
NOTAS E MOEDAS RARAS 

 

MOEDAS 

5º Lugar- Moeda de R$ 1, de 1999 

 
Até hoje essa foi a moeda de 1 real produzida em menor número, apenas 3,84 

milhões, e por isso podem valer até R$12 nas mãos de colecionadores, mas seu 

valor só tende a aumentar no futuro. 

 

4º Lugar- Moeda de R$ 1 da bandeira 

olímpica de 2012 
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Com menos de 2 milhões de exemplares cunhados, embora seja bastante 

recente, uma moeda dessas já vale cerca de R$20 nas mãos de muitos 

colecionadores, e seu valor só tende a aumentar muito no futuro. 

 

3º Lugar- Moeda de R$ 0,05 de 1999 e 

2000 

 
Essas edições tiveram as menores tiragens entre as moedas desse valor, e a de 

1999 é ainda um pouco mais rara devido a sua tiragem mais reduzida (tanto que 

nem encontramos nenhuma foto dela para colocarmos aqui...). Colecionadores 

pagam até R$40,00 por uma dessas pequenas moedas. 
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2º Lugar- Moeda de R$ 0,10 de 1999 e 

2000 

 
Assim como no caso da moeda de R$0,05, essas também foram produzidas em 

menor quantidade, e a de 99 é ainda mais difícil de se encontrar. Podem valer 

até R$ 50,00 reais no mercado de moedas raras. 

 

Agora, antes de ver a moeda mais valorizada do Real, curta nossa página no 

Facebook, assim você fica por dentro de todas as novidades, e quem sabe, 

encontra aquilo que estava procurando! 

 

1º Lugar- Moeda de R$ 1 dos Direitos 

Humanos de 1998 

Feitas em homenagem ao cinquentenário da 'Declaração Universal dos Direitos 

Humanos', elas são as mais raras e caras de todas as moedas do Real, e 

portanto, as mais valorizadas entre os colecionadores. Foram apenas 600 mil 

exemplares produzidos, e por isso, o preço de uma única moedinha dessas pode 

facilmente chegar a R$200,00, dependendo de seu estado de conservação. 

6. Declaração Universal dos Direitos Humanos  

 

 

http://www.facebook.com/curtoecurioso
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Valor da moeda: R$ 1,00  

 

Valor estimado por colecionadores: R$ 40,00  

 

Esta é uma das últimas raridades da década de 90 e foi lançada, mais exatamente, no ano de 

1998. Apenas 600 mil dessas moedas foram cunhadas, já que se tratava de uma versão 

comemorativa aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

 

7. FAO  

 

 

http://segredosdomundo.r7.com/wp-content/uploads/2015/10/107-1024x928.jpg


  

 

  

 

 

Valor das moedas: R$ 0,10 e R$ 0,25  

 

Valor estimado por colecionadores: R$ 25,00  

 

Em 1995, 1 milhão de moedas com essa ilustração em homenagem à FAO, Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, foram colocadas em circulação. Apesar de 

parecer um grande número, a quantidade de moedas normais que saíram nesse ano foi bem 

superior, cerca de 239 milhões, o que já torna essas moedas raras.  



 

8. Reverso invertido  

 

 

  

 

 

Já percebeu que as moedas costumam ter a face onde está impresso seu valor (coroa) de em 

um sentido e o lado do desenho, a segunda face (a cara, no caso), virada de cabeça para 

baixo? Bom algumas moedas, tão raras quanto as cédulas de Real antigas que você acabou 

de conferir, são exceções a essa regra.  

 

Isso porque, por um erro, alguns poucos lotes de moedas acabaram entrando em circulação 

com cara e coroa impressas no mesmo sentido. Elas são citadas pelos colecionadores como 

moedas de "reverso invertido". O valor de coleção dessas moedas é alto, mas variável.  

NOTAS 

Cédulas Raras:  
Entre as notas valiosas está a de R$ 100, de 1994. Isso porque só foram feitas 300 mil delas. 

As que não tiverem a frase “Deus seja louvado” impressa podem valer mais de R$ 3 mil, 
segundo Amato. Mas ele alerta: 

— Têm de estar em perfeito estado. Usadas perdem valor. 

A pouca quantidade de notas de R$ 100,00 sem a expressão e com assinatura de 

Ricupero mexe com o mercado numismático. Uma dessas notas em perfeito estado, sem 

dobras e marcas de uso, chega a valer até R$ 2.800, segundo Amato. O valor se explica 

também pela pouca quantidade de séries impressas com assinatura de Ricupero, foram 

apenas 3, ante 1.198 por Fernando Henrique. Cada série é composta por 100 mil notas. 



cedula de 100 reais sem Deus seja louvado 

Notas de 50,00 
Valor da nota: R$ 50,00 

Valor estimado por colecionadores: R$ 4.000,00 

Moedas que valem uma fortuna – Nota de 50 reais Deus Seja Louvado 

Lá nos idos de 1994, um lote dessas notas de 50 reais, aparentemente normal, foi inserido 

no mercado brasileiro. O que torna essas cédulas de Real antigas valiosas é a frase “Deus 

seja louvado”, ou melhor, a ausência dela. Isso porque os dizeres, usados em nosso dinheiro 

desde 1986, foi esquecido. 

Na época, o ministro da Fazenda era Rubens Ricupero, que logo resgatou a tal frase nas 

notas. No entanto, como ele ficou pouco tempo no cargo, essas notas de 5o reais com a 
assinatura dele e com a frase “Deus seja louvado” se tornaram raríssimas. 
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nota de 50 reais Persio Arida 

Valor da nota: R$ 50,00 

Valor estimado por colecionadores: R$ 3.000,00 
Outras das cédulas de Real antigas consideradas valiosíssimas por sua raridade são as notas 

de 50 reais assinadas por Pérsio Arida, presidente do Banco Central (BC), em 1995. Como 

ele só esteve na liderança do BC entre janeiro e junho deste ano, as notas com sua firma 
registrada se valorizaram, até porque só 400 mil delas foram distribuídas no País. 

nota de 50 reais numero de série censurado 

Valor da nota: R$ 50,00 

Valor estimado por colecionadores: R$ 500,00 
Essas cédulas de Real antigas, apesar de raras, são muito mais recentes que as demais, que 

você conheceu até agora. Elas valem um fortuna para os colecionadores porque, em 2003, 

quando saíram, o controle de qualidade da Casa da Moeda acabou deixando que algumas 
notas de 50 reais, com número de série censurado, caíssem no mercado. 

Aliás, um exemplo bem parecido com esse é o das cédulas de 10 reais de plástico, que se 

tratavam de uma edição comemorativa, lembra? Elas têm peças com letras trocadas no fim 

do número de série. Mas, nesse caso, as cédulas de Real antigas são tão raras que não existe 

nem avaliação do valor estimado que elas podem ter em coleções. 
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Nota 5 reais numero de serie * 

Valor das notas: R$ 5,00 e R$ 10,00 

Valor estimado por colecionadores: R$ 2.000,00 
O que tornam essas cédulas de Real antigas tão valiosas? Bom, o fato de se tratarem de 

notas de reposição. Isso porque, até meados da década de 1990, a Casa da Moeda tirava de 

circulação notas que saíam com defeitos. As notas de reposição, então, tinha um asterisco 

gravado logo à frente de seus números de série. No casos dessas notas de 10 reais e de 5 

reais, por exemplo, somente 400 mil delas foram parar nas mãos dos brasileiros, mais 

exatamente no ano de 1994. 

 
  

4. Real francês  
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Valor da nota: R$ 50,00  

 

Valor estimado por colecionadores: R$ 1.500,00  

 

Em julho de 1994, a Casa da Moeda precisou encomendar a impressão de um lote de notas no 

exterior. Ao todo, foram cerca de 4 milhões de cédulas de cada valor em um país europeu, 

sendo que da Alemanha vieram as de 5 reais; da Inglaterra, a de 10 reais; e da França, as de 

50 reais.  

 

Mas, o fato de serem originais do exterior não é o que faz dessas cédulas de Real antigas tão 

raras e valiosas. O detalhe delas que vale uma fortuna é a letra "B", impressa no final do 

número de série de cada uma delas, além de uma identificação bastante discreta do fabricante, 

no verso das notas.  

 

 


