
O Banco Central está lançando uma cédula intermediária no valor de dois reais. A nova cédula de R$ 2,00 tem a tartaruga

marinha como principal elemento de sua estampa. Ela traz os principais elementos de segurança existentes nas outras cédulas da

família do Real e, como novidade, a marca d’água com a tartaruga marinha e o número 2. Uma grande conquista para o nosso meio

circulante, que só está sendo possível graças à estabilidade da nossa economia e da nossa moeda.

A nova cédula presta homenagem a uma espécie que estava em processo de extinção e que,

graças ao trabalho desenvolvido pelo Projeto Tamar, agora é preservada no litoral brasileiro,

principalmente nas praias do Nordeste, local preferido pelas tartarugas marinhas para realizar

a desova. A nota de 2 reais vai facilitar o troco, ampliar as opções de notas e o Brasil vai

gastar menos com a impressão de cédulas. Com a nova cédula de 2 reais, a partir de agora,

a tartaruga marinha, definitivamente, vai fazer parte do dia-a-dia do povo brasileiro.

Marca tátil - impressão em
alto-relevo, representada por
uma barra inclinada que tem
por função auxiliar os
deficientes visuais na
identificação da cédula.

Imagem latente - ao
colocar a cédula na
altura dos olhos, na
posição horizontal,
com bastante luz,
vamos ver as letras “B”
e “C”. É o que
chamamos de “imagem
latente”.

Fundos especiais - em
toda a cédula, vamos
encontrar linhas retas
paralelas e sinuosas,
extremamente finas, que
colorem toda a cédula.

Marca d’água - ao
segurar a cédula
contra a luz, vamos
observar, na área
branca do lado
esquerdo, a figura
da tartaruga e o
número 2, em tons
que variam do claro
ao escuro.

Microimpressões - ao
utilizar uma lente, vamos
notar a presença de
pequeníssimas letras “B”
e “C”, nas faixas clara e
escura junto à efígie da
República e no interior do
número 2.

Impressão em
alto-relevo - relevo de
tinta perceptível ao tato
em algumas áreas da
cédula, como a efígie da
República, nas legendas
“Banco Central do
Brasil”, “dois reais”, e
no número “2”.

Mais informações, ligue para a Central de Atendimento do Banco Central: 0800-992345
internet: www.bcb.gov.br

Registro coincidente -
Olhando a cédula contra
a luz, vamos verificar que
o desenho das Armas
Nacionais aparecerá por
inteiro, pois a parte
impressa de um lado deve
se ajustar exatamente ao
desenho que a completa
do outro lado.


