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Resumo

Neste estudo foi realizado um levantamento sobre a representação zoológica nas moedas circulantes no
Brasil, desde o período colonial até 2019. Os dados foram compilados de catálogos numismáticos com
moedas brasileiras. Foram encontrados nas moedas 24 tipos/valores com representações zoológicas e
15 morfótipos animais. Dessas moedas, foi encontrada a predominância de morfótipos animais do
subfilo dos vertebrados (Chordata: Vertebrata). Pôde-se observar que os períodos políticos tiveram
importante impacto na representação de animais nas moedas brasileiras, com um crescente número de
representações e valorização da biodiversidade na Nova República.
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Abstract

From Colony to the Republic: the zoological representation in Brazilian coins
In this study a survey was carried out on the zoological representation in circulation coins in Brazil, since
the colonial period up to 2019. The data were compiled from numismatic catalogs with Brazilian coins.
Were found in the coins 24 types/values with zoological representations and 15 animal morphotypes. Of
these coins, the predominance of animal morphotypes of the subphylum Vertebrates (Chordata:
Vertebrata) was found. It was observed that the Political Periods had an important impact on the
representation of animals in Brazilian coins, with an increasing number of representations and
appreciation of biodiversity in the New Republic.

Keywords: Brazilian numismatic; coinage; Cultural Zoology; numismatic.

Introdução

A numismática é o estudo das moedas, cédulas e medalhas com valor artístico, histórico e
econômico (COIMBRA, 1956). A moeda possui uma relação de identidade ao seu país de origem, visto que
era utilizada desde a antiguidade para a identificação da sua região e reconhecimento de um
povo/nação (KAGAN, 1982). Apesar de usualmente vistas apenas como uma mercadoria de troca com
valor comercial, as moedas retratam muito mais que isso; elas têm valor simbólico, histórico e social
(DAVIES, 2002). A parte identitária das moedas expressam diferentes informações a partir da cultura de
seu povo, podendo apresentar pessoas ilustres, pontos turísticos, fatos históricos, flora, fauna, etc.

As moedas têm uma relação íntima com os animais. Produtos de origem animal já foram usados
no passado como significativo de valor monetário (e.g., conchas de moluscos, couro de mamíferos e
répteis, ovos, penas, marfim, unhas, fios, rebanhos, etc.) (EINZIG, 1949; DAVIES, 2002). A representação de
animais na numismática é uma prática comum em diferentes regiões do mundo e em épocas distintas,
sendo diferentes os motivos, como para representar um animal-símbolo ou a importância econômica de
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sua pecuária, por exemplo (MONTSERRAT, 2012).
As primeiras “moedas” com valor monetário e circulação no território brasileiro eram chamadas

de moedas-mercadoria, não eram moedas metálicas como são reconhecidas atualmente, mas sim
matéria-prima e manufaturas como o pau-brasil, cana-de-açúcar, madeiras, algodão, cacau e fumo
(NORMANO, 1935; FERRAZ, 2002). As primeiras moedas circulantes no Brasil eram de origem portuguesa e
espanhola, muitas delas produzidas com o ouro e a prata extraídos das suas colônias. Em sua maioria,
elas apresentavam um carimbo em sua face (realizadas por discos, prensas e máquinas de cunhagem)
que representava o reino de origem na qual a circulação da mesma era permitida por lei, eram
conhecidas como florins, soldos ou reales/réis hispano-americanos (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2020). As
primeiras moedas cunhadas no Brasil surgiram no século XVII, eram conhecidas como “moedas de
cerco” ou “moedas obsidionais”, advindas da colonização holandesa no Nordeste do Brasil (ROMERO,
1940). As moedas cunhadas na colônia eram para suprir a região com um maior número dessas, não
dependendo exclusivamente das advindas da metrópole (Amsterdã, Holanda), pois era um problema
grave para a colônia em ascensão (MELLO, 1976). A modernização e os avanços tecnológicos do
maquinário para a confecção das moedas possibilitaram as primeiras Casas de Cunhagem, locais onde
moedas eram cunhadas em larga escala usando diferentes tipos de modelos e materiais metálicos (LEVY,
2004a). A primeira Casa de Cunhagem foi construída em Salvador (Estado da Bahia) e funcionando entre
1695-1698, sendo transferida para o Rio de Janeiro (Estado do Rio de Janeiro) entre 1698-1700,
posteriormente transferida para Pernambuco entre 1700-1702, até ser novamente remanejada para o
Rio de Janeiro por conta da grande atividade econômica na região (SERRANO-NETO, 2004).

Apesar de existirem catálogos, livros e sites bem estruturados sobre as moedas circulantes pelo
mundo, nenhum enfoque em aspectos da Zoologia Cultural é ressaltado. Até o momento não existem
trabalhos envolvendo diretamente a representação zoológica de todas as moedas do Brasil e poucos são
os trabalhos no mundo sobre o tema, sendo um exemplo o de MONTSERRAT (2012), que aborda as
representações de animais em moedas de Roma e da Grécia antigas. Por esses motivos, neste trabalho é
apresentado um levantamento da representação de animais (exceto Homo sapiens Linnaeus, 1758 –
Primates: Hominidae) nas moedas circulantes no Brasil, de 1500 até 2019, assim como as características
monetárias do material de cunhagem, padrão monetário, período político e o local que a representação
é estampada na moeda.

Material e métodos

Foram observadas as representações zoológicas em moedas de circulação comum no Brasil de
1500 até 2019. Para esta pesquisa foram usados três catálogos numismáticos: AMATO & NEVES (2015),
MALDONADO (2019) e MICHEL (2017).

As moedas encontradas foram analisadas quanto às características do material (composição,
valor facial, ano de cunhagem e diâmetro em milímetros), padrão monetário (réis, cruzeiro, real, etc.),
período político (império, república) e à posição da representação em cada moeda. As representações
zoológicas foram identificadas até o menor nível taxonômico possível, de acordo com o conhecimento
dos autores. Foi usado o conceito metalista de moeda, ou seja, aquela fabricada por algum metal e
utilizada como mercadoria (TRIGUEIROS, 1987). Não foram utilizadas moedas sem valor mercantil e de
tiragens especiais para colecionadores. A análise foi dividida em dois períodos políticos: (1) Período
Colonial - Império (1500 - 1889) e (2) República - atualmente. Procurou-se buscar os processos de
identidade e reconhecimento, assim como o impacto do desenvolvimento econômico e tecnológico do
Brasil nas representações zoológicas de suas moedas.
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Resultados e discussão

Período Colonial – Império (1500 – 1889)

As moedas circulantes do Período Colonial até o final do Império não apresentavam
representações zoológicas. As moedas cunhadas no Brasil até o fim do Império apresentavam os
símbolos e tiragens dos seus reinos correspondentes, pois a tecnologia era importada dos grandes
centros europeus, como a folha de impressão correspondente ao reino (LEVY, 2004a).

Algumas moedas eram trazidas da metrópole, como Portugal e Espanha, e não cunhadas aqui.
Carimbos eram usados para marcar a nacionalidade e/ou a origem da moeda, assim como as mudanças
em seu valor monetário (Figuras 1-3). As moedas que receberam marcas de carimbos foram colocadas
nesta seção a título de curiosidade, visto que elas não possuíam uma ordenação ou tiragem
determinada. Algumas delas tinham representações animais.

O “Carimbo Coroado” foi usado em 1663 para marcar moedas hispano-americanas que poderiam
circular na colônia portuguesa (SERRANO-NETO, 2004). Algumas dessas moedas apresentavam
representações de um leão [Panthera leo (Linnaeus, 1758) - Carnivora: Felidae] no seu anverso e reverso
(Figura 1). A figura é de um leão coroado, linguado e unhado (o leo fortis), simbolizando o Reino de Leão,
sendo o brasão de um dos quatro reinos antigos da Espanha (VIEIRA, 2017).

Em novembro de 1807 a corte portuguesa zarpou com seus navios para a sua colônia mais
próspera, o Brasil, chegando em 1808 (MEIRELLES, 2015). A necessidade de aumento da circulação do
dinheiro para a manutenção da corte portuguesa gerou diversas implicações, como a autorização, pelo
príncipe regente Dom João, do uso de carimbos sobre essas moedas, passando a valer 20% a mais de
seu valor comercial, gerando consequências inflacionárias (LEVY, 2004b). Muitos carimbos foram
utilizados nesse período, alguns restritos regionalmente, como o “Carimbo de Minas”, aplicado para a
mudança no valor monetário da moeda (BAPTISTA, 2008) (Figura 2).

Em algumas cidades do atual Estado de Minas Gerais, como Ouro Preto, a Igreja recolhia moedas
já fora de circulação e aplicava uma marca em sua face. A marca ficou conhecida como “Carimbo do
Divino Espírito Santo” ou “Carimbo do Divino”, onde, em geral, uma pomba (Columba livia Gmelin, 1789
- Columbiformes: Columbidae) (Figura 3) era reproduzida. Essas moedas marcadas eram distribuídas às
pessoas mais carentes para que pudessem ser vendidas nos festejos religiosos (DINIZ, 2014).

República (1889 - atualmente)

Foram encontradas 24 moedas com representação zoológica nas suas faces, de 1932 até 2019.
xxx
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Figuras 1-3. Moedas circulantes na colônia brasileira. 1. Moeda espanhola de 600 réis com a representação
de um leão; 2. Moeda espanhola de 960 réis com a representação de um leão; 3. Moeda brasileira de 960
mil-réis com a representação de uma pomba na forma de um selo sagrado.
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As representações zoológicas foram divididas em 15 categorias de animais (Tabela 1).

A primeira moeda de circulação comum com uma representação zoológica foi lançada em 1932,
na série ‘IV Centenário da Colonização do Brasil’. A série ficou popularmente conhecida como ‘Série
Vicentina’, pois as representações estampavam algumas figuras ilustres diretamente relacionadas à
fundação da cidade de São Paulo (antiga Capitania de São Vicente), como o Cacique Tibiriçá, João
Ramalho, Martim Afonso de Souza e Dom João III (PIERRY, 2018a). A moeda de 1.000 Réis (Figura 4)
possuía em seu anverso a figura do colonizador Martim Afonso de Souza e no reverso apresentava um
brasão de armas do colonizador, tendo estampado no escudo a figura de um leão.
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Tabela 1. Moedas circulantes no Brasil com representação zoológica.
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Representação 
Zoológica

Valor 
Facial

Padrão 
monetário

Ano de 
cunhagem

Material Diâmetro 
(mm)

Período 
Político

Representação 
na moeda

Leão 1000 Mil-Réis 1932 Bronze + Alumínio 26,7 Era Vargas Reverso

Ave (asas) 5000 Mil-Réis 1936-1938 Prata 27,5 Era Vargas Reverso 

Boi-zebu (FAO) 0,05 Cruzeiro 1975-1978 Aço inox 21 Ditadura militar Reverso

Búzio 0,01 Cruzeiro 1979-1983 Aço inox 14 Ditadura militar Reverso

Búzio 1 Cruzeiro 1979-1984 Aço inox 20 Ditadura militar Reverso

Búzio 5 Cruzeiro 1980-1984 Aço inox 22 Ditadura militar Reverso

Búzio 10 Cruzeiro 1980-1986 Aço inox 24 Ditadura militar Reverso

Búzio 20 Cruzeiro 1981-1986 Aço inox 26 Ditadura militar Reverso

Búzio 50 Cruzeiro 1981-1986 Aço inox 28 Ditadura militar Reverso

Búzio (FAO) 1 Cruzeiro 1985 Aço inox 20 Nova República Reverso

Búzio (FAO) 5 Cruzeiro 1985 Aço inox 22 Nova República Reverso

Boi-zebu 0,01 Cruzeiro Novo 1989-1990 Aço inox 16,5 Nova República Anverso

Peixe 0,05 Cruzeiro Novo 1989-1990 Aço inox 17,5 Nova República Anverso

Peixe e Búzio 50 Cruzeiro 1990-1992 Aço inox 23,5 Nova República Anverso

Peixe-boi-amazônico 100 Cruzeiro 1992-1993 Aço inox 20 Nova República Anverso

Tartaruga marinha 500 Cruzeiro 1992-1993 Aço inox 18 Nova República Anverso

Acará 1000 Cruzeiro 1992-1993 Aço inox 20 Nova República Anverso

Arara 5 Cruzeiro Real 1993-1994 Aço inox 21 Nova República Anverso

Tamanduá-bandeira 10 Cruzeiro Real 1993-1994 Aço inox 22 Nova República Anverso

Onça-pintada 50 Cruzeiro Real 1993-1994 Aço inox 23 Nova República Anverso

Lobo-guará 100 Cruzeiro Real 1993-1994 Aço inox 24 Nova República Anverso

Pombo 0,05 Real 1998-2019 Cobre + Aço 20 Nova República Anverso

Cavalo 0,1 Real 1998-2019 Bronze + Aço 22 Nova República Anverso

Felino/Primata 1 Real 2016 Inox + Bronze 27 Nova República Anverso



De 1936 a 1938 foi lançada a série de moedas de Mil-Réis chamada ‘Brasileiros Ilustres’, que
contava com homenageados como o Barão de Mauá, Duque de Caxias, Carlos Gomes, Oswaldo Cruz,
dentre outros (CAFFARELLI, 2002). A moeda de maior valor, de 5.000 Réis, foi estampada com a figura de
Santos Dumont. Em seu reverso (Figura 5), essa moeda apresenta a imagem de uma asa de ave, como
homenagem ao “Pai da Aviação”. A asa é a representação da mitológica “Asa de Ícaro”, onde é retratado
o sonho do homem em alcançar o céu. Essa foi a última moeda de prata de ampla circulação cunhada no
Brasil (CAFFARELLI, 2002).

Em 1975 ocorreu o lançamento da série monetária ‘Alimentos para o Mundo’, onde a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization of
the United Nations, FAO) foi homenageada com três moedas, que continham em suas estampas
alimentos da agropecuária brasileira (CAFFARELLI, 2002). A FAO é uma organização mundial de combate à
fome, tendo como princípios o acesso da população aos alimentos e à saúde, relacionada diretamente à
alimentação (FAO, 2020). A cana-de-açúcar, a soja e o boi-zebu (Bos taurus Linnaeus, 1758 - Artiodactyla:
Bovidae) (Figura 6) foram os escolhidos para a representação desse mercado que estava em franca
ascensão no Brasil (CAFFARELLI, 2002). A agropecuária no Brasil era destaque no mercado mundial, com
uma grande produção de mercadorias sendo exportadas para diferentes mercados internacionais
(EMBRAPA, 2018). O Brasil ficou conhecido naquela época, como o ‘celeiro do mundo’, onde tudo se
plantava e cultivava, visto pelas suas dimensões continentais que possibilitavam diferentes tipos de
lavouras (EMBRAPA, 2018). Em 1985 a FAO foi homenageada mais uma vez, tendo agora moedas com
estampas da cana-de-açúcar e do café (CAFFARELLI, 2002).

A imagem do búzio (Mollusca: Gastropoda) (Figura 7), também chamado de zimbo, foi retratada
em nove moedas do material analisado, sendo esse o animal mais representativo nas moedas
brasileiras. A representação do zimbo na moeda brasileira teve intuito em fazer menção à época em que
era utilizado como uma moeda de troca. Por muitos anos, o zimbo serviu como moeda na África
Oriental, especialmente no Reino do Congo (que atualmente inclui países como Congo e Angola) (LÉO-
NETO et al., 2012). O zimbo existia em grande quantidade na costa brasileira e os traficantes de escravos
se aproveitaram disso para aumentar seus lucros, trocando zimbo brasileiro por cativos (SANTOS, 1955;
CRUZ, 2010). A pressão inflacionária gerada pela grande quantidade de zimbo brasileiro levado para a
África registrou uma desvalorização massiva da moeda durante os séculos XVII e XVIII, que perdeu muito
do seu valor comercial (CRUZ, 2010). A utilização dos búzios para trocas também foi comum entre os
angolanos e congoleses trazidos ao Brasil durante o período da escravatura (BANCO CENTRAL DO BRASIL,
2020).
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Figuras 4-7. Moedas da República brasileira. 4. Representação de um leão, série ‘IV Centenário da Colonização do Brasil’;
5. Representação de uma asa de ave; 6. Representação de um boi-zebu, série ‘Alimentos para o Mundo’; 7.
Representação de um búzio.
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Após o fim do período político da Ditadura Militar (1964-1985), foi lançado o sistema monetário
do Cruzado Novo, em 1989, onde foram representados, em diferentes séries monetárias, os
trabalhadores brasileiros e suas figuras regionais (CAFFARELLI, 2002). A primeira série trouxe estampada
em suas moedas a figura do boiadeiro, do jangadeiro, do garimpeiro e da rendeira (CAFFARELLI, 2002). Nas
moedas de 1 centavo (boiadeiro) a figura do boi-zebu (Figura 8) foi novamente retratada, reafirmando a
importância da pecuária brasileira, e na moeda de 5 centavos (jangadeiro) (Figura 9) a figura de dois
peixes (Gnathostomata: Actinopterygii) foi retratada, simbolizando o pescador e a piscicultura.
Posteriormente a essas tiragens, foi lançada a série monetária ‘Figuras Regionais’, em 1990, que
representou o salineiro, o seringueiro e a baiana (CAFFARELLI, 2002). A moeda de 50 Cruzeiros (Figura 10),
com a representação da baiana, apresenta peixes e búzios em sua estampa.

A Conferência da Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92 ou Rio-92),
realizada no município do Rio de Janeiro, em 1992, foi um marco histórico, com a elaboração de
documentos e propostas para as discussões ambientais em todo o planeta (OLIVEIRA, 2012). Durante a
Eco-92 foram aprovadas a Convenção sobre a Biodiversidade e a Agenda 21, com a proposição de
medidas para o desenvolvimento sustentável (SILVA, 2015). Esses eventos estimularam a valorização da
biodiversidade brasileira e foram lançadas duas séries monetárias com o enfoque para a fauna do Brasil
(1992-1994). A série monetária ‘Fauna Aquática’ trouxe estampadas em suas moedas as figuras do
peixe-boi-amazônico [Trichechus inunguis (Natterer, 1883) - Sirenia: Trichechidae] (Figura 11), da
tartaruga-marinha (Testudinata: Cheloniidae) (Figura 12) e do acará-bandeira [Pterophyllum scalare
(Lichtenstein, 1823) - Perciformes: Cichlidae] (Figura 13), representados nas moedas de 100, 500 e 1.000
Cruzeiros, respectivamente (CAFFARELLI, 2002). A série buscou mostrar um pouco da diversidade de
animais presentes em águas do território brasileiro. A segunda série monetária foi chamada de ‘Fauna
Brasileira – Animais em Risco de Extinção’, onde a preocupação com a biodiversidade teve novamente
um enfoque, estampando animais em perigo de extinção como a arara (Psitaciformes: Psittacidae)
(Figura 14), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 - Pilosa: Myrmecophagidae)
(Figura 15), a onça-pintada [Panthera onca (Linnaeus, 1758) - Carnivora: Felidae] (Figura 16) e o lobo-
guará [Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) - (Carnivora: Canidae] (Figura 17) (CAFFARELLI, 2002),
representados nas moedas de 5, 10, 50 e 100 Cruzeiros Reais, respectivamente (ICMBio/MMA, 2018).

O Real foi o padrão monetário criado em 1994 e vigente até a presente data. No padrão Real, a
fauna brasileira assume um papel de destaque ao estampar as cédulas (Figuras 21-26). Já os
eventos/personagens importantes para a construção da história política brasileira, que tradicionalmente
estampavam as cédulas na República, passaram a estampar as moedas em circulação atual. Entre os
eventos que estampam as moedas de Real, em duas aparecem animais representados de forma
xxxxxxxx
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Figuras 8-10. Moedas da República brasileira. 8. Imagem de dois bois-zebu, representando o boiadeiro brasileiro; 9.
Imagem de dois peixes, representando a figura do pescador brasileiro; 10. Imagem de dois búzios e dois peixes,
representando a figura da baiana, série ‘Figuras Regionais’.
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complementar, não sendo o ícone central da estampa. A moeda de 5 centavos traz a imagem de
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, inconfidente mineiro e considerado herói nacional, junto a
uma pomba (Figura 18) como símbolo da liberdade e paz (CAFFARELLI, 2002). A moeda de 10 centavos traz
a imagem do busto de Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, com outra imagem do próprio
montado em um cavalo (Equus ferus caballus Linnaeus, 1758 - Perissodactyla: Equidae) (Figura 19)
(CAFFARELLI, 2002).

A moeda mais recentemente lançada com representação zoológica foi a comemorativa das
Olimpíadas do Rio de Janeiro, com a estampa da mascote que é um animal quimérico entre felino
(Felidae) e primata (Primates) (Figura 20) (PIERRY, 2018b). A mascote foi chamada de Vinícius, em
homenagem a Vinicius de Moraes, cantor e compositor brasileiro. A representação da mascote é muito
além de apenas a homenagem a Vinicius de Moraes, ela representa a fauna brasileira. A representação
da flora brasileira também foi estampada em outra moeda, com a mascote Tom, homenageando o
cantor e compositor Tom Jobim.
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Figura 11-20. Moedas da República brasileira. 11. Representação de um peixe-boi-amazônico, série ‘Fauna Aquática’; 2.
Representação de uma tartaruga-marinha, série ‘Fauna Aquática’; 13. Representação de um acará, série ‘Fauna Aquática’;
14. Representação de uma arara, série ‘Animais em Extinção’; 15. Representação de um tamanduá-bandeira, série ‘Animais
em Extinção’; 16. Representação de uma onça-pintada, série ‘Animais em Extinção’; 17. Representação de um lobo-guará,
série ‘Animais em Extinção’; 18. Representação de uma pomba; 19. Representação de um cavalo; 20. Representação de um
felino/macaco, série ‘Jogos Olímpicos Rio 2016’.
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A retratação dos animais em moedas brasileiras é evidenciada em cada período político passado
no Brasil. As mudanças estão voltadas diretamente para a importância que a biodiversidade brasileira
era tratada naquela determinada época. Pode-se notar que durante o Período Colonial não se teve
qualquer retratação de animais, não existia o interesse em representar a fauna brasileira (mal
conhecida). A primeira representação nas moedas foi acontecer em 1932, seguido de mais três moedas
durante a Era Vargas e a Ditadura Militar. Do período de criação da Nova República (1985) até
atualmente tivemos 13 representações zoológicas estampadas nas moedas brasileiras. Pode-se observar
a notória mudança no número de representações e a forma como era tratada a biodiversidade brasileira.
Durante os períodos da Era Vargas até o fim da Ditadura Militar os animais eram retratados como
mercadorias e/ou adornos, como o boi-zebu (animal exótico) na campanha da FAO, onde simbolizava
uma mercadoria. A partir da Nova República esse paradigma começa a mudar, onde a valorização da
cultura e biodiversidade brasileiras começam a ganhar força, chegando e ser estampadas nas moedas,
como a representação das figuras e trabalhadores regionais do Brasil. Teve-se então uma mudança na
representação de pessoas ilustres e lugares, para a biodiversidade. O processo identitário da
biodiversidade teve grande impacto por influência da Eco-92, onde a preocupação mundial levantou
pautas importantes para a conservação e valorização da fauna e flora. As retratações de eventos e
personagens da história do Brasil sempre tiveram um papel de destaque no dinheiro desde o início da
República. No Padrão Monetário Real, a biodiversidade/fauna assumiu esse papel de destaque,
estampando nossas cédulas (Figuras 21-26), enquanto que os eventos/personagens foram estampados
nas moedas, que apresentam valor monetário menor.
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Figura 21-26. Cédulas brasileiras. 21. Representação de uma tartaruga-marinha (2 reais); 22. Representação de uma garça
(5 reais); 23. Representação de uma arara (10 reais); 24. Representação de um mico-leão-dourado (20 reais); 25.
Representação de uma onça-pintada (50 reais); 26. Representação de uma garoupa (100 reais).
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Pode-se notar que os morfótipos animais encontrados nas moedas destoam em níveis
taxonômicos. A representação de 15 morfótipos animais com vertebrados e apenas um morfótipo
animal com Invertebrados evidencia a visão social que as pessoas têm acerca desses grupos. Os
vertebrados costumam passar uma projeção de poder, beleza estética, dominação, predador, etc.,
enquanto dos “invertebrados” têm uma visão muito inferiorizada e preconceituosa acerca do seu
potencial como simbolismo, visto que na formação da imagem social eles são associados, geralmente,
como prejudiciais (vetores de doenças), inferiores (alimentos de outros animais) ou aversão/asco. O
imaginário social influencia também nos números e morfótipos encontrados dentro de vertebrados, com
um réptil, dois peixes, três aves e oito mamíferos.

A história da humanidade é fortemente conectada aos vertebrados, estão vinculados quase que
intrinsecamente para o sucesso da sobrevivência e dispersão humana. Essa relação está em diferentes
níveis e ramos, como na alimentação, domesticação, cultural, etc. Os répteis são os menos
representativos (um morfótipo) dentro dos vertebrados amostrados nas moedas, apenas sendo
representados pela tartaruga-marinha. A aversão pelos répteis é um fator cultural, ligado em geral à
toxicidade, maldade, asco, frieza, etc. A tartaruga-marinha foge desse “padrão reptiliano” (e.g., cobras e
lagartos) do imaginário popular, não tendo sua imagem associada aos fatores gerais associados aos
répteis. Os peixes (dois morfótipos) e aves (três morfótipos) apresentam uma afinidade muito maior
com a sociedade se comparados aos répteis, sendo associados à alimentação (piscicultura e avicultura),
ornamentação (penas), beleza estética (penas), etc. Os mamíferos possuem uma afinidade ainda maior e
positiva no seu simbolismo para a humanidade. Foi possível identificar em nível de espécie sete dos oito
morfótipos amostrados, sendo muitos animais-bandeiras. O número elevado e discrepante de
mamíferos representados é vinculado diretamente ao conhecimento e representação da fauna no
imaginário popular. Em geral, os mamíferos são associados como ícone de poder, hierarquização e
dominância. A predileção por determinados grupos está ligada diretamente à serventia para a espécie
humana e isso se mostra notável nas representações zoológicas das moedas circulantes brasileiras.
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