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O  termo  filatelia  consiste  na  prática  de  estudar  e  colecionar  selos  postais,  sendo  a
atividade filatélica um dos passatempos mais difundidos em todo o mundo, com mais de
50  milhões  de  adeptos.  A  coleção  temática  de  selos,  consolidada  de  forma  marcante  na
segunda metade  do  século  XX,  corresponde  à  compilação  de  selos  de  um mesmo tema,
como flores, animais, esportes ou personalidades históricas. Dessa maneira, a micofilatelia
é praticada por colecionadores cujo interesse especial  é em imagens de fungos em selos.
Os primeiros selos contendo imagens de fungos foram emitidos em 1958 na Romênia,  e
desde  então,  mais  de  160  países  já  utilizaram  representantes  deste  grupo  em  seus  selos
postais.  Com o  intuito  de  analisar  o  emprego  da  imagem fúngica  em selos  de  países  da
América  do  Sul,  consultas  foram  feitas  em  catálogos,  artigos  e  páginas  de  filatelia  na
internet.  O  Brasil,  em  1984,  foi  o  primeiro  país  sul-americano  a  emitir  selos  retratando
espécies  fúngicas  (Pycnoporus  sanguineus,  Calvatia  sp.  e  Pleurotus  sp.).  A  partir  de
então,  seis  outros  países  seguiram esta  tendência:  Paraguai,  Guiana,  Argentina,  Uruguai,
Chile  e  Peru.  Os  organismos  fúngicos  representados  em  maior  número  são  cogumelos,
principalmente  as  espécies  com  dimensões  e  cores  mais  chamativas.  Entretanto,  há
também  selos  com  imagens  de  orelhas-de-pau,  fungos  gasteróides  e  coralóides.  Os
ascomicetos macroscópicos estão representados apenas por Morchella sculenta (em selos
argentinos)  e  Sepultaria  arenicola  (selo  peruano).  O  Uruguai  foi  o  único  país  a  retratar
uma  espécie  fúngica  microscópica  (Microsporum  canis).  A  Guiana  é  o  país  com  maior
número de selos onde os fungos estão representados. Os resultados mostraram que ainda
são poucos os selos de fungos na América do Sul,  e  a  emissão de novos selos  contendo
imagens/ilustrações e nomes científicos de espécies fúngicas ajudaria na divulgação deste
grupo tão grande e diverso de organismos.
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