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RESUMO:
O presente texto tem por objetivo apresentar aos numismatas uma alternativa de
organização das cédulas de réis brasileiras, classificando-as em “famílias”, de
acordo com a similaridade de sua identidade visual.

À primeira vista pode parecer fácil realizar uma análise das cédulas de
réis emitidas no Brasil, de 1810 até 1944, quando passaram a circular as
cédulas de Cruzeiro. Isto porque são popularmente conhecidas apenas aquelas
emitidas pelo Tesouro Nacional e pelo Banco do Brasil oficial, além das Caixas
de Conversão e Estabilização, constantes dos principais catálogos do gênero,
totalizando 206 estampas.
Dentre eles, o catálogo de cédulas brasileiras mais utilizado pelos
colecionadores e comerciantes, atualmente, é aquele elaborado por Cláudio
Amato, Irlei Soares e Júlio Schütz, que chega, neste ano de 2013, à sua sexta
edição. Elaborado com extremo cuidado e dedicação, ele se tornou uma
referência, seguido por milhares de pessoas em todo o país. Além das fotos,
séries, datas de emissão e valor por estado de conservação de cada cédula, a
obra ainda apresenta um breve histórico das emissões no Brasil e outras
informações relevantes para os interessados.
Contudo, um estudo mais aprofundado, nos revelará a existência de
dezenas de outras cédulas menos conhecidas, emitidas por bancos
particulares ou pelos bancos oficiais de vida breve, como o Banco da República
dos Estados Unidos do Brasil e o Banco da República do Brasil. Após a
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proclamação da independência do Brasil, sob o reinado de D. Pedro II,
existiram períodos em que constamos a chamada “pluralidade emissora”, com
um banco oficial emitindo cédulas e/ou bilhetes, mas também com permissão
concedida para que bancos particulares o fizessem. Isto ocorre no período de
1839 a 1865 e, mais uma vez, nos primeiros anos da República, de 1889 a
1895 (ver anexo IV).
Apenas para termos uma ideia, em 1808 foi criado o primeiro Banco do
Brasil (BB), que emitiu cédulas e logo foi extinto, em 1829. Em 1851, o
Visconde de Mauá criou o segundo BB, que era um banco particular, tendo se
fundido com o Banco Comercial do Rio de Janeiro, em 1853, criando o terceiro
BB, que também emitiu cédulas, como banco oficial. Em 1890, com a
proclamação da República, esse banco passou a se chamar Banco da
República dos Estados Unidos do Brasil (BREUB), que também emitiu cédulas.
Em 1893, o BREUB se fundiu com o BB3, criando o Banco da República do
Brasil (BRB), também emissor. Em 1905 o BRB passa a se chamar Banco do
Brasil (o quarto, que existe até hoje), que emitiu cédulas de 1923 a 1930.
Todas estas emissões foram bem estudadas por Florivaldo Trigueiros
(Trigueiros, 1972) e Violo Idolo Lissa (Lissa, 1987), nas obras citadas na
bibliografia, desconhecidas de boa parte dos numismatas brasileiros.
Em todas estas obras, a classificação das cédulas de Réis, pode provocar
dúvidas a neófitos nesta nobre arte, ou até mesmo a antigos colecionadores
que não se dedicarem a uma observação mais acurada.
Isto porque, enquanto na seção que se inicia com os Cruzeiros e vai até o
Real, as chamadas “famílias” – como aqui chamamos os conjuntos de cédulas
com um mesmo padrão de identidade visual ou conceitual – estão agrupadas e
claramente definidas, na seção dos réis, as cédulas seguiram uma lógica
diferente, sendo inicialmente agrupadas por seu valor de face (anverso), numa
classificação por sequência de estampas e, em separado, por emissor (Caixa
de Conversão, Caixa de Estabilização e Banco do Brasil), quando é o caso.
Para os colecionadores, principalmente aqueles que não tenham um
maior poder aquisitivo – uma vez que a maioria destas cédulas possui um valor
mais alto – isto representa uma dificuldade, inclusive para estabelecer um
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padrão colecionável que lhe atenda. Surgem dúvidas sobre como compor uma
coleção que, ainda que seja pequena, tenha um critério e atenda a quem não
dispõe de tantos recursos. O que fazer? Colecionar por ano? Por valor de
face? Por limite de preço? Ou, simplesmente, por preferência?
Realizando uma análise mais minuciosa, utilizando conhecimentos das
áreas de design (análise de identidade visual), notamos que, em verdade,
existem 25 famílias de cédulas de Réis dos emissores ditos oficiais, nas quais
as 206 cédulas catalogadas podem ser agrupadas. Isto proporciona uma nova
possibilidade de parâmetro de colecionismo para este vasto e diversificado
período de nossa história, que vai até o estabelecimento do padrão Cruzeiro,
com a emissão das “azuizinhas”, ainda autografadas, em 1944, fabricadas pelo
American Bank Note Company, por encomenda do governo brasileiro.
Além destas, estabelecemos uma família para as demais cédulas
emitidas por emissores oficiais de menor relevância e/ou particulares.
Este agrupamento proposto propicia ao colecionador optar, por exemplo,
a ter apenas uma cédula de cada família, tendo assim um critério que
estabelece o mínimo necessário para se ter uma boa amostra deste ciclo
monetário. Apresentamos, abaixo, as famílias identificadas, citando que
cédulas nelas se enquadram - utilizando os códigos de classificação de
Irlei/Amato como referência, quando existentes – e as características das
mesmas, que nos levaram a tal segmentação.
Ressaltamos que este trabalho não propõe a realização de uma
reclassificação dos códigos das cédulas hoje utilizados – que se baseia na
sequência de estampas de um mesmo valor - mas sim permitir uma alternativa
para agrupá-las.
Ao final deste ensaio, apresentamos a tabela das famílias (Anexo I), a
cronologia dos órgãos emissores (Anexo II), uma breve história do Banco do
Brasil (Anexo III) e a tabela sinóptica dos órgãos emissores (Anexo IV).
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AS FAMÍLIAS DE RÉIS

É importante ressaltar que a moeda foi o primeiro instrumento de comunicação
de massa da humanidade, como bem observa Noenio Spinola, em sua obra
Dinheiro, Deuses e Poder. É através dela que os governos propagam, desde a
Antiguidade, suas façanhas, sua fé e ideologia para toda a população. Imagens
de conquistas, deuses, líderes políticos, militares, cidades estratégicas, sempre
constaram das emissões monetárias, seja em metal ou em papel-moeda,
realizando uma estratégica propaganda política. Dessa forma, nada mais
natural que, como profissional de Comunicação, tivesse o meu interesse
também despertado para a numismática. A análise que apresentamos a seguir,
contempla diversos aspectos históricos, mercadológicos e econômicos, em
uma visão multidisciplinar da emissão das cédulas de réis no Brasil.
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Família 1 – Cédulas R001 a R007: 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100 mil réis.
São as cédulas do intitulado “Troco do Cobre”, emitidas para substituir o
grande número de moedas falsas cunhadas naquele metal. Todas elas são
uniface, ou seja, impressas apenas de um lado do papel (anverso, com reverso
em branco). Nelas percebe-se a legenda “Império do Brasil” no topo da cédula,
alinhada pelo centro e o valor ao centro, em números garrafais, além do brasão
(armas) do Império, na lateral esquerda. A moldura que a contorna é
segmentada em pequenos retângulos, com elipses inseridas, onde está
repetido o valor, à exceção da 100 mil réis, segmentada em triângulos.
Costumam apresentar furos devido ao ácido tânico (tanino) existente na
composição química da tinta das canetas com as quais eram assinadas, que
corroeram as mesmas com o passar do tempo.

Figura 1 – Cédula R001b – 1 mil réis - uniface (acervo do autor)

Família 2 – Cédulas R010, R017, R025, R034, R042, R050, R056, R061 e
R067: 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100, 200 e 500 mil réis.
Apresentam no topo, ao centro, alegorias (desenhos representativos de áreas
de conhecimento, ciência ou trabalho) ou vistas panorâmicas de cidades
(Recife, Salvador e Rio de Janeiro). O valor surge na sua área central, de
forma destacada, e também nos quatro ângulos da cédula. Todas estão
emolduradas por um retângulo onde aparece o brasão do império e alguns
arabescos. Emitidas em 1835/36, são também uniface.

Figura 2 – Cédula R010 – 1 mil réis - uniface (acervo do autor)
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Família 3 – Cédulas R011, R018, R026, R027, R035, R043, R051, R057,
R062 e R068: 1, 2, 5 (duas estampas), 10, 20, 50 e 100, 200 e 500 mil réis.
Muito similares à família anterior, mas com coloração diferente e já
apresentando numeração mecânica, e não mais manual. Foram emitidas de
1839 a 1844.

Figura 3 – Cédula R044 – 2 mil réis - uniface (acervo do autor)

Família 4 – Cédulas R012, R019, R036, R044, R052, R058, R063 e R069: 1,
2, 10, 20, 50 e 100, 200 e 500 mil réis.
Também idênticas às duas famílias anteriores, porém nas duas primeiras
cédulas da família vê-se o valor por extenso em letras enormes, maiúsculas, ao
centro (HUM, DOIS). Foram emitidas de 1843 a 1860. Todas classificadas no
catálogo Irlei/Amato como terceira estampa.

Figura 4 – Cédula R019 – 2 mil réis - uniface (acervo do autor)
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Família 5 – Cédulas R013, R020, R028, R037, R045, R053, R059, R064 e
R070: 1, 2, 5, 10, 20, 50 e 100, 200 e 500 mil réis.
Apesar de ainda muito similares às séries anteriores, já apresentam os cantos
da moldura arredondados, dando maior leveza à imagem. O valor por extenso
passa a figurar também nas cédulas de DEZ e CEM mil réis. Círculos
superpostos que já apareciam nas cédulas de 1 e 2 mil réis da série anterior,
nesta aparecem nas de 10, 50, 100, 200 e 500 mil réis. Emitidas de 1852 a
1867, estão todas classificadas nos catálogos tradicionais como quarta
estampa.

Figura 5 – Cédula R013 – 1 mil réis - uniface (acervo do autor)

Família 6 – Cédulas R029, R030, R038, R046, R047: 5 (duas estampas), 10
e 20 (duas estampas) mil réis.
Nesta família agrupamos as últimas cédulas produzidas pela Perkins, Bacon &
Petch (PBP) para o Império Brasileiro. A partir daí, elas passarão a ser
impressas, em suas duas faces (anverso e reverso), pela American Bank Note
Company (ABN), que estabelecerá um novo padrão de identidade visual. As
cédulas desta família ainda seguem um padrão similar às quatro últimas. Nas
cédulas de 5 e 20 mil réis, aparece o valor por extenso, a exemplo de vários
outros valores nas demais. A cédula R047, de 20 mil réis, emitida em 1870,
último ano em que foram produzidas pela PBP, é diferente de todas as
anteriores, a prenunciar um novo padrão que deveria ser implantado por aquela
empresa, mas que não teve continuidade com a sua sucessora.

Figura 6 – Cédula R047 – 20 mil réis - uniface (acervo do autor)
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Família 7 – Cédulas R014, R021, R031, R039, R054: 1, 2, 5, 10 e 50.
Nesta família o reverso começa a também ser impresso. Ainda há uma grande
diversidade visual, mas já se percebe a intenção de que haja uma maior
uniformidade, com a imagem de D. Pedro II, jovem, no anverso e motivos mais
circulares no reverso, à exceção da 50 mil réis. O valor da cédula aparece nas
extremidades superiores e por extenso, com destaque, no anverso; e nas
extremidades centrais, no reverso.

Figura 7 – Cédula R014 – 1 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 7a – Cédula R014 – 1 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 8 – Cédulas R008, R009, R015, R022, R023, R032, R040, R048,
R060, R065 e R071: 500 réis (duas estampas), 1, 2 (duas estampas), 5, 10,
20, 50 e 100, 200 e e 500 mil réis.
Surge a augusta figura do imperador ancião D. Pedro II em todas as cédulas.
Com sua farta barba branca, é a imagem principal dos anversos. Em quase
todas elas há um círculo, geralmente no centro do reverso, em que se vê a
esfera armilar contornada pela legenda “Império do Brasil”. Curiosamente, nas
cédulas R023 (2 mil réis), R032 (5 mil réis), R040 (10 mil réis) e R071 (500 mil
réis), emitidas em 1882 e 1885, a palavra “Brasil” é grafada com Z, o que não
ocorre nas demais desta mesma família.

Figura 8 – Cédula R009b – 500 réis – anverso (acervo do autor)

Figura 8a – Cédula R009b – 500 réis – reverso (acervo do autor)
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Família 9 – Cédulas R016, R024, R033, R041, R049, R055 e R066: 1, 2, 5,
10, 20, 50 e 200 mil réis.
É a última família emitida pelo império brasileiro, em 1888 e ainda em 1889,
ano da proclamação da República, ocorida no mês de novembro. Nelas, todas
as palavras “Brasil” estão grafadas com a letra Z. No reverso predomina um
padrão quadriculado que a divide em dez áreas simetricamente proporcionais.
No anverso vê-se a imagem do idoso imperador D. Pedro II em todas as
cédulas. Alegorias e imagens de cidades ainda são presenças constantes.

Figura 9 – Cédula R016D – 1 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 9a – Cédula R016D – 1 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 10 – Cédulas R072, R081, R089, R101, R111, R120, R131, R132,
R143, R144 e R154: 500 réis, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (duas estampas) e 200
(duas estampas) e 500 mil réis.
Em 1889 nasce a República dos Estados Unidos do Brasil, e com ela vem a
total desordem na padronização das cédulas brasileiras. Nos primeiros anos
deste novo momento da história do país seria impossível continuar utilizando
as cédulas anteriores, com a imagem do imperador, deposto e banido do país.
Também, não seria viável retratar qualquer personalidade histórica com a qual
os novos ditames da política nacional pudesse ser associado. Diante deste
cenário e da urgência de emissão de novas cédulas, voltam a aparecer
alegorias, figuras mitológicas e rostos de mulheres, provavelmente em uma
primeira tentativa de simbolizar a República. Padrões quadriculados e
circulares aparecem no reverso. Nesta família, agrupei as cédulas deste final
do século XIX, todas emitidas pelo American Bank Note Company, que deve
ter aproveitado seu estoque diversificado de imagens genéricas para uso no
Brasil. Apenas no começo do século XX seria retomada a uniformidade das
cédulas brasileiras.

Figura 10 – Cédula R101 – 10 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 10a – Cédula R101 – 10 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 11 – Cédulas R074, R076, R082, R084: 1 e 2 mil réis
Agrupamos nesta família apenas quatro cédulas, com duas estampas iguais,
por considerarmos um perfeito exemplo daquela fase de transição pela qual
passava o país. A R074 e a R082 foram emitidas ainda no século XIX (1890,
92 e 99) e a R076 e a R084 no século XX (1918), sendo modificadas apenas
as suas cores. É evidente que a R074 e a R076, de 1 mil réis, foram
encomendadas ao American Bank Note Company (ABN) ainda no império, pois
no seu reverso vemos

uma estátua equestre de D. Pedro II, em cédulas

emitidas já na República! Já as cédulas R082 e R084, de 2 mil réis, trazem em
seu anverso a reprodução do quadro “Saudades”, do desconhecido pintor
Conrado Kiesel, que ficou célebre pela expressão de tristeza da jovem
retratada. Não teria o Brasil nenhum artista plástico digno de ser homenageado
até aquela época? Isso mais uma vez evidencia a grande autonomia que
possuía o ABN na produção das cédulas para seus países clientes.

Figura 11 – Cédula R076 – 1 mil réis – anverso (acervo do autor)
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Figura 11a – Cédula R076 – 1 mil réis – reverso com estátua equestre de D. Pedro II (acervo do autor)

Figura 11b – Cédula R084 – 2 mil réis – anverso com detalhe do quadro “Saudades” (acervo do autor)

Figura 11c – Cédula R084 – 2 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 12 – Cédulas R073, R075, R083, R112, R121, R133, R145 e R155:
500 réis, 1, 2, 20, 50, 100, 200 e 500 mil réis.
Enfim, chega a ordem e o progresso na República... ao menos para as cédulas.
Dois anos após a proclamação, já com uma certa estabilização no novo
governo, parece ter havido um rompimento com a ABN, que há várias décadas
produzia nossas cédulas. Em 1901 foi contratada a Bradbury Wilkinson & Co.
Ltd. (BWC) para a confecção das novas cédulas brasileiras. Esta nova série sai
em uma família completa, com identidade visual única, na qual aparece a figura
de uma mulher representando a jovem república no anverso e um motivo
padronizado com as Armas da República no reverso.

Figura 12 – Cédula R083 – 2 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 12a – Cédula R083 – 2 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 13 – Cédulas R090, R091, R092, R102, R103, R113, R114, R122,
R123, R134, R135, R146 e R156: 5 (três estampas), 10 (duas estampas), 20
(duas estampas), 50 (duas estampas), 100 (duas estampas), 200 e 500 mil
réis.
Neste período a empresa produtora das cédulas nacionais passa a ser a
Georges Duval (GD), posteriormente Georges Duval e Emilie Grosbie (GDEC).
Emitidas de 1903 a 1908, também conseguem manter um padrão uniforme. Em
quase todas aparecem mulheres ou crianças, no anverso, geralmente
sentadas, e as Armas da República. A partir da cédula de 20 mil réis surgem
dois “medalhões” (círculos) em que se vê a efígie da República. No reverso
também são vistos medalhões e em algumas delas paisagens brasileiras: Farol
da Barra, em Salvador; porto do Rio de Janeiro e Pão de Açúcar.

Figura 13 – Cédula R134 - 100 mil réis – falsa da época – anverso (acervo do autor)

Figura 13a – Cédula R134 - 100 mil réis – falsa da época – reverso (acervo do autor)
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Família 14 – Cédulas R165, R166, R167, R168, R176 e R177 : 10 (duas
estampas), 20, 50, 100 e 500 mil réis.
Então chegamos ao ano de 1906, governo do presidente Afonso Pena, quando
foi implantada a Caixa de Conversão, em substituição ao Tesouro Nacional.
Segundo Irlei e Amato (Cédulas do Brasil: São Paulo, 2013), tinha ela a
“finalidade de manter a estabilidade cambial, quando o mercado do café, então
principal produto de exportação, estava em crise”. A Caixa teria suas atividades
encerradas em 1920 mas, até lá, emitiu duas séries de cédulas, que
agrupamos em duas famílias. Na primeira delas, foram aproveitadas quatro
estampas da família anterior: R102, R113, R135 e R168, e lançadas duas
novas estampas: R176 e R177, de 10 e 50 mil réis respectivamente, que
possuem apenas um medalhão no anverso e a inscrição da Caixa de
Conversão.

Figura 14 – Cédula R176 – 10 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 14a – Cédula R176 – 10 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 15 – Cédulas R169, R170, R171, R172, R173, R174 e R175: 10, 20,
50, 100, 200, 500 mil réis e 1 conto de réis.
Em 1907 sairia a segunda família de cédulas da Caixa de Conversão, dessa
vez impressas pela Waterlow and Sons Ltd. (WSL). Numa atitude de
governante tipicamente populista, o presidente Afonso Pena mandou estampar
a sua imagem no anverso de todas as cédulas desta família. No reverso vemos
desenhos do prédio da Caixa de Conversão, alegorias e paisagens.

Figura 15 – Cédula R169 – 10 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 15a – Cédula R169 – 10 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 16 – Cédulas R093, R094, R104, R105, R115, R116, R124, R125,
R127, R136, R137, R147, R148, R157, R158: 5, 10, 20, 50 (três estampas),
100, 200 e 500 mil réis (duas estampas cada, todas as demais).
Ainda no governo Afonso Pena, o ABN retorna a produzir as cédulas
brasileiras, desta vez para o Tesouro Nacional, e com eles vem o caos, mais
uma vez. O anverso das cédulas é predominantemente tomado por imagens de
mulheres, representando alegorias ou deusas mitológicas. No reverso, duas
cédulas de 5 e 50 mil réis (R093 e R124) tem forma retangular, as demais tem
as bordas arredondadas e três de 100, 200 e 500 mil réis tem imagens
alegóricas ao centro. Em outras são retratadas cenas brasileiras: a Baía de
Guanabara, o edifício da Caixa de Amortização e a cidade do Rio de Janeiro,
então capital nacional. Estas cédulas foram emitidas entre 1907 e 1916,
quando uma nova ordem seria instaurada.

Figura 16 – Cédula R137 – 100 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 16a – Cédula R137 – 100 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 17 – Cédulas R096, R106, R126, R138, R149, R159: 5, 10, 50, 100,
200 e 500 mil réis.
Esta família de cédulas foi impressa pela Cartieri P. Milani (CPM), de 1914 a
1918. Em todas elas há uma grande forma circular, com as Armas da
República inseridas e uma larga faixa, ao centro, onde aparece o valor por
extenso, tanto no anverso quanto no reverso.

Figura 17 – Cédula R106 - 10 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 17a – Cédula R106 - 10 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 18 – Cédulas R077, R085, R095, R100, R107, R110, R117, R119,
R129, R139, R141, R150, R152, R160, R162 R163: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100,
200 e 500 mil réis.
Esta família é a precursora de um padrão que perdurará até 1965, quando a
Casa da Moeda do Brasil, já na Ditadura Militar, implantará um novo modelo de
cédulas, produzidas no Brasil. Mais uma vez produzidas pelo ABN (eles
insistiam!) exibem no anverso, ao centro, em moldura oval, as imagens de
personagens ilustres da história do Brasil: Diogo Feijó, Marquês de Olinda,
Barão do Rio Branco (um dos mais repetidos em toda a história da
numismática brasileira), Campos Salles, Deodoro da Fonseca, Artur Bernardes,
Afonso Pena, Prudente de Morais e José Bonifácio. O valor da cédula é
repetido seis vezes: nas quatro extremidades e ao lado da imagem central.
Acima lê-se ¨República dos Estados Unidos do Brazil¨ e abaixo o valor por
extenso. O reverso continua apresentando alegorias, divindades, brasões e
paisagens. Estas cédulas foram emitidas de 1913 a 1930, convivendo com as
famílias já citadas. A expressão “Valor Recebido” surge abaixo do valor por
extenso da cédula, e só seria substituído por “Valor Legal” na década de 1960,
já no padrão Cruzeiro.

Figura 18 – Cédula R152a - 200 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 18a – Cédula R152a - 200 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 19 – Cédulas R108, R118, R128, R151 e R161, R164, R191, R192:
10, 20, 50, 200, 500 mil réis (duas estampas) e 1 conto de réis (duas
estampas).
Para aumentar a já não pouca diversidade de cédulas brasileiras, a Casa da
Moeda do Brasil (CMB) resolve emitir, entre 1921 e 1924, mais uma família!
Certamente ¨inspirada¨ nos vários modelos do ABN, produziu uma série que
apresenta no anverso o padrão gráfico da Família 18, mas substituindo as
personalidades por... alegorias! (sic). O reverso é ainda menos criativo, com
formas que lembram a Família 16. Enfim, um ¨frankenstein” de vida breve.
Emitidas em pequenas quantidades, é uma das famílias de cédulas de maior
valor.

Figura 19 – Cédula R151 – 200 mil réis – falsa da época - anverso (acervo do autor)

Figura 19a – Cédula R151 – 200 mil réis – falsa da época - reverso (acervo do autor)
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Família 20 – Cédulas R078, R079, R080, R086, R087, R088, R097, R098,
R099, R109, R140: 1, 2, 5 (três estampas cada), 10 e 100 mil réis.
Entre 1920 e 1924 a Casa da Moeda do Brasil emite mais uma série de
cédulas. Até 1942 irão conviver mais de 50 tipos diferentes de cédulas, que só
perderiam totalmente o valor em 1955! Uma verdadeira Babel de modelos e
famílias. Esta nova série tem uma identidade visual similar à anterior, mas com
personalidades no lugar das alegorias. Dessa vez são homenageados: David
Campista, Joaquim Murtinho, Sabino Alves, Ruy Barbosa (ex-Ministros da
Fazenda) e Rodrigues Alves.

Figura 20 – Cédula R097 - 5 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 20a – Cédula R097 - 5 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 21 – Cédulas R193, R194, R195, R196, R197, R198, R199, R200,
R201, R202: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mil réis e 1 Conto de Réis.
Em 1923 a emissão de numerário passa a ser atribuição do Banco do Brasil,
com a impressão das cédulas feita pelo ABN. Uma nova família é lançada, mas
desta vez com uma identidade visual única, esteticamente bem mais
equilibrada, na qual se vê, no anverso, personalidades históricas já
homenageadas em emissões anteriores, à exceção do ministro da Fazenda
Rafael de Abreu Sampaio Vidal e dos redimidos D. Pedro I e D. Pedro II. No
reverso vê-se as Armas da República, paisagens do Rio de Janeiro e o quadro
Grito do Ipiranga, finalmente prestigiando um artista nacional, o pintor Pedro
Américo, que voltará a ser reproduzido na primeira cédula de 200 Cruzeiros,
que imita a R202.

Figura 21 – Cédula R200 - 200 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 21a – Cédula R200 - 200 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 22 – Cédulas R178, R179, R180, R181, R182 e R183: 10, 20, 50,
100, 200 e 500 mil réis.
Em 1926 foi instituída a Caixa de Estabilização, que durou até 1930, e teve “a
finalidade de recolher o ouro em barra ou amoedado e possibilitar a
conversibilidade de todo o papel moeda em circulação”, segundo Irlei/Amato
(op. cit.). As cédulas desse período foram reaproveitadas da família 18, com
um grande carimbo aposto sobre as mesmas, onde se lê: “A Caixa de
Estabilização pagará ao portador, à vista, no Rio de Janeiro, em ouro,
conforme a lei n. 5108, de 18 de dezembro de 1926 a quantia de xxxx. Valor
recebido em ouro”.

Figura 22 – Cédula R180 - 50 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 22a – Cédula R180 - 50 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 23 – Cédulas R184, R185, R186, R187, R188, R189 e R190: 10, 20,
50, 100, 200, 500 mil réis e 1 conto de réis
Ainda na fase da Caixa de Estabilização, em 1927 série emitida uma nova
série, da chamada “Mocinha”, devido à imagem que aparece no anverso de
todas as cédulas, representando a República, impressas pelo ABN. No reverso
aparece uma inovação: cenas épicas da história do Brasil, como as Batalhas
dos Guararapes e Riachuelo, a primeira missa e

a proclamação da

Independência. A imagem da Mocinha é muito semelhante à que aparece em
cédulas emitidas pelo Banco Nacional do Brazil, de 1889 a 1896.

Figura 23 – Cédula R188 – 200 mil réis - anverso (acervo do autor)

Figura 23a – Cédula R188 – 200 mil réis - reverso (acervo do autor)
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Família 24 – Cédulas R203, R204, R205, R206: 5, 10, 20 e 50
Em 1930, passada a fase da Estabilização, o Banco do Brasil volta a emitir
uma nova série de cédulas, muito similar à Família 21, substituindo os vultos
históricos da 10 mil réis (sai Sampaio Vidal e surge Rodrigues Alves) e da 50
mil réis (sai Deodoro da Fonseca e entra o Marquês de Olinda).

Figura 24 – Cédula R205m – 20 mil réis - MODELO – anverso (acervo do autor)

Figura 24a – Cédula R205m – 20 mil réis - MODELO – reverso (acervo do autor)
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Família 25 – Cédulas R130, R142 e R153: 50, 100, 200
Agrupamos nesta família apenas três cédulas, que foram produzidas pela
Waterlow and Sons Ltd (WSL), em 1936, para o Tesouro Nacional. Elas
possuem um design um pouco diferente das anteriores, produzidas pelo ABN
ou CMB, com o valor das cédulas nas extremidades superior direita e inferior
esquerda, mas em algarismo romanos! Os homenageados também são
“inéditos”: Joaquim Xavier da Silveira Júnior, Santos Dumont e Saldanha
Marinho, respectivamente.

Figura 25 – Cédula R153 – 200 mil réis – anverso (acervo do autor)

Figura 25a – Cédula R153 – 200 mil réis – reverso (acervo do autor)
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Família 26 – Emissões de outros bancos.
Nesta família agrupamos as cédulas emitidas por outros órgãos, que não os
citados anteriormente, oficiais ou particulares. Aqui não apresentamos todas as
emissões dos mesmos, por falta de fontes suficientes para esta análise, mas
podemos constatar que a falta de padronização provocada pela diversidade de
imagens utilizadas é tão grande quanto nas demais emitidas nos primeiros
anos da República. Esta situação só iria melhorar a partir de 1898, quando o
Tesouro Nacional tornou-se emissor único por um longo período.

Figuras 26 e 26a – Cédula de 500 mil réis, emitida pelo Banco da República Estados Unidos do Brasil (BREUB), criado
em 1890, da fusão entre o Banco Nacional do Brasil (BNB) e o Banco dos Estados Unidos do Brasil (BEUB). Acervo do
autor.
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Figura 26b – Cédula de 25 mil réis, emitida pelo Banco do Bahia (particular), impresso pela Knowles & Foster. O
modelo da cédula é muito semelhante às das famílias 4 e 5 - uniface (acervo do autor).

Figura 26c – Cédula de 10 mil réis, emitida pelo Banco Thesouro do estado do Rio grande do Sul, impressa pela
Livraria Globo. O modelo da cédula é muito semelhante às da família 25 – anverso (acervo do autor).

Figura 26d – Cédula de 10 mil réis, emitida pelo Banco Thesouro do estado do Rio grande do Sul, impressa pela
Livraria Globo. O modelo da cédula é muito semelhante às da família 25 – reverso (acervo do autor).
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CONCLUSÃO

Esperamos, com este estudo, ter contribuído para um melhor entendimento das
cédulas de réis emitidas no Brasil, facilitando a seleção pessoal dos
colecionadores. Reiteramos que o nosso objetivo não é propor uma nova
classificação das cédulas, uma vez que a atual é bastante criteriosa, está
consolidada e atende muito bem às necessidades de todos os numismatas,
mas sugerir uma nova forma de organização das mesmas. Apresentamos,
em anexo, uma tabela com as famílias e as respectivas cédulas que as
compõem.
Nossos agradecimentos especiais a João Paulo Zaccariotto (site Brasil
Moedas) pelo empréstimo de material bibliográfico que muito contribuiu para
nossa pesquisa.

Goulart Gomes
Texto disponível também em www.goulartgomes.com - Versão 3: Junho/2014
Contatos; goulartgomes@gmail.com
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ANEXO I – FAMÍLIAS DAS CÉDULAS DE RÉIS
(classificação proposta por GOULART GOMES)

FAMÍLIA

CÉDULAS

1
2
3

R001, R002, R003, R004, R005, R006 e R007
R010, R017, R025, R034, R042, R050, R056, R061 e R067
R011, R018, R026, R027, R035, R043, R051, R057, R062 e
R068

4
5
6
7
8

R012, R019, R036, R044, R052, R058, R063 e R069
R013, R020, R028, R037, R045, R053, R059, R064 e R070
R029, R030, R038, R046, R047
R014, R021, R031, R039, R054
R008, R009, R015, R022, R023, R032, R040, R048, R060, R065
e R071

9
10

R016, R024, R033, R041, R049, R055 e R066
R072, R081, R089, R101, R111, R120, R131, R132, R143, R144
e R154

11
12
13

R074, R076, R082, R084
R073, R075, R083, R112, R121, R133, R145 e R155
R090, R091, R092, R102, R103, R113, R114, R122, R123,
R134, R135, R146 e R156

14
15
16

R165, R166, R167, R168, R176 e R177
R169, R170, R171, R172, R173, R174 e R175
R093, R094, R104, R105, R115, R116, R124, R125,
R136, R137, R147, R148, R157, R158

17
18
19
20

R096, R106, R126, R138, R149, R159
R077, R085, R095, R100, R107, R110, R117, R119, R129,
R139,
R162 R151, R152, R161, R163, R164, R191
R108, R150,
R118, R160
R128,eR141,
e R192 R079, R080, R086, R087, R088, R097, R098, R099,
R078,
R109, R140

21
22
23
24
25
26

R193, R194, R195, R196, R197, R198, R199, R200, R201, R202
R178, R179, R180, R181, R182 e R183
R184, R185, R186, R187, R188, R189 e R190
R203, R204, R205, R206
R130, R142 e R153
Cédulas emitidas por outros órgãos.
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R127,

ANEXO II – CRONOLOGIA DOS ÓRGÃOS EMISSORES

1808: D. João chega ao Rio de Janeiro (29/01).
1808: Criado o primeiro Banco do Brasil (BB1), para emitir papel-moeda
(12/10).
1810: BB emite bilhetes.
1828: BB ainda emite cédulas.
1830: BB emite bilhetes
1833: O BB é liquidado. O decreto de 1/06 cria o padrão monetário “mil-réis”,
que vigoraria até 1942
1833 a 1837: Troco do Cobre.
1835: Emissão do Troco do Cobre passa para o Tesouro Nacional (TN).
Primeiro período de emissão: 1835-1838.
1851: Visconde de Mauá cria o BB2, particular.
1853: Criado o BB3, fusão do BB2 com o Banco Comercial do Rio de Janeiro,
criando o BB3, que emite cédulas.
1854 a 1857: BB3 emite bilhetes para resgatar emissões do TN.
1863: O BB3 torna-se emissor único.
1866: O BB3 deixa de emitir.
1889: Autorizada a criação do Banco Nacional do Brasil, emissor.
1888: Facultado aos bancos particulares emitirem moeda.
1890: Criado o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil (BREUB),
fusão do Banco Nacional do Brasil com o Banco dos Estados Unidos do
Brasil, que emite cédulas.
1893: Criado o Banco da República do Brasil (BRB), a partir de fusão do BB3
com o BREUB. Emite cédulas (ver imagens 306 a 312).
1897: TN é o único emissor.
1905: BRB passe a se chamar BB4
1923: BB4 emite série de 1923
1926 a 1965: Quarto período de emissão
1930: BB4 emite série de 1930
1942: Criado o padrão Cruzeiro
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ANEXO III – HISTÓRIA DO BANCO DO BRASIL (1808-1945)
fonte: site Banco do Brasil

1808
O Brasil passou a ser a sede da Coroa Portuguesa. Em 12 de outubro de 1808,
através de um alvará do príncipe regente D. João, foi criado o Banco do Brasil.
O capital da instituição seria constituído de 1.200 ações de um conto de réis
cada uma. O lançamento público destinava-se à subscrição por grandes
negociantes ou pessoas abastadas.
1809
Em janeiro de 1809, D. João buscou apoio junto aos governadores das
Capitanias, determinando que buscassem acionistas para o Banco do Brasil. O
Banco do Brasil, instalado em prédio da antiga Rua Direita, esquina da Rua de
São Pedro, iniciou suas atividades em 11 de dezembro de 1809.
1812
Apesar do esforço para que se buscassem acionistas para o Banco do Brasil
desde 1809, em fins de 1812, somente 126 ações haviam sido subscritas.
1817
Nove anos após a fundação, encerrou-se a oferta pública de ações do Banco
do Brasil, completando-se o capital de 1.200 contos de réis. O lançamento das
ações do Banco do Brasil foi a primeira e mais longa das operações desse tipo
no mercado brasileiro de capitais.
1819
Em 1819, D. João VI determinou a construção de uma sede para a Bolsa do
Rio de Janeiro. Esta foi mais uma das sólidas vinculações do Banco do Brasil
com o nascente mercado de capitais do País. O Banco financiou integralmente
a construção da primeira Bolsa brasileira: no balanço de 1821 constava uma
rubrica referente ao custo do empreendimento, no valor de cento e sessenta e
oito contos, trezentos e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três réis.
1821
Em 25 de abril de 1821, D. João VI e a Corte retornaram a Portugal, levando os
recursos depositados no Banco, já em crise devido à sua profunda vinculação
com os interesses da Coroa.
1822
Em 7 de setembro, D. Pedro I declara a independência do Brasil. O apoio do
Banco foi decisivo para que as autoridades da época custeassem escolas e
hospitais e equipassem os navios que minaram as últimas resistências
lusitanas e asseguraram a Independência.
1833
O Banco do Brasil foi exaurido por saques da Corte Portuguesa em seu retorno
a Lisboa, por descalabro administrativo e desmandos financeiros durante o 1º
Reinado. Findo o prazo de duração, estabelecido em 20 anos, e sob intensa
oposição política, foi finalmente liquidado em 1833.
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Em 8 de outubro, foi promulgada pela Assembléia e sancionada pela Regência,
Lei que visava coibir definitivamente a desordem financeira que então se
instaurara no País, fixando novo padrão monetário, gerando novas fontes de
renda e restabelecendo o Banco do Brasil.
No entanto, ocorre a falta de concorrência à subscrição pública de parte do
capital estipulado para o novo estabelecimento emissor. Esta Lei é considerada
a primeira iniciativa para restabelecer os principais conceitos e objetivos de
caráter nacional do Banco do Brasil de 1808.
1838
Fundação do Banco Comercial do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro, por
François Ignace Ratton.
1851
Em 21 de agosto, no Rio de Janeiro, Irineu Evangelista de Souza, que viria a
ser Barão e Visconde de Mauá, criou uma nova instituição denominada Banco
do Brasil. Como antes, também nascida de um lançamento público, dessa vez
com um capital de 10.000 contos de réis. Esse valor era considerado elevado
para a época e o mais vultuoso entre os das sociedades existentes na América
Latina. Nesse ressurgimento do Banco há uma forte carga simbólica de suas
ligações permanentes com o mercado de capitais. As reuniões preparatórias e
a assembléia de constituição se realizaram no salão da Bolsa do Rio de
Janeiro.
1853
Em 1853, o Banco do Brasil de Mauá se fusionaria com o Comercial do Rio de
Janeiro, por uma determinação legislativa liderada pelo Visconde de Itaboraí,
considerado o fundador do Banco de hoje. Essa fusão propiciou um aumento
de capital para 30.000 contos de réis. A fusão também foi responsável pela
conversão dos bancos emissores das províncias em caixas filiais do novo BB.
Cerca de 53% das ações foram atribuídos aos acionistas dos bancos que se
uniram e 47% distribuídos ao público na capital do País e nas províncias. O
lançamento foi um grande sucesso.
1854
O novo BB iniciou suas operações sem intervenção do governo na condução
das operações comerciais, restabelecendo os principais conceitos e objetivos
de caráter nacional do Banco do Brasil de 1808.Em 19 de abril de 1854, a
Diretoria do Banco resolveu que, para nomeação de novos empregados, "se
abrissem concursos para se escolherem os mais idôneos e preencherem-se
assim as vagas dos lugares de escriturários".
1857
Com a Reforma Bancária de 1857, bancos de emissão, criados através de
simples decretos executivos, foram instalados em algumas províncias do Brasil.
1860
Em 22 de agosto de 1860, foi promulgada a Lei nº 1.083, de Reforma Bancária,
que restringia a circulação monetária mediante a emissão restrita dos bancos
sobre a base de metais preciosos neles existentes. Tal lei representava uma
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cautelosa

reação

à

proposta

de

pluralidade

de

fontes

emissoras.

1863
O Banco do Brasil transformou-se, em 1863, no único órgão emissor do
território nacional. O Banco, no entanto, nunca sanou o problema estrutural de
insuficiência de fundo disponível para garantir o volume de emissão necessário
aos financiamentos exigidos pelo desenvolvimento econômico. E foi em
situação de depauperamento que se viu atingido pelo impacto devastador da
crise de 1864.
1864
Com o fechamento inesperado em 10 de setembro de 1864, da Casa Souto,
espalhou-se o pânico em toda a cidade do Rio de Janeiro, provocando a
corrida de credores e depositantes aos estabelecimentos bancários.
O Banco do Brasil esteve no epicentro desse terremoto econômico, pois havia
adiantado recursos àquela casa, ultrapassando os limites do socorro
tecnicamente possível. Pela manhã, Alves Souto consultou um diretor do
Banco, no sentido de obter mais 900 contos de réis. A resposta teria sido que
era inviável, e melhor seria se a Casa Souto encerrasse suas atividades. A
notícia correu e o Banco do Brasil passou a ser encarado como responsável
pelo cataclismo. Desordem e agitação perduraram uma semana. Em 17 de
setembro, o Governo Imperial decretou a suspensão por 60 dias de todos os
vencimentos, prorrogando-os por igual período.
Além disso, deu curso forçado às cédulas emitidas pelo Banco do Brasil,
evitando as falências em cascata, tranqüilizando o mercado financeiro e
permitindo a posterior recuperação da economia.

1865
As principais conseqüências da Casa Souto foram as falências e concordatas
que ocorreram na praça do Rio de Janeiro até o fim de março de 1865. Houve
também queda do movimento comercial, baixa do câmbio e dos valores dos
imóveis, decesso das cotações das ações de companhias, inclusive das ações
do Banco do Brasil, elevação do preço da moeda de ouro e aumento
extraordinário da circulação fiduciária.
1866
Com a Lei nº 1.349, cessava a faculdade de emissão do Banco do Brasil, que
se transformou num instituto de depósitos, descontos e de empréstimos sobre
hipotecas. O mais poderoso determinante da Lei foi a requisição insaciável de
recursos, em espécies metálicas, para custeio da Guerra do Paraguai, de que
resultou a alienação do Estado de toda a sua reserva metálica.

1880
Em 7 de maio, com a presença do Imperador Pedro II, foi lançada a pedra
fundamental da nova sede da Bolsa do Rio de Janeiro, também financiada pelo
Banco do Brasil. O prédio só veio a ser inaugurado em 1906.
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1888
A partir do final dos anos 80, o BB passou a destacar-se como instituição de
fomento econômico. Para a agricultura, destinou as primeiras linhas de crédito
em 1888, utilizadas no recrutamento de imigrantes europeus para
assentamento em lavouras de café, então sob o impacto da libertação da mãode-obra escrava.
1889
Com a proclamação da República, em 1889, o Banco do Brasil foi chamado a
cooperar na gestão financeira do novo regime político e se destacou como
agente saneador das finanças, abaladas pela crise do fim da Monarquia. Em 18
de setembro, foi autorizado por decreto o funcionamento de uma nova
instituição
financeira
emissora,
o
Banco
Nacional
do
Brasil.
1890
O Decreto n° 109, de 30 de janeiro autorizou o funcionamento e aprovou os
estatutos do Banco dos Estados Unidos do Brasil, também uma instituição
emissora. Em 7 de dezembro, o Decreto n° 1.154 autorizou a fusão do Banco
Nacional do Brasil com o Banco dos Estados Unidos do Brasil, formando o
Banco da República dos Estados Unidos do Brasil.
1892
Em 17 de dezembro, o Presidente da República baixou o decreto n° 1.167, em
que autorizou a fusão do Banco do Brasil com o Banco da República dos
Estados Unidos do Brasil, desde que a decidissem, por maioria de votos, as
respectivas assembléias de acionistas.
1893
Em fevereiro, as assembléias de acionistas aprovaram a união do Banco do
Brasil com o Banco da República dos Estados Unidos do Brasil criando o
Banco da República do Brasil, que ficou sendo a única entidade emissora de
moeda na área da Capital Federal. Esse privilégio cessou quatro anos depois,
quando a capacidade de emissão passou a ser exclusividade do Tesouro
Nacional. A palavra República permaneceu no nome do Banco até 1906,
quando ele retomou sua denominação histórica de Banco do Brasil.
1905
O Decreto n° 1.455 de 30 de setembro aprovou os estatutos do Banco do
Brasil, que entre outras características, consideravam liquidado o Banco da
República do Brasil e incorporavam e sub-rogavam seus bens, direitos e ações
ao novo banco.
Em dezembro, após entendimentos com os acionistas privados e autorização
do Congresso Nacional, o governo passou a deter 50% do capital da instituição
financeira, que passou a ser denominada novamente de Banco do Brasil. O
governo também passou a deter o controle administrativo da instituição.
Inicia-se assim a terceira e atual fase jurídica do Banco do Brasil. Apesar de
possuir uma nova personalidade jurídica, as operações (clientes e ativos) e os
principais conceitos e objetivos nacionais são os mesmos de 1853 (início da
segunda fase operacional).
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1906
Desde 1906, as ações ordinárias
publicamente nas bolsas de valores.

da

Empresa

são

transacionadas

1921
As ações do Banco do Brasil foram admitidas à cotação na Bolsa de Valores de
São Paulo, no dia 18 de junho.
1922
A Associação Comercial do Rio de Janeiro, proprietária do prédio da Bolsa de
Valores, cede o edifício ao Banco do Brasil, por dívidas contraídas durante sua
construção.
1926
O antigo prédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro passa a ser a Sede do
Banco do Brasil.
1936
Em novembro de 1936 era criada uma das mais importantes ferramentas de
atuação econômica do Banco do Brasil: a Carteira de Crédito Agrícola e
Industrial.
1937
Foi autorizada por lei a captação de recursos para a Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial, mediante a colocação de bônus no mercado de capitais e
junto aos então nascentes Institutos de Aposentadorias e Pensões. Esses
títulos autônomos eram cotados na Bolsa do Rio de Janeiro e financiavam
aquisição de maquinaria, custeio de safras e entressafras, sementes e adubos,
melhoria de rebanhos além de matéria prima e reequipamento industrial.
1938
Em 1938 e 1939 a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial voltou a se utilizar
do mercado de capitais, lançando um novo papel próprio, suas Letras
Hipotecárias. O objetivo desses títulos era desafogar o grave endividamento da
agricultura brasileira, reduzindo as taxas de juros em empréstimos com
garantia de propriedades rurais. As dívidas dos produtores eram renegociadas
e o pagamento feito com as Letras, transferindo-se as hipotecas para o Banco
do Brasil.
1941
Na década de 40, o BB esteve presente na Marcha para o Oeste, deflagrada
pelo presidente Getúlio Vargas, ajudando a incorporar milhares de hectares de
terras ao processo produtivo. Em 10 de novembro de 1941, o BB inaugura, em
Assunção, Paraguai, sua primeira agência no exterior.
1945
A seriedade e a dedicação que imprime a suas ações atingem, às vezes,
dimensões singulares. Foi o caso da presença na Segunda Guerra Mundial,
quando acompanhou os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Com
escritórios em Roma, Nápoles e Pistóia (posteriormente transferido para
Gênova), sua missão era pagar à tropa e transferir numerário para o Brasil,
além de atender à embaixada e aos consulados brasileiros.
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ANEXO IV – TABELA SINÓPTICA DOS EMISSORES DE CÉDULAS DE RÉIS NO BRASIL
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