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Resumo 

O Brasil já passou por diversas alterações no sistema monetário, resultando em várias 

trocas de cédulas que forçaram o brasileiro a re-identificar os novos valores impressos. As 

diversas cédulas que existiram sempre contaram um pouco da história do país, registrando 

fatos, pessoas marcantes ou elementos naturais característicos das regiões. A figura do 

designer gráfico entra neste processo tendo a oportunidade de participar na criação das 

cédulas, trabalhando fatores como formato, proporções, cores, tipografia e ilustrações, 

resultando na concepção de cédulas que atendam requisitos ergonômicos e estéticos. O 

presente estudo teve por objetivo desenvolver um projeto gráfico para novas cédulas de Real, 

a atual moeda brasileira, buscando soluções gráficas com maior grau de legibilidade, 

hierarquia de informações e contraste entre os diferentes valores existentes, através da cor e 

das ilustrações. O projeto também busca atender de forma mais qualitativa as pessoas com 

deficiências visuais, através da diferenciação das cédulas pelo formato. Este estudo possibilita 

a percepção da importância de um bom projeto de design na criação de um dos impressos 

mais manipulados no cotidiano dos países, além de servir como fonte de pesquisa para futuros 

projetos que envolvam o papel-moeda brasileiro. 
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Abstract 

Brazil has already gone through many changes in the monetary system, resulting in 

several exchanges of bills, forcing Brazilian people to re-identify the new printed values. The 

various notes always told a little of the country's history, recording events, important people 

or natural forces characteristic of the regions. The figure of graphic designer enters into this 

process with the opportunity to participate in the creation of notes, working factors as format, 

proportions, colors, typography and illustrations, resulting in the design of bills that provides 

aesthetic and ergonomic requirements. This study aimed to develop a graphic design for new 

Real bills, the current Brazilian currency, seeking graphics solutions with greater legibility, 

hierarchy of information and the contrast between the different existing values, through color 

and illustrations. The project also aims to provide more quality in tending people with visual 

impairments, by differentiation of bills by the format. This study provides perception of the 

importance of good project design in creating one of the most handled printed material in the 

routine of countries, and serve as resource for future projects involving Brazilian paper 

money.  
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Introdução 

Através da leitura e estudo do artigo A Cara e a Coroa da Moeda Brasileira: uma 

análise gráfica do papel moeda no Brasil, de Hans da Nóbrega Waechter e Maria de Fátima 

Waechter Finizola, publicado nos Anais do 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Design, iniciou-se um projeto de criação de um novo layout para a atual 

moeda brasileira, o Real. Este projeto foi proposto pelo professor Luís André Ribas Werlang, 

ministrante da disciplina de Produção Gráfica I, integrante do currículo (99/02) do curso de 

Design da Universidade Feevale, no segundo semestre de 2008. 

O objetivo deste trabalho não é apenas analisar diferentes cédulas que já existiram no 

Brasil, já que o artigo acima citado, entre diversas outras publicações, já desempenham bem 

este papel. O trabalho teve o intuito de utilizar as informações históricas como base de 

conhecimento para desenvolver um novo layout para as cédulas, diferente de tudo o que 

existiu, mas levando em consideração os conceitos técnicos e estéticos do design gráfico, a 

fim de produzir um layout atrativo e funcional. 

Conforme afirma Dondis (1997), antes de começar o processo de criação, é 

importante abastecer-se de conhecimento e analisar essas informações obtidas. Portanto, a 

metodologia utilizada para a elaboração do layout das novas cédulas consistiu em uma 

consulta bibliográfica em livros, artigos e páginas web, com a intenção de obter informações 

sobre as necessidades dos brasileiros em relação ao papel-moeda.  

 

Qualquer aventura visual, por mais simples, básica ou despretensiosa, implica a 

criação de algo que ali não estava antes, e em tornar palpável o que ainda não existe. 

Mas qualquer um é capaz de conceber ou fazer alguma coisa, mesmo que seja uma 

torta de barro. Há critérios a serem aplicados ao processo e ao julgamento que dele 

fazemos. A inspiração súbita e irracional não é uma força aceitável no design. O 

planejamento cuidadoso, a indagação intelectual e o conhecimento técnico são 

necessários no design e no pré-planejamento visual (DONDIS, 1997, p.136). 
 

Observou-se que a diferenciação pelo formato das cédulas seria muito importante 

para os deficientes visuais. Critérios como o grau de legibilidade e o contraste entre os 

diferentes valores existentes, através da cor e das ilustrações, também foram pontos 

analisados. Com as informações obtidas, partiu-se para o desenvolvimento do layout de uma 

nova proposta de cédulas. 

 

 

 

 



 

Análise gráfico/histórica 

O Brasil já passou por diversas alterações no sistema monetário. Mudanças de 

políticas e regimes de governo, planos econômicos e problemas com a inflação, fizeram com 

que o brasileiro se adaptasse a constantes mudanças na forma visual das cédulas. Borges 

(2003), ao comentar sobre o livro O dinheiro brasileiro, produzido pelo Banco Central em 

parceria com o Senado, lamenta que a publicação mostre um grande salto para trás. Para a 

autora, as inúmeras trocas monetárias não são louváveis, além de as cédulas apresentarem um 

retrocesso visual e não uma evolução, como diz o livro. “É uma pena, pois o dinheiro pode ser 

um importante instrumento de afirmação da nacionalidade” (BORGES, 2003, p.29). 

 Waechter (2006) distingue três fases na história do papel-moeda brasileiro. A 

primeira fase vai do século XVII até a primeira metade do século XIX, abrangendo o 

surgimento do papel-moeda brasileiro até o período de transição entre a Colônia e o Império. 

A segunda fase contempla desde a metade do século XIX até a primeira metade do século 

XX, no momento de transição entre o Reinado e a República. E a terceira fase contempla o 

período da República, da segunda metade do século XX até os dias atuais.   

Na primeira fase, distinguem-se os bilhetes e as cédulas, com os primeiros se 

assemelhando a recibos. Na análise de Waechter (2006), os bilhetes praticamente não 

apresentavam hierarquia de informações, uso tipográfico discreto, poucas ilustrações e 

geralmente uma única cor. As cédulas que vieram logo a seguir se assemelhavam mais com as 

atuais cédulas, mas, ainda assim, apresentavam muitas características semelhantes aos bilhetes 

(Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Império do Brasil - Padrão Réis - 1833/1888 - 2.000 Réis. 



 

 

Na segunda fase, é possível encontrar uma variedade de layouts nas cédulas de 

acordo com o emissor, tais como: bilhetes de bancos, cédulas do Tesouro Nacional, cédulas 

da Caixa de Conversão e da Caixa de Estabilização. O papel-moeda se torna mais comum 

devido à redução da cunhagem de moedas e à produção das cédulas que passa a ocorrer no 

Brasil, em especial na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro. Ainda segundo Waechter (2006), a 

unidade visual somente é alcançada em 1942 com a oficialização do Cruzeiro como moeda 

nacional (Figura 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E por último, na terceira fase, Waechter (2006) finaliza citando as diversas 

oscilações monetárias do Brasil: Cruzeiro Novo em 1967; Cruzeiro em 1970; Cruzado em 

1986, estabelecido pelo governo do presidente José Sarney; Cruzado Novo em 1989; 

novamente o Cruzeiro em 1990; Cruzeiros Reais em 1993; e finalmente, em julho de 1994, o 

Real (Figura 05), adotado no governo do presidente Itamar Franco, atingindo uma constância 

na economia e um controle da inflação, vigorando até a atualidade. 

Em relação ao layout das cédulas, Waechter (2006), nota diferenças expressivas entre 

as cédulas coletadas no início da pesquisa e no final da mesma. Para o autor, há uma evolução 

na clareza, organização e simplicidade da hierarquia de informações que facilitam a 

legibilidade. As informações deixam de ser confundidas com as figuras e o fundo, diminuindo 

Figura 02 – Padrão Cruzeiro - 1ª estampa - 1942/1966  

Um Cruzeiro com efígie do Marquês de Tamandaré de 1956. 



 

a poluição visual. Uma referência especial ao trabalho do designer Aloísio Magalhães, com as 

notas de Cruzeiro em 1970, projeto melhor detalhado no tópico a seguir. 

Para Borges (2003), a boa notícia da estabilidade do Real em 1994, não foi 

acompanhada de uma boa expressão visual, embora tenha havido o acréscimo de muitos itens 

de segurança indispensáveis. A autora afirma que a partir de 1986 houve um retrocesso com o 

Cruzado (Figura 03), apresentando um desenho ruim, antigo e defasado nas notas, 

permanecendo assim até hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloísio Magalhães e as cédulas de Cruzeiro 

O artista plástico, produtor cultural e designer Aloísio Magalhães (1927-1982), foi 

uma figura de imenso destaque para o design brasileiro. Braga (2002) relata que o 

pernambucano foi pioneiro na comunicação visual, autor de inúmeras inovações em design 

gráfico e participante da criação da primeira escola superior de design no país, a ESDI (Escola 

Superior de Desenho Industrial), atualmente pertencente à Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro.  

No portal Design Brasil, temos a informação de que em 1967, Aloísio ganhou o 

primeiro concurso de cédulas para as notas de Cruzeiro Novo. Infelizmente, a moeda teve 

Figura 03 – Padrão Cruzado - 1986/1988  

10.000 Cruzados com efígie de Carlos Chagas de 1988. 



 

curta duração, mas com a volta do Cruzeiro, na década de 1970, Aloísio elaborou um novo 

desenho para a nova série das cédulas e prestou assessoria à sua implantação. O designer 

criou um sistema completo, englobando desde a escolha da temática até as definições quanto 

ao uso da tecnologia disponível.  

 

Interessado em aumentar a funcionalidade das cédulas, criou cores e tamanhos 

diferentes para cada valor e “limpou” o desenho, facilitando sua identificação. 

Inventou um diferencial que melhorou muito o manuseio das notas: fez desenhos 

espelhados, subvertendo a noção de “parte de cima” e “parte de baixo”. Parece um 

detalhe bobo, mas fazendo isso ele permitiu a identificação da cédula de qualquer 

lado e a diminuição do tempo que os funcionários dos bancos usavam para contar as 

notas (eles não tinham mais que parar para colocar as cédulas na “posição correta”) 

(BORGES, 2003, p.28). 

 

Aloísio conseguiu romper com o padrão de desenho que existia até então, baseado no 

dólar. Com sua coragem de inovação, implantou o sistema de leitura simétrica das “cartas de 

baralho”, criando uma moeda individualizada e reconhecida mundialmente como inovadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – 1.000 Cruzeiros com efígie do Barão 

do Rio Branco de 1980. O famoso "Barão". 



 

O formato das cédulas e os Projetos de Lei 

Pela quantidade de Projetos de Lei, Complementares e Substitutivos, que propõem a 

distinção das cédulas de Real através de tamanhos diferenciados para cada valor, percebe-se 

que há, por parte dos parlamentares brasileiros, uma crescente preocupação com a inclusão de 

deficientes visuais. E não é para menos, já que o censo de 2000 apontou a existência de 16 

milhões de deficientes visuais no Brasil, dos quais 1 milhão são incapazes de enxergar. 

Atualmente, a Casa da Moeda Brasileira fabrica cédulas de Real com diferentes 

texturas para possibilitar o reconhecimento do valor de cada uma por meio do tato. Essa 

impressão em relevo é chamada de calcografia, mas traz inconvenientes. O relevo é muito 

pequeno, o que exige grande sensibilidade no tato, e desaparece na medida em que a cédula é 

manuseada (Figura 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na reportagem da jornalista Mauren Rojahn, publicada em 2004, o então deputado 

federal Carlos Nader (PFL-RJ), apresentou o Projeto de Lei 1487/03, de sua autoria, exigindo 

a criação de cédulas especiais com elementos que possibilitem a identificação por deficientes 

Figura 05 – Notas atuais de Real com a indicação 

dos relevos produzidos pela calcografia. 



 

visuais. Para o parlamentar, a medida garante direito de cidadania, permitindo com que os 

deficientes visuais tenham maior atuação no comércio. 

Considerando que as atividades comerciais básicas do dia-a-dia são um transtorno na 

vida dos deficientes visuais, a deputada federal Maria Helena (PSB-RR) propôs, no Projeto de 

Lei Complementar 295/05 - divulgado em 2006 pelo site da Central Jurídica -, a diferenciação 

no tamanho das cédulas, de modo que o desgaste natural não reduza a possibilidade de 

percepção tátil. 

Divulgado pela Agência Câmara, em 2007, o deputado federal Eduardo Barbosa 

(PSDB-MG) teve seu Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 295/05, da parlamentar 

Maria Helena, aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família. O Substitutivo retirou 

do texto dispositivos que davam ao Conselho Monetário Nacional (CNM) o prazo de 180 dias 

para definir o tamanho das novas cédulas, e 120 dias para começar o processo gradativo de 

substituição das notas atuais pelas novas. 

Também em 2007, a Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil 

divulgou que o deputado federal Fernando de Fabinho (DEM-BA) propôs o Projeto de Lei 

Complementar 33/07, ao Projeto 295/05 da parlamentar Maria Helena. Com o mesmo 

objetivo de facilitar a identificação do dinheiro pelos portadores de deficiência visual, 

Fabinho lembra que o Brasil já adotou cédulas de tamanhos diversos e que essa prática é usual 

em alguns países, como o Euro na Comunidade Europeia (Figura 06).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no mesmo ano, o deputado federal João Maia (PR-RN) apresentou um 

relatório favorável aos Projetos de Lei que tramitam na Câmara e que estabelecem a 

obrigatoriedade da diferenciação do tamanho das cédulas e moedas de acordo com o 

Figura 06 – Cédulas do Euro com tamanhos diferentes. 



 

respectivo valor. O mesmo foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, 

Indústria e Comércio da Câmara Federal. 

Já em novembro de 2009, o deputado federal Geraldinho (PSOL-RS) relatou, na 

Comissão de Finanças e Tributação, o Projeto de Lei Complementar 295/05, da parlamentar 

Maria Helena. O Substitutivo proposto foi aprovado por unanimidade. Segundo a Equipe 

InfoMoney, as cédulas também deverão incluir outros elementos para diferenciação pelo tato, 

além da atual impressão em relevo. O projeto foi analisado e aprovado na Comissão de 

Constituição e Justiça e, posteriormente, no plenário da Câmara. A segunda família de cédulas 

do Real começa a circular no Brasil ainda em 2010.     

 

Desenvolvimento do Projeto 

Após análise gráfico/histórica das cédulas brasileiras, verificou-se a importância de 

um projeto de design bem-sucedido assim como as notas de Cruzeiro elaboradas por Aloísio 

Magalhães. A necessidade e importância das cédulas terem formatos diferentes para cada 

valor, também são confirmadas, especialmente através dos inúmeros Projetos de Lei 

propostos. 

Embora a função principal do papel-moeda seja informar o seu valor, servindo como 

elemento de troca por produtos que as pessoas desejam e precisam, sua forma visual é 

importante, já que representa a identidade do país. Para Dondis (1997) o conteúdo é o caráter 

da informação, a mensagem, mas ao mesmo tempo, nunca está dissociado da forma.  Por este 

motivo, o Projeto Gráfico para as novas Cédulas de Real apresentado neste artigo, leva em 

consideração diversos conceitos: formato, cores, tipografia, ilustrações e temática. 

Um dos diferenciais é quanto ao formato, considerando os valores de 1, 2, 5, 10, 20, 

50 e 100 Reais, e a medida da cédula atual com 140 mm de largura por 65 mm de altura, 

tomada como base central para a obtenção de todos os tamanhos. Através do acréscimo e da 

diminuição de uma diagonal com largura e altura de 3,5 mm foram obtidas as medidas das 

outras seis notas, três em proporção menor e três em proporção maior (Figuras 07 e 09). A 

menor delas apresenta o valor de R$ 1, a maior, de R$ 100. 

A medida atual foi tomada como base, pois não se desejava fazer uma variação de 

tamanhos maior do que a obtida, para que não houvesse uma cédula tão grande em relação à 

outra muito pequena. Além de não ser desejado que houvesse a troca de equipamentos 

bancários e caixas diversos, que não comportariam tamanhos muito diferenciados. Com os 

tamanhos propostos, obtiveram-se cédulas diferenciadas que facilitam a identificação do 

dinheiro pelos portadores de deficiências visuais, além de dificultar as falsificações. 



 

“Aprender a relacionar o tamanho com o objetivo e o significado é essencial na estruturação 

da mensagem visual” (DONDIS, 1997, p.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro ponto trabalhado com atenção foi a identificação dos valores pelas pessoas que 

não possuem deficiências visuais, através do uso da cor. Foram utilizadas sete cores, partindo 

dos tons quentes aos tons frios. Seguindo a definição de Pedrosa (1989), as cores quentes são 

o vermelho e o amarelo e as demais cores em que elas predominem, e as cores frias são o azul 

e o verde, bem como as outras cores predominadas por eles. Uma cor tanto poderá parecer fria 

como quente, dependendo da relação estabelecida entre ela e demais cores. No caso das sete 

cores escolhidas, foram utilizados dois tons de vermelho, um tom de amarelo, dois tons de 

verde e dois tons de azul. 

Segundo Waechter (2006), a cor passa a ser um elemento essencial para as cédulas, 

como instrumento de diferenciação visual de valores. Cada cédula com um princípio básico 

de diagramação e seu valor identificado por uma cor predominante. 

Dondis (1997) afirma que a cor está impregnada de informação, sendo uma das mais 

penetrantes experiências visuais. 

 

Como a percepção da cor é o mais emocional dos elementos específicos do processo 

visual, ela tem grande força e pode ser usada com muito proveito para expressar e 

intensificar a informação visual. A cor não apenas tem um significado 

universalmente compartilhado através da experiência, como também um valor 

informativo específico, que se dá através dos significados simbólicos a ela 

vinculados. (DONDIS, 1997, p.69). 

Figura 07 – Processo de obtenção do formato das cédulas. As medidas das notas atuais 

(140 mm x 65 mm) são utilizadas como base central para os demais formatos. 



 

Partindo para a escolha da tipografia, foram utilizados dois tipos: Adobe Caslon para 

os numerais, que sofreram uma leve inclinação à direita, e a Baskerville para as demais 

informações (Figura 08). Legibilidade e clareza da informação são atributos positivos da 

escolha destes tipos, além de proporcionarem maior sofisticação às cédulas.  

Segundo Bringhurst (2005), a Baskerville é uma fonte inglesa neoclássica desenhada 

por John Baskerville em 1750. A Adobe Caslon, desenhada por Carol Twombly em 1989, é 

uma descendente digital dos tipos romanos desenhados originalmente por Willian Caslon 

entre os anos 1720 e 1766. Ambas as fontes são serifadas e possuem acabamentos delicados. 

São consideradas pelo autor como fontes neoclássicas e racionalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Na definição da estrutura de diagramação das cédulas, optou-se por áreas em branco 

e uso de poucos elementos. “A opção por um design mais moderno e limpo, que evita os 

rebuscamentos do passado, só tem a colaborar para a legibilidade da cédula como um todo” 

(WAECHTER, 2006, p.06). 

Os elementos foram dispostos de forma com que houvesse uma clara identificação da 

cédula mesmo quando dobrada em uma ou duas vezes, como muitas pessoas geralmente 

costumam fazer para guardar o dinheiro. Mesmo com os elementos organizados 

separadamente nas quatro partes, o conjunto permanece harmonioso (Figura 10). Quanto a 

isso, Ribeiro (2007) afirma:  

 

Em uma composição as proporções das massas devem ser justas; todas as áreas 

ocupadas pelas diferentes unidades devem estar em relação proporcional com o 

espaço continente. Cada parte deve ser considerada como elemento do esquema 

total, como um meio para um fim em si, sem excluir que toda unidade pode variar 

em tamanho e peso, segundo sua importância individual. (RIBEIRO, 2007, p.154). 

 

Assim como as atuais cédulas de Real, este projeto também traz um grande destaque 

para os valores numéricos das notas através do tamanho expressivo de seu corpo. Na parte da 

frente da cédula, encontramos o numeral (valor da nota) em destaque, sem a utilização de 

Figura 08 – Tipografias utilizadas: Adobe Caslon para os numerais e 

Baskerville para as informações adicionais. 



 

imagens de algum monumento ou pessoa pública representativa do Brasil. A valorização do 

numeral complementa a identificação dos valores de forma fácil (Figuras 11 a 17). 

No verso, segue-se a mesma estrutura de layout da parte frontal, mas com a presença 

de imagens representativas. “Monumentos e arquitetura histórica e representativa do Brasil”, 

foi a temática escolhida para a utilização das imagens. Foram selecionados prédios e 

monumentos que sejam conhecidos não só por sua beleza arquitetônica, mas também por sua 

importância histórica.  

Foram escolhidos sete locais de regiões diferentes do Brasil: Catedral Jesuíta de São 

Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Região Sul; Monumento do Ipiranga, em São 

Paulo, Região Sudeste; Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Região Sudeste; Praça dos Três 

Poderes, no Distrito Federal, Região Centro-Oeste; Catedral Metropolitana da Sé, no Pará, 

Região Norte; Ponte Maurício de Nassau, em Pernambuco, Região Nordeste; e o Forte de São 

Marcelo, na Bahia, Região Nordeste (Figuras 11 a 17).  

A escolha e ordem dos monumentos foram bastante intuitivas, pois era necessário 

realizar a simulação do layout das notas. Obviamente que, se o projeto fosse uma viabilização 

real das cédulas, uma definição mais apurada seria realizada, ou até mesmo uma votação 

pública para que cada região do Brasil pudesse escolher seus monumentos de destaque.  

Para finalizar, as informações necessárias em uma cédula, as marcas de segurança e a 

simulação quanto à impressão estão presentes no layout de forma a deixá-lo bem próximo de 

uma cédula verdadeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 09 – As sete notas empilhadas, cada 

nota com cor e formato diferenciado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Cédula de 100 Reais com a 

indicação das quatro divisões no layout. 

Figura 11 – Cédula de 100 Reais – 150,5 mm x 

75,5 mm – Praça dos Três Poderes – Azul-escuro. 

Figura 12 – Cédula de 50 Reais – 147 mm x 72 mm 

Cristo Redentor – Azul-turquesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Cédula de 20 Reais – 143,5 mm x 68,5 mm 

Catedral Jesuíta de São Miguel das Missões – Verde. 

Figura 14 – Cédula de 10 Reais – 140 mm x 65 mm 

Monumento do Ipiranga – Verde-amarelado. 

Figura 15 – Cédula de 5 Reais – 136,5 mm x 61,5 mm 

Catedral Metropolitana da Sé – Amarelo-ouro. 

Figura 16 – Cédula de 2 Reais – 133 mm x 58 mm 

Forte de São Marcelo – Vermelho-alaranjado. 

Figura 17 – Cédula de 1 Real – 129,5 mm x 54,5 mm 

Ponte Maurício de Nassau – Vermelho-rosado. 



 

Considerações Finais 

Desenvolver um projeto para cédulas monetárias não é uma tarefa usual para os 

designers, e por esse motivo, torna-se ainda mais importante o ato de pesquisar, analisar, 

testar e elaborar um projeto que realmente atenda as necessidades encontradas. Este trabalho 

permitiu o exercício de criação de um layout eficiente para o papel-moeda brasileiro, além de 

fomentar um estudo sobre o histórico das cédulas do país, e sobre o conceituado designer 

brasileiro Aloísio Magalhães. 

Verifica-se também que os objetivos essenciais deste projeto, focados no 

desenvolvimento de cédulas com requisitos ergonômicos e estéticos, foram atendidos. 

Conseguiu-se obter formatos diferenciados que facilitam a identificação das cédulas por 

deficientes visuais, além de trabalhar com proporções, cores, tipografia e ilustrações de forma 

a criar um layout atrativo, moderno e limpo. 

Para visualizar as imagens deste artigo em cores, além de diversas outras, um 

endereço virtual foi criado e pode ser acessado em  http://novascedulasreal.wordpress.com  

De forma geral, este estudo mostra a figura do designer gráfico em um processo que, 

muitas vezes, não é percebido como um campo de atuação do design. Porém, um dos 

impressos mais manipulados no cotidiano dos países deve ser ergonomicamente funcional e 

atrativo esteticamente. Portanto, este trabalho deve servir como fonte de pesquisa para futuros 

projetos que envolvam o papel-moeda brasileiro. 

 

http://novascedulasreal.wordpress.com/
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