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Filatelia é o estudo e hábito de colecionar selos postais. Mais do que simples comprovantes de
tarifas pagas por serviços postais, os selos constituem uma importante fonte de informações
sobre aspectos socioculturais, históricos, científicos e econômicos dos países emissores, bem
como de suas riquezas naturais. O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise dos
selos emitidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) nos últimos anos,
como forma de descobrir se a Filatelia brasileira está cumprindo seu papel de incentivar a
preservação do meio ambiente e divulgar a biodiversidade nacional, com ênfase nas espécies
de nossa flora. Foram analisados os selos postais emitidos pela ECT durante os anos de 1997
a 2007, bem como os respectivos editais, publicados com o objetivo de divulgar o lançamento
dos selos. No período estudado, foram emitidos 790 selos postais, dos quais 175 (22%) são
referentes à temática de preservação do meio ambiente. Esse tema apresentou mais emissões
do que, por exemplo, o futebol (46 selos, 6% do total), característica marcante de nosso país.
A maioria dos selos emitidos sobre meio ambiente enfoca espécies animais (99 selos, 57%),
39 (22%) retratam espécies vegetais e 37 (21%) referem-se à preservação do meio ambiente
de forma geral, sem citar especificamente nenhuma espécie. Excluindo estes últimos (ou seja,
considerando apenas os selos sobre flora e fauna), percebe-se que a grande maioria trata de
espécies animais (72%), enquanto apenas 28% enfocam os representantes da flora. Trinta e
duas espécies vegetais diferentes foram retratadas nos selos, com predomínio das famílias
Annonaceae e Rosaceae (com três espécies cada). Do total, 20 espécies são nativas do Brasil
(63%), o restante consistindo de espécies frutíferas exóticas, largamente cultivadas no país.
Devido ao grande número de selos abordando a preservação do meio ambiente, bem como à
qualidade destes, percebe-se que os Correios estão cumprindo, por meio da Filatelia, seu
papel de divulgação e incentivo à conservação da biodiversidade brasileira. Os selos postais
sobre essa temática, entretanto, têm enfocando prioritariamente a Zoologia, em detrimento à
Botânica. Sugere-se que haja uma maior igualdade no número de emissões filatélicas sobre
fauna e flora, e que estas se concentrem nas espécies nativas de nosso país.
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