação de 
peças de ósmio pelo Instituto de ósmio, que custa 70 
euros.

É importante mencionar que existe Ósmio antes da cri-
ação do Osmium-World-Database. Essas peças certa-
mente devem ser pós-certificadas antes de uma venda 
ou compra. Nestes casos, a pós-certificação e a atribui-
ção de um Código de Identificação de ósmio (Owner-
Change-Code) são sempre gratuitas.

Revenda de ósmio
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O preço do ósmio não é um valor de mercado, como o  
do ouro e da prata, mas um preço à vista originário da 
Suíça.

Além da oferta e demanda de demanda de ósmio bruto e 
cristalino, outro fator que influencia no cálculo do preço vem 
de dados adicionais, como a taxa de colheita. Ele indica dia-
riamente qual a porcentagem de ósmio cultivado deve ser 
devolvido para a reciclagem.

Os critérios de qualidade do ósmio cristalino foram extrema-
mente aumentados pela segunda vez há vários anos, porque 
a indústria de relojoeira e joalheria exigia um brilho constan-
te e não aceita picos de cristalização, o que, em conclusão, 
levou a mais reciclagem e um forte aumento de preço.

Uma razão para possuir ósmio é a observação de que, de-
pois que os clientes iniciais eram do ramo dos fabricantes de 
joias bem-informados, o metal precioso agora agora está se 
tornando mais popular.

Além disso, o ósmio processado desaparece quase comple-
tamente do mercado. É usado como joia ou guardado com 
segurança em casa. O ósmio não pode ser derretido como 
ouro e prata sem perder sua estrutura de cristal e, portanto, 
seu recurso de autenticação.

Além disso, cada vez mais objetos de arte contendo ósmio 
estão sendo construídos e vendidos no mercado a preços 
extremos. A seleção varia de tabuleiro de xadrez e dominó 
a instrumentos musicais.

No momento, um violino especialmente exclusivo está sen-
do produzido que superará todos os anteriores.

No caso do ósmio, não se trata apenas de falar de escassez 
e da busca de novas minas, mas de uma provável indisponi-

bilidade, o que nunca ocorreu com nenhum outro elemento 
antes.

O mercado do ósmio é abastecido por um chamado “mo-
nopólio natural”, o que significa que existe apenas uma 
empresa no mundo que pode cristalizar o metal precioso e 
apenas um instituto que garante a introdução no mercado 
internacional.

O desenvolvimento de preços, chamado de “Big Bang”, 
pode desencadear um caso especial no mercado quando 
ocorrer indisponibilidade no futuro. Este cenário é realmen-
te possível, mas difícil de prever em uma escala de tempo. 
Portanto, é claro que quem compra ósmio não deve espe-
cular, mas tem um horizonte de longo prazo.

Até agora, a criação de uma bolsa de ósmio na qual o ósmio 
será livremente negociado ainda não foi além do nosso pla-
no. Antes que isso aconteça, questões sobre como o ósmio 
comercializado é cortado e entregue devem ser abordadas. 

Apenas um investidor que possui um grande estoque de 
barras de ósmio negociáveis seria capaz de estabelecer ne-
gociações em uma bolsa de uma forma sensata.

Pode ser uma coisa boa que o metal precioso atualmente 
esteja mudando de propriedade diretamente de uma mão 
para outra. Basta olhar para a dissociação do dólar do ouro e 
as consequências que foram trazidas sobre nós pelo mundo 
financeiro de hoje e seu ambiente inflacionário, bem como o 
afastamento geral dos ativos tangíveis.

No entanto, o big bang do ósmio é, sem dúvida, uma obser-
vação teórica em que uma alta escassez pode levar a uma 
mudança na oferta e na demanda. Um grande desenvolvi-
mento de preços pode ocorrer se a demanda permanecer 
forte e inalterada.
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O preço do ósmio  
e o big bang
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Violino com incrustações de ósmio
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O ósmio é totalmente estável de forma dimensional em 
sua aparência cristalina e não pode ser alterado rever-
samente, seja quimicamente ou mecanicamente. Entre 
outros aspectos, isso o distingue do ouro facilmente 
maleável. Uma vantagem notável que surge dessa pro-
priedade é o fato de que é impossível forjar ou falsifi-
car o ósmio. 

Sua estrutura cristalina é semelhante a uma impressão 
di-gital e reconhecível com uma precisão extremamente 
alta. As linhas e seus pontos de cruzamento são usados 
como padrão para identificar impressões digitais. 

Nessa analogia, a impressão digital única compreende cada 
ponta de um cristal de ósmio, que está sempre inclinado no 
espaço tridimensional, tem um certo ângulo ao encontrar o 
cristal dentro da placa de aterramento e apresenta uma su-
perfície claramente identificável. Além disso, cada cristal que 
emerge do material tem um comprimento definido. 

Mesmo um diamante de ósmio normal, com apenas três 
milímetros de largura, tem mais de 1000 dessas caracte-
rísticas macroscópicas. Quando observados microscopi-
camente, existem milhões. O número de tamanhos mu-
táveis se multiplica com superfícies maiores de estruturas 
de ósmio. 

Por esse motivo, a afirmação de que o ósmio é 10.000 
vezes mais seguro do que uma impressão digital é um 
eufemismo, pois o número real é muito maior. Números 
exatos não podem ser calculados, pois em caso de dú-
vida, estruturas cada vez menores e mais detalhadas na 
peça ósmio podem ser examinadas, tornando a seguran-
ça quase infinitamente escalável em digitalizações de alta 
resolução. 

Quando o ouro é falsificado, uma peça de metal com den-
sidade semelhante é frequentemente inserida na barra de 
ouro ou o metal menor é revestido com uma camada mais 
ou menos espessa de ouro. Não existe metal com a mes-
ma densidade do ósmio. 

Este tipo de falsificação é apenas hipotético de qualquer 
maneira, porque o ósmio é entregue em estruturas muito 
finas como barras, então não existe um espaço interno 
para preencher. 

O ósmio bruto é fornecido com pureza de 99,9%. Durante 
a preparação para a cristalização, a pureza é aumentada 
para entre 99.999% e 99.9995%. 

O ósmio não é afetado por corrosão, radiação ou desco-
loração. 

Máxima confiabilidade e pureza 
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Existem muitos sites, reportagens e artigos científicos sobre 
o ósmio cristalino. Aqueles que estão  interessados nesse 
metal precioso e sua história podem encomendar um pe-
queno livro, escrevendo um e-mail para o endereço info@ 
osmium-institute.com. Ele inclui a publicação principal 
sobre o ósmio na redação original. O livrinho é entregue 
gratuitamente. 

Ele contém mais de 100 bibliografias sobre o ósmio que 
podem ser rastreadas na internet por leitores interessa-
dos. 

Além disso, existem muitas plataformas de internet válidas 
com informações, bem como um novo livro de ciências so-
bre ósmio. 

Os sites da Internet para informações rápidas são www.
osmium.info, www.osmium-landingpage.com ou www. 
oslery.com. Nos próximos anos, os sites da Wikipedia e 
outras plataformas em operação científica serão corrigi-
dos e concluídos graças a novos estudos científicos. 

Também é possível visualizar e comprar o ósmio em www.
buy-osmium.com como peças avulsas ou ofertas de paco-
tes dos Institutos de ósmio. 

A linha direta +49 (0) 89 744 88 88 88 disponibiliza 24
horas de atendimento através de funcionários multilíngues 
dos institutos de ósmio, que podem responder a
perguntas e dúvidas sobre o ósmio.

Para mais informações, pode-se também visitar o site do 
Osmium-World-Council, em www.osmium-world-council. 
com. Ele também apresenta diversas reportágens que pu-
blicadas na imprensa sobre o ósmio. 

Fontes de informação  
e assistência jurídica 

Informações podem ser obtidas no “Osmium Institut zur 
Inverkehrbringung und Zertifizierung von Osmium GmbH“ 
na Alemanha. 

As ofertas do ósmio estão disponíveis em www.buy- 
osmium.com. Solicitações detalhadas podem ser feitas 
por e-mail, telefone ou correio. 

No caso de disputas judiciais, o Instituto de ósmio  
oferece assistência jurídica na área de tentativa de falsifi-
cação de ósmio na forma bruta, sinterizado ou pérolas de 
fusão .

Ósmio na internet
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No geral, o ósmio pode ser comprado em quatro  
formatos ou manifestações diferentes. Eles diferem em 
sua funcionalidade, sua segurança contra falsificação e 
sua toxicidade. Muitos dados para essas propriedades 
existem nos institutos. No entanto, nem todos os testes 
com cubos de ósmio sintetizados e contas derretidas são 
concluídos. Particularmente, os testes de longo prazo re-
lativos à inocuidade de cubos e contas derretidas ainda 
não existem. 

O ósmio na forma de seus compostos é fornecido em con-
dições de segurança suficientes no comércio internacional 
de produtos químicos para seu respectivo uso científico. 

Apenas o ósmio cristalino deve ser usado como investi-
mento. 

Formatos

Ósmio em sua forma bruta como esponja
O ósmio bruto é um pó inflamável , na cor cinza-preto e é
transportado sob as mais rígidas regras de segurança e
embalagem apropriada e certificada. Devido à sua condição 
e aparência com distribuição fina, também forma tetróxido 
de ósmio à temperatura ambiente. A presença de tetróxido 
de ósmio no ar é perceptível mesmo em doses baixas devi-
do ao seu odor de cebola.

Ósmio em forma cristalina
O Ósmio cristalino tem a maior densidade e um composto 
de cristal fechado com superfícies perfeitas. É o último dos 
oito metais preciosos a serem introduzidos no mercado. 
Segundo estudos dos últimos anos, o ósmio cristalino não 
emite tetróxido de ósmio, mesmo quando exposto a oxigê-

nio puro a temperaturas de até 400 graus Celsius. O ósmio 
cristalino pode ser confirmado como absolutamente se-
guro em relação à saúde. 

Ósmio como conta derretida 
Contas derretidas de ósmio não têm nada a ver com contas 
ou pérolas, mas são gotas do metal. Elas são formadas em 
um objeto esférico irregular sob um arco elétrico. São do 
tamanho de uma gota d‘água e têm uma superfície irregu-
lar preenchida por poros. Por esta razão, parece provável 
que eles também formem tetróxido de ósmio quando 
expostos ao ar, assim como o ósmio bruto. 

Ósmio como um cubo 
O ósmio é sinterizado em cubos para coletores de elemen-
tos. Isso acontece atrás do vidro protetor e abaixo do ponto 
de fusão. A sinterização deixa um composto granulado con-
densado dos poros brutos do Ósmio, que são parcialmen-
te fechados no processo de sinterização, aumentando a 
densidade no processo. Poros no processo de sinterização 
também sugerem que, semelhante aos grânulos derretidos, 
pequenas quantidades de tetróxido de ósmio são forma-
das quando o cubo é exposto ao ar oxigênio. Mesmo as 
menores quantidades são prejudiciais à saúde. Os efeitos 
de longo prazo não são conhecidos e ainda não foram 
pesquisados em detalhes. 

Ósmio em forma bruta como esponja 
Ósmio bruto é o material de base para uso forense e di-
versas áreas científicas de aplicação. Não existem usos de 
natureza industrial. Esforços têm sido feitos para restringir 
os termos de aprovação para seu uso por meio do acordo 
REACH, a fim de tornar a propriedade privada ou inelegível 
do ósmio bruto passível de ação judicial.
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Ósmio como conta derretida
O ósmio na forma de um grânulo derretido é a maneira 
mais fácil de entrar em contato com o ósmio forjado on-
line no Ebay e em outras plataformas. Mesmo a análise de 
fluorescência de raios X requer ajustes muito definidos para 
poder distinguir o ósmio das linhas muito semelhantes no 
espectro do irídio. Isso significa que podem ocorrer resul-
tados falsos positivos. As contas derretidas que realmente 
consistem em ósmio são classificadas como prejudiciais à 
saúde pelos institutos de ósmio até que existam estudos de 
longo prazo com relação ao contato com o tecido orgânico 
e no corpo. 
    
Ósmio como um cubo
O ósmio não deve ser comprado na forma cúbica ou outras 
formas como um “investimento”. Como o ósmio ainda não 
pode ser tecnicamente cultivado em cristais que crescem 
até um centímetro cúbico fechado, o ósmio bruto é sinteri-
zado em cubos para coletores de elementos. Isso é feito em 
parte com uma substância pura e em parte com a mistura 
de metais de transição, que melhoram o composto no me-
tal sintetizado, mas diminuem drasticamente a pureza do 
ósmio bruto ao mesmo tempo.

O ósmio pode então ser limpo desses metais com extre-
mo esforço. Cubos sintetizados são absolutamente inade-
quados para qualquer tipo de processamento posterior. 
Quando eles são descartados, o proprietário tem maior 
probabilidade de enfrentar uma taxa do que receber um 
reembolso.

A maioria dos cubos de ósmio disponíveis no mercado são 
produzidos para coletores de elementos. Pode-se supor 
que, devido ao seu grande interesse pela química, os co-
letores de elementos possuem um conhecimento químico 
adequado e específico para manusear cubos de ósmio da 
maneira correta. Provavelmente, eles já estão familiariza-
dos com substâncias perigosas, como mercúrio ou bromo.

Dentro de uma estoque, o ósmio sintetizado pode ser‚ 
considerado inofensivo quando mantido em mãos respon-
sáveis. Tocar com a mão também não deve causar quais-
quer implicações diretas para a saúde. No entanto, é acon-
selhável armazenar um cubo de ósmio sintetizado em um 
recipiente de vidro bem fechado, que não seja exposto a 
altas temperaturas, desde que o ambiente não esteja sob 
proteção de gás. A abertura de uma embalagem por um 
período mais longo só deve ser feita sob um extrator de 
ar e as precauções de segurança devem ser respeitadas. 
Na área dos cubos de ósmio sintetizados, não há certeza 
ou garantia quanto à pureza ou ao núcleo do cubo. Esta
declaração não deve sugerir que empresas reconhecidas 
e especializadas não trabalhem apenas com ósmio bruto 
puro, mas na área de falsificação de metais geralmente há 

muitas empresas que operam em áreas indefinidas. Eles ge-
ralmente estão localizados no exterior, na Ásia, e vendem 
internacionalmente pela Internet.

Na área dos cubos de ósmio sintetizados, não há certeza 
ou garantia quanto à pureza ou ao núcleo do cubo. Esta 
declaração não deve sugerir que empresas honradas não 
trabalhem apenas com ósmio bruto puro, mas na área de 
falsificação de metais geralmente há muitas empresas que 
operam em áreas indefinidas. Eles geralmente estão loca-
lizados no exterior, na Ásia, e vendem internacionalmente 
pela Internet.

O processo de sintetização torna muito fácil adicionar um 
pó metálico sem valor com densidade ligeiramente dife-
rente ao núcleo.

Os institutos de ósmio já estão realizando estudos sobre se-
gurança de cubos de ósmio sintetizados que serão concluí-
dos nos próximos anos. Se os estudos levarem a resultados 
positivos, os cubos de ósmio também serão certificados 
por institutos de ósmio e listados no Osmium-World-Data-
base, desde que sejam provenientes de manu-fatura escol-
hida a dedo e que obedeça às diretrizes e padrões éticos 
de fornecimento. Se a pureza de um cubo for claramente 
comprovada, então a superfície do cubo também pode ser 
adicionada ao Osmium-World-Database em certas circuns-
tâncias. Em substituição aos cubos sintetizados, o Instituto 
de ósmio oferece barras planas de ósmio cristalino de 1 cm² 
para coletores de elementos.

Ósmio em forma cristalina
O ósmio atinge sua maior densidade na forma cristalina e é 
totalmente inofensivo para a saúde. Os institutos de ósmio 
podem apresentar testes de exposição de longo prazo ao 
ósmio, caso sejam necessários em arbitragens e processos 
judiciais.

Esses estudos podem ser exigidos pelos tribunais. Ao mes-
mo tempo, os institutos de ósmio podem fornecer espe-
cialistas que podem testemunhar perante o tribunal como 
avaliadores, se solicitados.

A propriedade mais importante do ósmio cristalino para 
o comércio é a absoluta impossibilidade de forjar as suas 
finas estruturas de cristal. As primeiras indicações de sua 
autenticidade são as cores refletivas que podem ser vistas 
no espectro de luz observável, bem como seu peso.

A segurança total sobre a autenticidade pode ser alcança-
da por meio do Osmium-World-Database, onde cada peça 
de ósmio cristalino é armazenada com uma digitalização de 
alta resolução. As digitalizações podem ser consultadas pe-
los proprietários e autoridades alfandegárias.

15 Série especial 01 / 2021 



Osmium-Institut zur Inverkehrbringung
und Zertifizierung von Osmium GmbH

Lina Direta: +49 (0)89 744 88 88 88
E-Mail: info@osmium-institute.com
Internet: www.buy-osmium.com

Pagável em 

O oitavo e último metal precioso


