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RESUMO
A FORMA FÍSICA  
DA MOEDA É 
GERALMENTE  
CONSIDERADA 
COMO UMA FONTE
DE INFEÇÕES.
MAS, O DINHEIRO FÍSICO, E AS
MOEDAS METÁLICAS EM PARTICULAR, 
SERÃO UM MEIO PARA A TRANSMISSÃO 
DE MICRÓBIOS? 

No projeto CleanCoin, financiado pela INCM, os investigadores estudaram 
a população bacteriana presente na superfície de moedas recolhidas 
em vários locais, como estações de comboio, hospitais e cafetarias. 
Foi também avaliado se a adesão de células bacterianas seria influenciada 
pela composição metálica e topografia das moedas. Observou-se que as 
moedas eram contaminadas na mesma proporção, ou até menos, que 
outros objetos como telemóveis. Um dado significativo é que as moedas 
continham sobretudo bactérias normalmente encontradas em mãos 
humanas. No entanto, a topografia das moedas, e os riscos que adquirem 
durante o seu uso, favorecem a adesão bacteriana.
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No decurso da pandemia de COVID-19, as pessoas ficaram 
mais conscientes de que as superfícies contêm vírus e 
microrganismos. Anteriormente, as pessoas estavam alheias 
à sua presença durante a maioria das suas rotinas diárias. 
A comunidade científica tem dedicado numerosos estudos 
à adesão de vírus e bactérias às superfícies, especialmente 
quando podem causar infeções hospitalares, ou custos 
operacionais significativos como quando aderem a cascos 
de navios (de Carvalho, 2018).

No entanto, a noção de que o dinheiro poderia propagar 
doenças precedeu o entendimento de que as infeções eram 
causadas por bactérias, fungos e vírus: durante a «Grande 
Peste» inglesa ocorrida em 1665, as moedas usadas em 
zonas em quarentena para pagar alimentos trazidos por 
pessoas exteriores às zonas infetadas eram depositadas em 
vinagre para desinfeção (Solieri & Giudici, 2009).

Na sequência da primeira edição do «Prémio Inovação» 
da INCM, foi desenvolvido o projeto científico CleanCoin 
dedicado a avaliar se as moedas poderiam favorecer 
a colonização bacteriana e a sua sobrevivência e, em 
particular, qual o efeito da topografia na adesão celular.
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Para avaliar a contaminação de moedas por bactérias, foram recolhidas 
cerca de 600 moedas na área metropolitana de Lisboa. O número 
observado de unidades formadoras de colónias/mm2, que mede o 
número de células bacterianas viáveis por área de moeda, foi máximo 
para as moedas de 1 e 2 cêntimos (Fig. 1). Tal pode ser explicado pelo 
facto de os dedos humanos geralmente segurarem completamente as 
moedas de 1 e 2 cêntimos, mas apenas pressionarem certas áreas de 
moedas maiores.

Observou-se também que as moedas transportadas dentro de bolsos 
continham um número maior de células bacterianas viáveis do que 
as transportadas em carteiras, provavelmente devido à temperatura 
e humidade mais elevadas no interior dos bolsos. Tal já tinha sido 
observado num estudo que comparava a colonização bacteriana nas 
moedas de Euro e Dirham recolhidas em Lisboa e Casablanca (de Carvalho 
& Caramujo, 2014).

PODEM  
AS MOEDAS 
CONTER 
CÉLULAS 
BACTERIA-
NAS?
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Figura 1 — Número de unidades formadoras de 
colónias por área de moeda (CFU/mm2).
A dimensão dos círculos é proporcional ao número 
de CFU/mm2: máximo de 0,013 para moedas de 
2 cêntimos e mínimo de 0,006 CFU/mm² para 
moedas de 2 EUR.
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Por comparação com outros objetos, verificou-se que 
as notas de 5 € contêm um número de bactérias viáveis 
por área semelhante ao das moedas de 2 €, mas as 
notas de 10 € e 20 € estão significativamente menos 
contaminadas (Fig. 2). A maior frequência de troca de 
notas de 5 € entre pessoas, em comparação com as 
notas de valor facial mais elevado, pode justificar o 
maior grau de contaminação.

Cartões de débito ou crédito e cartões de cidadão 
apresentavam cerca de 35 % do número de células 
viáveis observadas em moedas. No entanto,  a 
superfície de vidro dos écrans de telemóveis 
apresentava 3,4 vezes mais células viáveis por mm2 do 
que o número médio observado em moedas, enquanto 
que a capa do telemóvel apresentava um número 
11,9 vezes maior. Tal reflete as numerosas vezes por 
dia que uma pessoa toca no seu telemóvel.
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Figura 2 — Número de 
unidades formadoras de 
colónias por área (CFU/mm2) 
de moeda, nota, cartão e 
telemóvel (vidro e cobertura 
protetora).
A área dos círculos é 
proporcional ao número de 
CFU/mm2.
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AS MOEDAS SÃO FONTE DE INFEÇÕES? 

As mãos humanas contêm 
numerosas espécies de bactérias, 
incluindo espécies patogénicas, 
sobretudo em pessoas que 
trabalham em instalações 
de cuidados de saúde e de 
manuseamento de alimentos 
(Edmonds-Wilson et al., 2015). 
Todos os objetos analisados no 
projeto CleanCoin continham, 
como espécies mais abundantes, 
as habitualmente encontradas no 
microbioma da mão humana, como  
Staphylococcus, Micrococcus e 
Bacillus (Fig. 3). 

Figura 3 — Comparação entre as espécies encontradas 
em moedas, notas bancárias, cartões ATM e telemóveis, 
e aquelas encontradas em mãos humanas.
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Para avaliar se as moedas poderiam conter 
agentes patogénicos perigosos, as bactérias 
Staphylococcus aureus isoladas das moedas 
foram testadas quanto à resistência à 
vancomicina, um dos antibióticos mais eficazes 
utilizados em medicina clínica. Células 
bacterianas com níveis intermédio e resistente 
à vancomicina foram encontradas em moedas 
recolhidas em estações de comboio com muito 
movimento e nas cafetarias dos principais 
hospitais de Lisboa. Contudo, dois terços das 
estirpes isoladas dos cartões ATM e das notas 
de 10 € também foram consideradas estirpes 
com nível intermédio de resistência.
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AS CÉLULAS 
BACTERIANAS 
PODEM  
SOBREVIVER 
EM MOEDAS?

Um ponto fundamental na questão 
de saber se as moedas realmente 
transmitem bactérias viáveis   entre 
pessoas é a capacidade bacteriana 
de sobreviver na superfície metálica 
da moeda.
Neste projeto observou-se que
a sobrevivência bacteriana 
dependia da presença de humidade 
na superfície das moedas. 
No entanto, não foram, em 
geral, observadas células viáveis 
após 3 dias da sua deposição 
na superfície de uma moeda. 
Adicionalmente, a capacidade 
de multiplicação das células foi 
interrompida após 80-120 minutos 
de exposição à superfície metálica.
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Durante a realização deste projeto, foram encontradas relações entre 
o número de células depositadas na superfície de uma moeda e os 
parâmetros topográficos. Estes incluíam degraus, declives, tamanho e 
profundidade de sulcos, bem como a presença de saliências, que são 
formadas quando uma moeda é cunhada (Fig. 4). Outros parâmetros, 
como a rugosidade da superfície, o brilho, a hidrofobicidade e a idade da 
moeda, demonstraram também influenciar significativamente a adesão 
bacteriana. Análises por regressão múltipla discriminante permitiram 
determinar quais os parâmetros que favorecem uma maior percentagem 
da área da moeda coberta por bactérias. Desta análise resultaram 
várias sugestões que devem ser consideradas pelo artista durante o 
desenho de uma moeda. De um modo geral, o contorno efetivo de 
uma moeda, calculado pela razão entre o comprimento de uma linha 
traçada na superfície de uma moeda e a corda correspondente (Fig. 5), 
deve ser minimizado. No entanto, áreas grandes sem qualquer desenho 
topográfico não apresentam, por si só, uma vantagem no sentido 
de prevenir a adesão bacteriana porque durante o uso das moedas 
formam-se riscos e deformações nessas áreas.

PODERÁ A ADESÃO 
DE CÉLULAS 
BACTERIANAS 
A MOEDAS SER 
PREVENIDA?
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Figura 4 — Os degraus, declives, sulcos de diferentes 
tamanhos e profundidades, e a presença de rebordos, 
produzidos quando uma moeda é cunhada, favorecem 
a adesão e manutenção de células bacterianas na sua 
superfície. As células bacterianas estão coradas por um 
corante verde.

Figura 5 — Exemplos de moedas com valores de 
contorno efetivo grandes (portuguesa; esquerda) e 
pequenos (espanhola; direita).



CONCLUSÃO
A topografia das moedas favorece a acumulação de bactérias na sua 
superfície, mas as células podem perder a capacidade de multiplicação 
após 80-120 minutos de adesão, e podem morrer após cerca de 3 dias. 
No entanto, se as moedas forem transportadas em bolsos, as células 
bacterianas podem permanecer viáveis por períodos de tempo mais longos. 
Em locais em que há agentes patogénicos, como em cafetarias de 
hospitais e em estações ferroviárias centrais, estes podem ser  transmitidos 
através de moedas. No entanto, as bactérias observadas em moedas 
estão lá pela acção de mãos humanas, as quais também têm a 
capacidade de depositar bactérias noutros objetos, como notas bancárias, 
cartões de plástico e telemóveis.
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SOBRE 
A INCM
AO INTEGRAR AS 
NOVAS TECNOLOGIAS 
NO SEU AMPLO LEQUE 
DE ATIVIDADES, A 
INCM É UMA EMPRESA 
FOCADA NO FUTURO 
E EMPENHADA EM 
SUPERAR OS DESAFIOS 
DA SUA MISSÃO NUM 
MUNDO CADA VEZ 
MAIS DIGITAL E EM 
RÁPIDA MUTAÇÃO.

A Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) 
portuguesa é uma empresa pública  do Estado  resultante 
da fusão, em 1972, da Imprensa Nacional com a Casa 
da Moeda. A longa história das empresas que deram 
origem à INCM faz dela a herdeira dos mais antigos 
estabelecimentos industriais do país. 
A empresa é responsável, por um lado, pela produção
de bens e serviços essenciais ao funcionamento do
Estado português, como os documentos de identidade 
e de viagem de alta segurança, moedas e publicações 
oficiais e, por outro lado, um conjunto relevante de 
produtos e serviços dentro das mesmas linhas de 
orientação, a fim de fornecer a outros Estados ou 
empresas soluções essenciais para identificar e autenticar 
com segurança pessoas ou produtos que proporcionem a 
confiança necessária nas atividades críticas da sociedade.
A evolução das novas tecnologias torna a impressão de 
segurança e as atividades de segurança digital áreas 
estratégicas para o desenvolvimento da empresa, 
permitindo-lhe oferecer o que de mais moderno existe 
e soluções de identificação seguras, em suportes físicos 
e digitais, respondendo às necessidades de uma vasta 
gama de clientes, desde o Estado, aos seus cidadãos, 
outras companhias e organizações.
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A autenticação de objetos em metais preciosos é 
também uma tarefa em que a INCM tem uma longa 
tradição, sendo agora realizada em laboratórios 
modernos e credenciados.

Publicar obras literárias essenciais da língua e cultura 
portuguesas é outra missão da INCM, realizada pela 
Imprensa Nacional,  assegurando a preservação da 
língua portuguesa através do património bibliográfico 
para as gerações futuras e ao mesmo tempo publicando 
novos títulos que a enriquecem constantemente.

VISITE-NOS EM: WWW.INCM.PT

PARA MAIS INFORMAÇÕES
SÍLVIA GARCIA
CHEFE DO LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO
SILVIA.GARCIA@INCM.PT

INCMLAB GERAL
LAB@INCM.PT



O INCMLab é um departamento da INCM 
focado na aceleração dos negócios, 
desenvolvendo novas soluções de segurança 
e novas tecnologias para fazer surgir produtos 
de elevado valor acrescentado através de um 
processo de IDI, o que se consegue através da 
colaboração estreita com a sua rede externa 
de inovação, composta pelas principais 
universidades, centros e startups portugueses.

A inovação faz parte do ADN da INCM e 
é a base de uma estratégia colaborativa, 
responsável pela integração da investigação no 
desenvolvimento de projetos de I&D inovadores. 
O lema da INCM “A Tradição para Inovar”, 
está perfeitamente materializado nas metas da 
INCMLab.

O COMPROMISSO CONSTANTE 
DO INCMLAB PELA REALIZAÇÃO EFICAZ 
DOS PROJETOS DE  I&D E DO SEU 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
PERMITE QUE A INCM SEJA RECONHECIDA 
PELA EXCELÊNCIA  A NÍVEL NACIONAL
E  INTERNACIONAL, ANTECIPANDO 
AS NECESSIDADES DO MERCADO E 
APROVANDO A PERPETUIDADE DA INCM 
PARA OS PRÓXIMOS ANOS.

As linhas estratégicas do INCMLab centram-se 
na introdução de novos produtos nas áreas de 
atividade da INCM ,nomeadamente documentos 
de Identificação, Identidade Digital, Autenticação, 
Rastreabilidade e Proteção da Marca, Serviços 
de Governo Eletrónico, Inovação sustentável em 
novos materiais e eficiência interna.

Os projetos do INCMLab com maior investimento 
e impacto estão relacionados com soluções de 
autenticidade de produtos, rastreabilidade e 
proteção de marca com aplicação em diferentes 
setores económicos, bem como recursos de alta 
segurança aplicados à segurança digital e física e 
aos documentos de identificação.
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