
ABOUT THE MINI-SHEET

Edital nº 21
Arte: Dayse Ramos e Millie Britto
Colaboração: IBAMA/MMA
Processo de Impressão: 
  Minifolha: ofsete + laminado de Cedro na
  vinheta
  Selos: ofsete
Folha:
  Minifolha: com 4 selos + vinheta
  Selos: 24 selos
Papel: 
  Minifolha: cuchê gomado
  Selos: cuchê gomado 
Valor facial: 
  Minifolha: R$2,70 cada selo
  Selos: 1º Porte Carta Comercial 
Tiragem: 
  Minifolha: 30.000
  Selos: 300.000
Área de desenho: 
  Minifolha: 131mm x 179mm
  Selos: 33mm x 33mm
Dimensões:
  Minifolha: 131mm x 189mm
  Selos: 38mm x 38mm
Picotagem: 
  Minifolha: 11,5 x 11,5
  Selos: 11,5 x 11,5
Data de emissão: 3/10/2011

Locais de lançamento: Recife/PE e 
Bonito/MS
Impressão: Casa da Moeda do Brasil
Prazo de comercialização pela ECT: até 
31 de dezembro de 2014 (este prazo 
não será considerado quando o selo/
bloco for comercializado como parte 
integrante das coleções anuais, cartelas 
temáticas ou quando destinado para fins 
de elaboração de material promocional).
Versão: Departamento de Filatelia e 
Produtos/ECT
Os produtos podem ser adquiridos na 
loja virtual dos Correios: www.correios.
com.br/correiosonline ou na Agência de 
Vendas a Distância - Av.    Presidente 
Vargas, 3.077 - 23º andar  20210-973 - 
Rio de Janeiro/RJ - telefones: (21) 2503-
8095/8096, fax: (21)  2503-8638, e-mail: 
centralvendas@correios.com.br. Para 
pagamento, envie cheque  bancário 
ou vale postal, em nome da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, ou 
autorize débito em cartão de crédito 
American Express, Visa ou Mastercard.

Código de comercialização:
  Minifolha: 852100817
  Selos: 852009062

DETAlHES TécNIcOS

TEcHNIcAl DETAIlS

Stamp issue n. 21
Art: Dayse Ramos e Millie Britto
Collaboration: IBAMA/MMA
Print system: 
  Mini-sheet: offset + blade of Cedar on the 
  vignette
  Stamps: offset
Sheet size:
  Mini-sheet with 4 stamps + vignette
  Stamps: 24 stamps
Paper: 
  Mini-sheet: gummed chalky paper 
  Stamps: gummed chalky paper
Face Value: 
  Mini-sheet: R$2,70 each stamp
  Stamps: ordinary first-class 
  Issue: 
  Mini-sheet: 30.000 
  Stamps: 300.000
Design area: 
  Mini-sheet: 131mm x 179mm
  Stamps: 33mm x 33mm 
Stamp dimensions: 
  Mini-sheet: 131mm x 189mm
  Stamps: 38mm x 38mm
Perforation: 
  Mini-sheet: 11,5 x 11,5
  Stamps: 11,5 x 11,5
Date of issue: October, 3rd, 2011

Places of issue: Recife/PE and 
Bonito/MS
Printing: Brazilian Mint
Term for commercialization by ECT: 
up to December 31

st
, 2014(this delay 

does not apply to stamps/miniature 
sheets commercialized as part of 
yearly collections, as thematic cards, or 
whenever they are meant to be distributed 
as promotional items).
English version: Department of Philately  
and Products/ECT.
Orders can be sent to the following 
address: Distance Sales Office - Av. 
Presidente Vargas, 3.077 - 23º andar  
20210-973 - Rio de Janeiro/RJ, Brazil. 
Telephones 55 21 2503 8095/8096, Fax 
55 21 2503 8638, e-mail: centralvendas@
correios.com.br. For payment send 
authorization for  charging to credit cards 
American  Express, Visa or Mastercard, 
or  international postal money order (for 
countries with whom Brazilian Posts have 
signed agreements).

Code: 
  Mini-sheet: 852100817
  Stamps: 852009062

EDITAl  21 - 2011

Emissão Especial
Special Issue

Árvores Brasileiras - Tesouros Naturais
Brazilian Trees - Natural Theasures

It consists of four stamps in the form of a cross which allows you to fold the 
four stamps with their faces superimposed on each other. The base depicts the 
engraved image of a laminated Cedarwood located in the center of the reverse 
side of the cross. As a common feature, all four stamps have the same tree-trunk, 
but each in a different stage of growth, with the word preservation written several 
times underneath the trunk, depicting a grassy soil. The first stamp illustrates 
an adult tree whose canopy consists of the names of various Brazilian species 
of trees, such as Jacarandá (a tree pertaining to the Bignonaceae Family), 
Cabreúva (Owl Tree), Mogno (Mahogany), Peroba (type of brazilian timber 
tree), Jatobá (Hymenaea courbaril), Cedro (Cedar), Imbuia (Phoebe porosa, a 
species of tree belonging to the Laurel family), Andiroba (Carapa guianensis, a 
tree belonging to the Meliaceae Family), Ipê (trees in the genus Tabebuia) and 
Pau-brasil (Caesalpinia echinata or Guilandina echinata). The trunk is formed by 
the repetition of the word VIDA (Life), highlighting its function in developing and 
sustaining vegetation species. The other stamps represent various stages of the 
growth process of a tree, with the trunks hollowed out in such a way as to clearly 
display the engraved image of a laminated cedarwood (by hot stamping process) 
located at the foot of the fold. With the exception of the first stamp, various 
texts stress the importance of preserving trees. There are even instructions for 
assembling pieces and informative texts. Computer graphic techniques were 
used to create these stamps, as well as a special tool for designing the tree-trunks 
and along with the application of a special green color.  

ABOUT THE 4-STAMP SHEET

It illustrates the stamps, maintaining the same characteristics of the images 
illustrated in the mini-sheet, except for the hollowed trunks. The application of 
varnish was used in the printing process.

SOBRE A MINIFOlHA

Composta por quatro selos, dispostos em formato de cruz, que permite efetuar 
uma dobradura de quatro faces sobrepostas, cuja base apresenta uma lâmina 
em madeira de Cedro localizada no verso central da cruz. Os selos têm como 
elemento comum troncos de uma mesma árvore, em diferentes estágios de 
formação, e a palavra preservação, inscrita várias vezes, formando um solo 
gramado. O primeiro selo mostra a árvore adulta, cuja copa é composta pelos 
nomes de espécies de madeiras conhecidas no Brasil – Jacarandá, Cabreúva, 
Mogno, Peroba, Jatobá, Cedro, Imbuia, Andiroba, Ipê e Pau-brasil. O tronco 
apresenta a repetição da palavra VIDA, significando sua função de sustentar 
e desenvolver as espécies vegetais. Os demais selos representam as fases do 
crescimento da árvore, com os troncos abertos (vazados), de forma a permitir a 
visualização da lâmina de madeira (hotstamping) aplicada no fundo da dobradura. 
Nos selos, exceto no primeiro, encontram-se textos sobre a importância da 
árvore. Há, ainda, instruções de montagem da peça e textos informativos. Foi 
utilizada a técnica de computação gráfica na criação dos selos, faca especial no 
corte dos troncos e aplicação de cor especial verde.

SOBRE A QUADRA

É a reprodução dos selos em forma de quadra, mantendo os mesmos elementos 
da minifolha  na composição da imagem dos selos, exceto os troncos vazados. 
Foi utilizada a aplicação de verniz no processo de impressão.



ÁRVORES BRASIlEIRAS - TESOUROS NATURAIS

Aprendi com as primaveras a me deixar cortar e voltar sempre inteira. 

Cecília Meireles

 De forma poética Cecília Meireles demonstra a longevidade e o 
poder de regeneração das árvores que são os seres mais duradouros 
da terra. Há registros de algumas espécies que atingiram 5.000 anos de 
idade e, possivelmente, até cerca de 11.000 para arbustos na Tasmânia 
e Califórnia. Na madeira das árvores podem ser observadas marcas 
em forma de anéis, que são registros de seu crescimento e sua idade, 
bem como usados para recuperar dados sobre o clima da época em que 
viveram. 

Quando isoladas são mais baixas, com copas e troncos mais largos. 
São, então, apreciadas por sua arquitetura, folhagem, floração e frutos na 
arborização urbana. Quando em grupos, nas florestas, há as de sombra e 
as de sol. As de sombra são mais baixas e copadas e vivem nas sombras 
das de sol, mais altas, que recebem grande quantidade de luz. 

Nas florestas as árvores compõem um verdadeiro condomínio, 
onde uma infinidade de relações biológicas se estabelecem. Abrigo e 
alimentação estão disponíveis para inúmeros seres vivos. Há os que 
preferem os andares mais baixos, mais úmidos e frescos, e aqueles que 
preferem as coberturas onde a insolação e o vento são marcantes.

Entre a grande variedade de espécies arbóreas da flora brasileira 
temos madeiras com propriedades diversas, de cores brancas, vermelhas, 
amarelas, marrons, pretas e roxas. Madeiras pesadas, de peso médio 
e leves, com e sem desenhos em suas superfícies, duras a macias. A 
grande diversidade de caracteres das nossas madeiras está relacionada 
à variedade de espécies, gêneros e famílias a que pertencem. 

A multiplicidade de espécies de plantas no mundo é grande e, devido 
a sua magnitude e complexidade, ainda não é totalmente conhecida. 
As estimativas são variadas. Atualmente, considera-se a existência 
de cerca de 270.000 espécies de plantas em âmbito mundial, sendo, 
aproximadamente, 50.000 arbóreas. Em 2010, foi publicado o Catálogo 
de Plantas e Fungos do Brasil. Nesta obra estão incluídas 37.381 
espécies, envolvendo as terrestres e aquáticas, mas este número 
aumentará à medida que novas informações forem disponibilizadas pela 
ciência botânica. É provável que cerca de 20% deste total, 7.500, seja 
composto por espécies arbóreas. A maior diversidade encontra-se na 
Mata Atlântica, seguido pela Amazônia, Cerrado e Caatinga.

As árvores têm grande importância na história do nosso país, cujo 
nome se originou da espécie Pau-brasil, árvore com madeira dura, cor 
de brasa, da qual os índios extraíam um corante vermelho, denominado 
brasilina, usado, à época, para tingir tecidos e produzir tinta de escrever. 
A madeira e outros produtos provenientes de árvores constituíram-se nos 
primeiros produtos comerciais do Brasil Colônia. 

 
      Dra. Vera T. Rauber coradin 

        laboratório de Produtos Florestais - lPF
         Serviço Florestal Brasileiro – SFB/MMA

       Professor Dr. Manoel claudio da Silva Júnior
        Departamento de Engenharia Florestal 

         Universidade de Brasília

 
BRAZIlIAN TREES – NATURAl TREASURES  

The springtime has taught me to allow myself to be pruned and always to return intact. 

Cecília Meireles

In a poetic way, Cecília Meirele shows the longevity and power of 
tree regeneration which are being more lasling  than  Earth. There are 
some species believed to be aged 5,000 years and possibly up to around 
11,000 years for some shrubs in Tasmania and California. Marks can be 
seen in the form of concentric rings from the tree core outward which, 
beside registering their growth and age, are used for retrieving climatic 
data concerning their life-span. 

When isolated, they tend to be not so high, and have wider trunks and 
canopies. They are therefore appreciated for their form, foliage, flowering 
and fruits for urban landscaping. When together in the forest, some of 
them grow in shady positions while others grow in sunny positions. Trees 
growing in shady positions are shorter with a spreading canopy: they are 
protected from the sun by much taller trees growing in sunny positions 
that receive a greater amount of light.

In forests, tree exist in communities and grouping that balance nutrient 
requirements in mutual biological relationships. Both shelter and food are 

Dra. Vera T. Rauber coradin 
Forest Products laboratory - lPF

Brazilian Forestry Service – SFB/MMA

Professor Dr. Manoel claudio da Silva Júnior
Forestry Engineering Dept. 

Brasilia University

available for a number of living beings: some prefer the lower tree levels 
– with a more humid and fresher environment –, whereas other prefer 
sun-and-wind-exposed canopies. 

Among the wide variety of Brazilian arboreal species, some have 
different wood properties and a varied colour range – white, red, yellow, 
brown, black and purple. There is heavy, medium and light wood, with and 
without surface markings, from soft to hard. The diverse characteristics 
of our trees are related to the species, genera and families to which they 
belong. 

The multiplicity of plant species in the world is huge, that is why both 
their magnitude and complexity are still not yet entirely known. Estimates 
vary, but it is currently believed that there are around 270,000 plant 
species worldwide, of which approximately 50,000 are arboreal plants. 
Published in 2010, the Brazilian Catalogue of Plants and Fungi identifies 
37,381 plant species, including terrestrial and aquatic ones, but this 
number is likely to increase as new botanical data become available. It 
is estimated that around 7,500 plants (20%) consist of arboreal species. 
The greatest diversity is to be found in the Mata Atlântica (The Atlantic 
coastal forest), followed by the Amazon rainforest and the Cerrado and 
Caatinga vegetations.

Trees have played a very important role in our country’s history, 
whose very name originated from the Pau-Brasil species: a tree with 
very hard wood and a fiery color, from which the Indians extract a red 
dye, called brazilin, and which were used for dying cloth and ink dye. 
The wood and other products provided by trees accounted for the first 
commercial products produced in the Brazilian Colony.

Oxygen; water; a clean atmosphere; soil containment and 
fertilization; carbon sequestration; biogeochemical cycles; shade; wood; 
paper; rubber; charcoal; firewood; pencils; furniture; medicine; dyes; 
varnishes; food; beverages; cosmetics; landscaping and a great deal of 
other products are supplied by trees and have become essential to our 
society. However, the best known product from trees is its wood which, 
depending on its properties, can be used for various purposes. 

  Man cannot live without making use of products originating from 
trees. They should therefore be cared for in order that we may continue 
to enjoy the abundance of goods which they have to offer.

The stamps ECT are issuing endorse the necessity of propagating 
the important role trees have played in our lives on this planet and of 
encouraging the awareness and preservation of this natural heritage. 

Oxigênio, água e atmosfera limpos, contenção e fertilização dos 
solos, fixação de carbono, ciclos biogeoquímicos, sombra, madeira, 
papel, borracha, carvão, lenha, lápis, móveis, medicamentos, tinturas, 
vernizes, alimentos, bebidas, cosméticos, paisagismo e uma infinidade 
de outros produtos são fornecidos pelas árvores e se tornaram essenciais 
para a sociedade. No entanto, o produto mais conhecido das árvores é a 
madeira, que, dependendo de suas propriedades, pode ser usada para 
diversas finalidades. 

O homem não vive sem fazer uso de algum produto originado das 
árvores. Por isto devem ser cuidadas para que se possa sempre usufruir 
da infinidade de bens que elas disponibilizam.

Os selos que os Correios estão emitindo ratificam a necessidade de 
propagar a importância das árvores à vida no planeta e incentivam as 
ações de conscientização e preservação desse patrimônio ambiental.


