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O Real trazem suas
cédulas a história, a fauna
e a flora do país. E, claro,
muitos detalhes para
evitar a falsificação

"A NOTA DEVE conter elementos de iden-
tidade nacional", explica Keiko Mármore da
Silva, analista do Banco Central. Mas quais
são os símbolos presentes nas cédulas que
circulam hoje em dia?

O Real (veja ao lado) herdou alguns
elementos das cifras que circularam no
passado. A efígie da República e as armas
nacionais, por exemplo, estão presentes no
dinheiro brasileiro desde a Proclamação da
República em 1889. Além da atual figura da
efígie, que já existia na nota de 200 cruza-
dos novos, de 1989, o beija-flor, da extinta
nota de um real, estava na cédula de 100
mil cruzeiros, de 1992. Animais, como a tar-
taruga-marinha e a onça-pintada, também
tinham sido temas das moedas de 500 cru-
zeiros e 50 cruzeiros-reais, respectivamen-
te, em 1992 e 1993.

Em menos de trinta anos, o Brasil trocou
de moedas seis vezes até chegar ao Real,
que circula há 15 anos no país desde sua
implantação, em 1994, pelo, então ministro
da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. A
inflação era o maior inimigo das moedas an-
teriores, o que acarretava na troca contínua
de valores monetários (veja infográfíco abai-
xo). "O Real foi feito em cerca de seis meses.
Geralmente o processo de criação de notas
leva mais de cinco anos", conta João Sidney
Figueiredo Filho, chefe do Departamento do
Meio Circulante do Banco Central.

De acordo com Figueiredo, a questão do
tempo influenciou a preparação do Real. A
"reciclagem" de imagens, o anverso igual e
as dimensões padrões são consequências
do curto prazo estabelecido para o lança-
mento. Utilizar imagens de animais no lugar
de personalidades também foi uma forma
de ganhar tempo. Estampar personalidades,
como Machado de Assis e Oswaldo Cruz,
necessitaria da autorização dos parentes e
de um trâmite legal que não se resolveria
rápido. O uso da fauna nacional no dinhei-
ro descomplicou esse assunto. A escolha
apenas de animais para todas as cédulas
também diferenciou o Real das moedas an-
teriores. Nas notas mais recentes, a escolha
da Tartaruga-de-pente (R$ 2) e do Mico-leão
Dourado (RS 20) foram resultado de uma
pesquisa pública.

E quem pensa que todas as cédulas em
circulação são idênticas, engana-se. Por
motivos de segurança, algumas notas, de
mesmo valor, podem apresentar pequenas
diferenças. Por exemplo, as mais antigas de
RS 5 e RS 10, a marca d'água é a imagem
da efígie da República e as mais recentes é
Bandeira Nacional.

PARA NINGUÉM VER Receber o troco
é complicado para quem não enxerga. O
Banco Central imprime nas notas do Real,
no canto inferior esquerdo do anverso, uma
marca tátil para pessoas cegas (veja ao lado

Impressões em alto relevo). No entanto, as
marcas vão se desgastando e perdendo o re-
levo, o que torna a identificação delas ainda
mais difícil para quem tem diabetes, porque
a doença diminui a sensibilidade ao tato.

"O Banco Central procurou aumentar
essa marca nas notas de R$ 2 e de R$ 20, mas
continua difícil de perceber. Desde 2001, a
instituição mantém contato com deficientes
visuais buscando formas de melhorar isso",
diz Regina Fátima Caldeira de Oliveira, su-
pervisora de revisão da Fundação Dorina
Nowill e deficiente \isual. A principal pro-
posta é diferenciar as medidas das cédulas e
então reconhecê-las pelos tamanhos distin-
tos, como são as notas de euro.

O professor de história Ciro de Moura
Ramos enxerga 80% abaixo do normal, mes-
mo com óculos. Ele não usa o tato para dis-
tinguir o dinheiro, "eu percebo a nota pela
cor", explica. As cores, assim como a tarja
brilhante da nota de RS 20, auxiliam quem
possui deficiência de visão. Contudo, há
pessoas que não têm como diferenciar pela
cor. "O que a gente faz? Cada um encontra
sua forma", explica Regina Fátima Caldeira
de Oliveira. "Eu divido as notas nos quatro
compartimentos da carteira e dobro as cé-
dulas que ficam no mesmo bolso, como as
de R$ 50 e R$ 100. Nunca tive problemas,
mas quando faço compra e recebo o troco,
tenho que confiar", conclui.

LINHA DO TEMPO: DA PRIMEIRA MOEDA, COM O NOME "BRASIL", AO REAL

Os Florins e os Soldos foram as
primeiras moedas a circular com
o nome "Brasil".

Com a criação da Casa da
Moeda, o dinheiro começa a
ser fabricado no país.

Pataca: foi a que circulou por
mais tempo no Brasil, trocada
em 1834 pelo Cruzado.

Cunhagem das primeiras
moedas com a efíge da
República.
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MARCAS VISÍVEIS
OU QUASE INVISÍVEIS
Nas notas há vários símbolos de identificação
nacional, como animais de nossa fauna e marca
d'água com nossa bandeita. E para evitar a
falsificação, existem várias marcas de segurança,
sendo algumas delas visíveis a olho nú, e outras
apenas com a ajuda de luz ou lupa.

FIBRAS LUMINESCENTES
Exposta à luz ultravioleta, a cédula apresenta
pequenas fibras de cor lilás espalhadas pelo papel
que garantem sua autenticidade.

MICROIMPRESSÕES(I)
Em tamanho minúsculo, as letras "B"e"C"foram
impressas dentro do valor da nota. Elas podem ser
vistas com o auxílio de uma lente de aumento.

MARCA D'ÁGUA (2)
Contra a luz, enxergar-se ou desenho da Efígie da
República, ou a Bandeira Nacional. Na nota de R$
2 a figura é a Tartaruga-Marinha; e na de R$ 20, o
Mico-leão Dourado.

FIBRAS COLORIDAS
São fios vermelhos, azuis ou
verdes espalhados em ambos
os lados da cédula.

REGISTRO COINCIDENTE
Contra a luz, as imagens das
armas nacionais no anverso
e no reverso combinam-se
numa única figura.

CHANCELAS
As assinaturas do ministro da
fazenda e o presidente do Banco
Central, impressas no canto
inferior direito.

NUMERAÇÃO
Cada cédula apresenta uma com-
binação única de letras e números
formando o número de série.

IMPRESSÕES EM
ALTO RELEVO
Estão nos relevos de tinta na efígie,
na imagem do animal, nas legendas
"Reais"e "Banco Central do Brasil". A
mesma técnica também é aplicada à
marca tátil (imagem).

FIO DE SEGURANÇA
Um fio magnético
vertical colocado
próximo ao centro,
ele permite a leitura
por equipamentos
eletrônicos de contagem

FAIXA HOLOGRÁFICA
Exclusiva da nota de R$
20, a faixa laminada tem
imagens do número 20 e
do Mico-leão Dourado. Do
lado direito, há a inscrição
"Banco Central do Brasil".

O Tostão foi criado para
facilitar o troco

Cruzeiro: uniformizou os 56
tipos de Réis, que circulavam
no país desde 1695.

Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo,
Cruzeiro e Cruzeiro Real. Com rápidas trocas, as notas
eram carimbadas para especificar o valor vigente

O Real acabou com as
trocas constantes de
padrões monetários
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