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RESUMO 

Os autocarros, como veículos de transporte público utilizados em massa por inúmeras pessoas 

em todo o mundo, representam um microambiente de relevo no que toca à exposição ambiental a 

agentes biológicos, nomeadamente bactérias, que podem ser patogénicas para o organismo 

humano e comprometer a qualidade do ar interior. Este estudo tem como objetivo principal 

avaliar e analisar, através da quantificação e identificação de espécies bacterianas, a exposição a 

agentes biológicos em Transportes Rodoviários Coletivos. Nas 41 viagens analisaram-se 61 

placas puras viáveis (51 do ar e 10 das superfícies) de janeiro a maio de 2017, que foram 

incubadas a 37 ± 1°C durante 48 h ± 3 h, respeitando a EN 13098: 2000. Para obter colónias 

puras recorreu-se ao isolamento com a técnica de riscado em placa e para a identificação das 

espécies procedeu-se à extração do ADN, à realização do PCR e sequenciação. Os resultados 

demonstraram que não existiam diferenças estatisticamente significativas entre as concentrações 

de bactérias presentes no ar nad viagens de ida e volta. Não se verificou também qualquer 

correlação entre o nº de ocupantes e a concentração de bactérias no ar. . Em suma, os autocarros 

podem representar um veículo de transmissão de agentes patogénicos e reúnem condições que, 

se não forem devidamente controladas, podem comprometer a saúde de todos os ocupantes. 

 

Palavras-chave: Qualidade do ar interior; Microrganismos; Transportes públicos 
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ABSTRACT 

Buses as public transport used by a high number of people in the world represent a 

microenvironment for environmental exposure to biological agents, like bacteria, which can 

compromise indoor air quality, as many individuals spend a certain percentage of their day or 

week traveling inside these vehicles.  

The aim of this study was to evaluate and analyze, through the quantification and identification 

of bacterial species, the exposure to biological agents on public buses.  For the 41 trips, 61 viable 

pure plates (51 air and 10 surfaces) were analyzed from January to May 2017, which were 

incubated at 37 ± 1 ° C for 48 h ± 3 h, according to EN 13098: 2000.. The “loop to streak a 

plate” technique was used to obtain pure colonies. After that, in order to identified species, DNA 

extraction, PCR and sequencing were performed. 

The results showed that there were no statistically significant differences between the 

concentrations of bacteria present in the air and round trips. There was also no correlation 

between the number of occupants and the concentration of bacteria in the air.  Thus, buses may 

represent a vehicle for the transmission of pathogens and meet conditions which, if not properly 

controlled, could compromise the health of all occupants. 

 

 

Keywords: Indoor air quality; Biological agents; Public buses 
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1 INTRODUÇÃO 

Os autocarros são o meio de transporte público mais utilizado em áreas urbanas pela 

população mundial e envolve indivíduos de todas as faixas etárias e condições sociais. Deste 

modo, estes veículos traduzem-se em microambientes que reúnem condições que, se não forem 

devidamente controladas, podem favorecer o desenvolvimento de microrganismos 

potencialmente patogénicos no ar e nas superfícies, como bactérias e fungos, responsáveis pelo 

desenvolvimento de doenças cutâneas e respiratórias como asma, rinite e alergias que se podem 

agravar e tornar em hipersensibilidades crónicas. Concomitantemente, os autocarros têm sido 

apontados como fontes de alérgenos em pacientes com doenças atópicas (Wang, 2013).  

Os contaminantes do ar afetam a saúde humana, sobretudo em espaços fechados onde há 

pouca renovação do ar, dependendo da concentração a que o indivíduo está exposto, do tempo de 

exposição, da toxicidade do agente, do estado de saúde global do indivíduo e ainda do seu nível 

de resistência ou suscetibilidade face ao agente. Normalmente divide-se a população em dois 

grandes grupos de acordo com a sua sensibilidade aos contaminantes: um grupo de risco que 

compreende as crianças, os idosos e indivíduos doentes e outro grupo do qual faz parte a restante 

população, que representa um grupo menos suscetível ou vulnerável face ao desenvolvimento de 

doenças. Os microrganismos que se comportam como patogénicos diferenciam-se de acordo com 

os diferentes efeitos nos tecidos de um mesmo hospedeiro, como é o caso da bactéria E.coli, que 

é comensal do intestino humano e, por outro lado, pode originar patologias graves no trato 

urinário e na cavidade peritoneal (Gomes, 2013).  

 Neste contexto, surge então a necessidade de controlar parâmetros como os agentes 

biológicos, de forma a garantir a saúde de todos os ocupantes, seja na vertente da Saúde Pública 

como na de Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Segundo Tham, 2016 a evidência do impacto 

da Qualidade do Ar Interior (QAI) na saúde e bem-estar da população tem vindo a sensibilizar 

cada vez mais as entidades empregadoras e as entidades públicas governamentais para o 

investimento na garantia de padrões que assegurem a qualidade do ar interior, de forma a 

garantir não só o bem-estar e a saúde da população em geral, como também a saúde e a 

performance dos trabalhadores, neste caso dos motoristas dos transportes públicos.   

No que respeita ao cumprimento desses padrões de qualidade do ar relativamente à presença 

de microrganismos Kembel, 2012 asseguram que o controlo de algumas variantes como a 

temperatura, a humidade relativa, assim como a ventilação e o número de ocupantes podem 

influenciar diretamente a concentração e a transmissão dos microrganismos patogénicos. Ou 

seja, através do controlo destes fatores poder-se-á alcançar concentrações relativamente baixas 

de microrganismos no ar e nas superfícies, que não comprometam a saúde dos ocupantes.   

No domínio da Segurança e Saúde no Trabalho, bem como da Saúde Pública, a avaliação da 

QAI tem ganho cada vez mais expressão, dado que passamos grande parte da nossa vida em 

espaços fechados, que precisam de reunir condições estruturais, como a manutenção periódica e 

eficaz dos sistemas de ventilação/renovação do ar e ar condicionado, os tipos de materiais 

existentes no interior do autocarro, e organizacionais, como os métodos de limpeza/higienização, 
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que garantam os padrões de qualidade do ar legalmente exigidos. Neste contexto, o presente 

estudo abrange não só a valência de SST como também a valência de Saúde Pública, uma vez 

que os autocarros são o meio de transporte diário de grande parte da população.     

Os problemas relacionados com a QAI no que respeita à avaliação de parâmetros físicos, 

químicos e biológicos são geralmente parte integrante de muitos estudos, sobretudo em locais 

como escritórios e hospitais (Dutil, 2009), tratando-se de uma temática bastante atual e alvo de 

controlo. Contudo, ainda são poucas as investigações que aprofundem a avaliação de agentes 

biológicos presentes no ar e nas superfícies dos autocarros públicos, sobretudo em Portugal, o 

que torna a escolha deste nicho de estudo ainda mais interessante e pertinente.  

Os estudos existentes na literatura englobam diferentes tipos de transportes públicos 

conduzidos a partir de diversas partes do mundo, que incluem “trolley buses” no Canada [14], 

“transit buses” nos EUA [15], táxis e autocarros na Coreia [16], Tailândia [17] e Hong Kong 

[18], “commuter buses” em Taiwan [19] e um estudo datado de 2013 relativo à contaminação 

por Staphylococcus aureus (MRSA) presentes em autocarros públicos em Lisboa, Portugal [20]. 

Os contaminantes biológicos do ar incluem fungos, vírus e bactérias e a sua distribuição pode 

variar de acordo com alguns fatores externos e/ou internos.   

De acordo com Hospodsky, 2012, as bactérias em particular são agentes causadores de várias 

doenças infeciosas e podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de doenças respiratórias 

crónicas, incluindo asma, e de doenças cutâneas com alguma severidade.  

No que toca às superfícies, a contaminação microbiológica destas pode ocorrer através da 

deposição de bioaerossóis que contêm microrganismos sobre estas, como os corrimões onde, por 

sua vez, outro individuo, que poderá ter o sistema imunitário imunodeprimido, poderá colocar as 

mãos e consequentemente leva-las à boca, nariz ou olhos, constituindo assim a via mais fácil e 

comum de contaminação (Charles, 2012). 

Aliado à escassez de estudos relativos à avaliação da QAI em transportes rodoviários 

coletivos, o desenvolvimento do presente estudo será um desafio, dado que os autocarros são 

microambientes mais complexos de avaliar por não serem estáveis e se encontrarem em 

constante movimento, o que requer uma definição exata e cuidada da metodologia de 

amostragem a implementar, sobretudo na seleção do local onde o equipamento será colocado, 

bem como os locais onde será realizado o esfregaço com zaragatoa, garantindo o “modos 

operandi” mais exequível e seguro, e também porque a exposição a microrganismos e a sua 

avaliação podem ser afetadas por vários fatores que poderão ter influência no estudo, como o 

tipo de ventilação (natural/artificial), o tipo de trajeto (zona histórica/periferia/zona de praia), 

características do veículo (antigo/recente), fontes de poluição interna/externa, número de 

ocupantes, entre outros.  

Este estudo pretende, primeiramente, avaliar e analisar, através de quantificação e 

identificação de espécies bacterianas, a exposição a agentes biológicos em Transportes 

Rodoviários Coletivos e apresenta ainda objetivos específicos, nomeadamente: avaliar a QAI 

através da quantificação das concentrações de bactérias viáveis; avaliar a relação entre o número 
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de ocupantes e a concentração de bactérias encontradas no ar; verificar se existe influência das 

estações do ano (Inverno e Primavera) na concentração de bactérias presentes no ar, 

nomeadamente no que respeita ao parâmetro da avaliação da temperatura; identificar as espécies 

mais comuns de bactérias encontradas no ar e nas superfícies dos autocarros e propor 

oportunidades de melhoria que visem minimizar a exposição dos ocupantes a bactérias 

potencialmente patogénicas. 

Neste sentido, a presente investigação revela-se extremamente pertinente como contributo 

para a melhoria da saúde pública e ocupacional dos indivíduos que frequentam os autocarros 

públicos diariamente, dado que ainda são poucos os estudos existentes neste nicho em Portugal.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO DO TRABALHO 

2.1 Apresentação da Empresa 

O presente estudo desenvolve-se nos autocarros pertencentes a uma sociedade de transportes 

coletivos da cidade do Porto, que é uma empresa de referência entre as que apresentam as 

melhores práticas do setor dos transportes públicos de passageiros a nível nacional.  

Esta empresa tem como missão prestar um serviço de transporte público urbano de 

passageiros na Área Metropolitana do Porto (AMP), em articulação com os demais operadores 

rodoviários, ferroviário e de metro, contribuindo para a efetiva mobilidade das pessoas, 

disponibilizando uma alternativa competitiva ao transporte individual privado e gerando, pela 

sua atividade, benefícios sociais e ambientais num quadro de racionalidade económica e na 

busca da melhoria contínua do seu desempenho. 

Os transportes coletivos na cidade do Porto remontam a 1872, ano em que a "Companhia 

Carril Americano do Porto" foi iniciadora em Portugal e não parou de evoluir até então.  

Em janeiro de 2017 esta empresa deixou de ser singular na sua gestão e passou a partilhá-la 

com algumas Câmaras Municipais do Grande Porto. 

Entre os vários tipos de autocarros existentes (standart, minibus, de dois pisos, articulados e 

elétricos) optou-se pela realização das amostragens nos veículos do tipo “standart”, cujo 

exemplo é apresentado na Figura 1, uma vez que é o mais representativo e está presente nas 

quatro diferentes linhas de circulação existentes na cidade, sendo estas as linhas circulares, de 

periferia, radiais e diametrais, que abrangem diferentes percursos, bem como zonas da cidade 

com características distintas no que toca, por exemplo, ao tipo de ocupação consoante a 

existência de escolas, bairros socias, hospitais, lares ou praias e ainda às espécies de 

microrganismos, uma vez que podem ser características de ambientes externos específicos e que, 

deste modo, poderão influenciar a contaminação do ar interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Autocarro Standart (Fonte: 

http://www.stcp.pt/pt/media-e- -downloads/galerias-de-

imagens/veiculos/) os sites devem estar em nota de 

rodapé 

http://www.stcp.pt/pt/media-e-%20-downloads/galerias-de-imagens/veiculos/
http://www.stcp.pt/pt/media-e-%20-downloads/galerias-de-imagens/veiculos/
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2.2 Enquadramento Legal e Normativo 

O enquadramento legal em matéria de Saúde Pública, bem como em Segurança e Saúde 

Ocupacionais, assumem um papel determinante e são a base de sustentação de todas as 

avaliações de risco, permitindo comparar os resultados obtidos com os valores legalmente 

impostos. Ao longo dos anos a legislação tem sido cada vez mais específica e exigente tanto a 

nível europeu como em Portugal, exigindo o cumprimento de padrões de qualidade e valores 

limite de exposição (VLE) que garantam, acima de tudo, a salvaguarda da saúde humana e a 

proteção do ambiente.  

Apesar  dos esforços da Comunidade Europeia (CE) na definição de estratégias e 

regulamentações na temática da qualidade do ar, a legislação atual relativamente à QAI é, ainda, 

insuficiente (Ferreira, 2014).  

A elaboração do presente estudo tem como suporte legal vários tipos de legislação que abrange 

Decretos-lei, Leis, Normas ISO e Portarias, que são seguidamente apresentados por categorias.  

 

 CAE da empresa: 

Segundo a Revisão 3 da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE), a 

Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S.A enquadra-se na secção H (Transportes e 

armazenagem), divisão 49, grupo 493, classe 4931 e subclasse 49310. O decreto-lei 381/2007 de 

14 de novembro aprova a revisão 3 da Classificação Portuguesa das Atividades Económicas.  

 

 Segurança e Saúde no Trabalho: 

A Lei 3/2014 de 28 de janeiro  procede à segunda alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, que aprova o regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, e à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 116/97, de 12 de maio, que transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, relativa às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde no trabalho a bordo dos navios de pesca.  

Decreto-lei 118/2013, de 20 de agosto, que veio alterar o Decreto-lei 78/2006, de 4 de abril, o 

Decreto-lei 79/2006, de 4 de abril e o Decreto-lei 80/2006, de 4 de abril. Este diploma aprovou o 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético 

dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 

Comércio e Serviços, transpondo ainda a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho da Europa, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 

Diretiva 2000/54/CE de 18 de setembro, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos 

ligados à exposição ocupacional a agentes biológicos. Esta diretiva descreve os critérios a adotar 
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na identificação e avaliação de riscos biológicos, bem como as obrigações da entidade patronal e 

ainda a lista de agentes biológicos classificados nos grupos 2,3 e 4.  

 

 Exposição a agentes biológicos/ Análise laboratorial: 

A realização das recolhas de amostras de ar e respetiva análise teve como base a versão 1.0 da 

Metodologia de avaliação da qualidade do ar interior em edifícios de comércio e serviços no 

âmbito da Portaria 353-A/2013 de 4 de dezembro, onde são estabelecidos os valores mínimos 

de caudal de ar novo no espaço, as condições de referência para os poluentes do ar interior e 

ainda os são definidos os valores de referência relativos aos agentes biológicos (bactérias, 

Legionella spp. e fungos). 

Portaria 405/98 de 11 de julho – Aprova a classificação dos agentes biológicos, onde é 

apresentada uma lista de classificação nos grupos 2,3 e 4 relativamente a fungos, parasitas, 

bactérias e vírus.  

EN 13098:2000 – Relativa à uniformização de processos no que respeita à avaliação de bactérias 

e fungos. 

ISO 4822:2013 – Relativa aos métodos de contagem de unidades formadoras de colónias a olho 

nu. 

NP EN ISO/IEC 17025:2005 – “General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories.” 

 

2.3 Estado da Arte 

No que respeita à elaboração da pesquisa bibliográfica, esta não seguiu nenhuma metodologia 

exata, tendo tido apenas como linha de base condutora a metodologia PRISMA Statement, mas 

não contemplou todos os passos da mesma. As bases de dados consultadas foram a Science 

direct, Scopus, Pubmed e Medline. 

Numa primeira abordagem, escolheu-se uma base de dados de pesquisa, selecionaram-se as 

palavras-chave (indoor air quality, biological agents e public buses), articulando-as de diferentes 

modos, e ajustaram-se os critérios de exclusão, restringindo a pesquisa científica a estudos com 

menos de 10 anos, em formato de artigos, revisões e artigos por publicar e todos eles escritos em 

idioma inglês. Concluído este passo, eliminaram-se os artigos repetidos e ajustaram-se os 

critérios de inclusão, nomeadamente se o artigo apresentava uma metodologia específica e clara 

de forma a poder ser reproduzida; se garantia o consentimento informado no caso de lidar com 

pessoas; se identificava claramente a população em estudo, bem como o tamanho da amostra e se 

descrevia os equipamentos utilizados, a sua calibração e certificação. Realizada esta etapa, o 

número de artigos científicos encontrados reduziu de forma bastante significativa, ficando 
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apenas a bibliografia de interesse, perfazendo um total de 53 documentos, que constituíram a 

base concetual científica espelhada ao longo de todo o estudo. 

Os problemas relacionados com a qualidade do ar interior são reconhecidos atualmente como 

fatores de risco relevantes para a saúde pública e ocupacional, nomeadamente no que respeita à 

exposição ambiental dos indivíduos a contaminantes do ar (WHO, 2009), que envolvem a 

avaliação de diversos parâmetros, nomeadamente os agentes biológicos como as bactérias, que 

representam uma parte significativa da total composição do ar dos espaços interiores (Tham, 

2016).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a percentagem de doenças com 

causa atribuída a fatores ambientais está entre os 12% e 40% no mundo, entre os 12% e os 20% 

na Europa e entre os 12% e os 15% em Portugal (WHO, 2010). Esta temática tem ganho maior 

expressão nos últimos anos dado que estudos revelam que 80 a 90% da vida das populações é 

passada em espaços fechados (ASHRAE, 2010), inalando, em média, cerca de 10m
3
 de ar 

diariamente, de acordo com Ferreira, 2014. Sundell, 2004 refere que o nível de poluição do ar no 

interior é bastante pior do que o do ar exterior, podendo atingir valores duas a cinco vezes 

superiores ao nível de poluição do ar exterior. 

Os transportes rodoviários coletivos, como os autocarros, são veículos de transporte público 

utilizados em massa por inúmeras pessoas em todo o mundo (Prakash, 2014), ocupando cerca de 

7% do seu tempo diário em habitantes de áreas urbanas (Spengler, 2010) e representam um 

microambiente de relevo no que toca à exposição ambiental a agentes biológicos, sobretudo 

porque muitos indivíduos, incluindo os de grupos mais vulneráveis como as crianças e idosos, 

passam grande parte do seu tempo dentro destes veículos (Lee, 2005) nos trajetos que fazem 

entre casa e o local de trabalho, o centro de saúde ou a escola. Os bioaerossóis podem estar 

associados a doenças do foro respiratório, como asma, rinite, reações de hipersensibilidade e até 

em casos mais severos a pneumonia.  

Num prisma internacional, estudos estimam que 20 milhões de americanos sofrem de asma e 

que cerca de 50% destes desenvolveram asma alérgica. Na Finlândia, estima-se que a 

prevalência de rinite alérgica seja de 15 a 20% (Wang, 2013).  

De acordo com Troko, 2011 um estudo recente em Inglaterra demonstrou um aumento 

significativo das infeções respiratórias em indivíduos que viajaram de autocarro nos cinco dias 

anteriores à avaliação, enfatizando que, segundo a OMS, além de um problema relacionado com 

a saúde ocupacional, a qualidade do ar interior apresenta também um papel determinante na 

saúde pública (APA, 2009) que deve ser alvo de avaliação. 

Segundo Tham, 2016 são vários os fatores que podem influenciar tanto a contaminação 

biológica do ar como das superfícies dos autocarros, como alterações das características 

intrínsecas da composição dos materiais que podem potenciar a emissão ou absorção, 

dependendo de outros fatores ambientais como a temperatura, velocidade do ar e humidade 

relativa que variam conforme a sazonalidade; os equipamentos e/ou processos que possam gerar 

poluentes como a entrada do ar exterior potencialmente contaminado; equipamentos AVAC 
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(Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), uma vez que propiciam a mistura do ar e 

favorecem a formação de massas de ar possivelmente contaminado, aumentando o risco de 

propagação e exposição a agentes patogénicos. Por outro lado, Weschler, 2016 defende ainda 

que a presença humana revela ser um parâmetro que influencia a carga microbiológica presente 

num espaço fechado, ou seja, a presença de indivíduos doentes ou com hábitos de higiene 

reduzidos que contaminem o ar e superfícies, facilitando a proliferação dos agentes patogénicos 

responsáveis pelo desenvolvimento de doenças do foro respiratório. Além deste fator, o mesmo 

autor apresenta ainda outra possível causa: métodos de limpeza/desinfeção insuficientes dos 

veículos. 

Concomitantemente, Weschler, 2016 sugere ainda que o excesso de humidade em qualquer 

tipo de material favorece o crescimento de microrganismos tais como fungos e bactérias 

responsáveis pela emissão para o ar interior de esporos, células, fragmentos e compostos 

orgânicos voláteis (COV’s). A humidade provoca ainda a degradação dos materiais, o que 

constitui outro fator de contaminação do ar interior e tem sido considerado o principal fator de 

risco para os casos de asma, tosse e dificuldades respiratórias. Por outro lado, a ventilação 

deficiente pode ser também um fator de risco e que pode contribuir para o desenvolvimento de 

patologias respiratórias, devido à falta de renovação do ar e consequente concentração de 

microrganismos. Deste modo, a ventilação adequada torna-se então extremamente importante no 

controlo da humidade e prevenção da condensação (APA,2009), ajudando a evitar o crescimento 

de agentes biológicos potencialmente patogénicos.  

Segundo Su, 2002 os tapetes e os têxteis presentes nos autocarros, como é o caso do material 

que reveste os assentos dos passageiros, também constituem uma possível fonte de 

microrganismos a considerar que, em conjunto com os outros fatores supramencionados, podem 

favorecer a proliferação microbiológica para concentrações concisamente superiores às do ar 

exterior (Lee, 2005), o que poderá resultar no incumprimento da legislação em vigor. 

 No que respeita aos critérios de conformidade legais para a contaminação do ar interior, não 

existem valores limite específicos para espaços como os autocarros. Contudo, teve-se como 

referência os valores relativos aos edifícios, tomando como referência o decreto-lei n.º 118/2013, 

de 20 de agosto, conjuntamente com a Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro, que estipula 

novas exigências em matéria de qualidade do ar interior (QAI), nomeadamente, ao nível dos 

valores mínimos de caudal de ar novo por espaço e dos limiares de proteção para as 

concentrações de poluentes do ar interior, cabendo à Direção Geral da Saúde e à Agência 

Portuguesa do Ambiente acompanhar a sua aplicação, no âmbito das respetivas competências, 

em matéria de qualidade do ar interior (APA, 2017). 

No que toca aos agentes biológicos, as bactérias em particular são organismos unicelulares, 

procariontes, que podem ser encontrados de forma isolada ou em colónias, cuja unidade de 

contagem em placa é “unidades formadoras de colónias” UFC’s.  

A sua morfologia difere com o grupo taxonómico a que pertence e, de acordo com o meio 

onde se desenvolvem, podem apresentar diversas formas, colorações e tamanhos, que são 

características importantes a ter em conta na sua identificação. Todas as propriedades 

https://www.apambiente.pt/_zdata/DAR/Ar%20Interior/Portaria_353A_2013_REQUISITOS_QAI.pdf
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morfológicas são de extrema importância na identificação e classificação destes microrganismos. 

Segundo a sua morfologia, as bactérias podem apresentar-se em forma de bastonete, vibrião, 

espirilos, espiroquetas, cocos e micélios (Gomes, 2013).  

Entre as bactérias responsáveis pelo desenvolvimento de doenças mais graves no Homem, 

destaca-se a Legionella pneumophila, cuja presença no ar constitui uma ameaça grave à saúde e, 

deste modo, compromete a QAI. A Doença do Legionário é uma infeção que pode resultar em 

pneumonia se for disseminada a partir de um ponto amplificador para uma zona em que se 

encontre presente um potencial hospedeiro. Os sistemas de água quente que englobem 

fenómenos de evaporação podem ser considerados zonas de amplificação para a este 

microrganismo que é disseminado no ar através de aerossóis (APA, 2009), que podem ser 

inalados pelos indivíduos e causar infeção.  

Segundo APA, 2009 esta bactéria altamente patogénica pode desenvolver-se em águas 

quentes estagnadas existentes nos sistemas de aquecimento ou ainda em águas resultantes da 

condensação dos sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), que podem 

existir nos autocarros. Esta bactéria vive em biofilmes que se desenvolvem nas superfícies de 

contacto com a água (APA, 2009). Deste modo, a manutenção dos sistemas de ventilação e de ar 

condicionado dos autocarros deve ser alvo de manutenção periódica e cuidada, de modo a não 

permitir o desenvolvimento de condições que favoreçam o crescimento desta bactéria.  

A maioria das bactérias existentes no ar interior de edifícios e nas superfícies dos mesmos é 

proveniente da pele e do trato respiratório humano, mas basta existirem janelas ou portas abertas 

para favorecer a entrada de bactérias de origem ambiental. As bactérias de origem humana ou 

comensais são Gram (+), não apresentando, em geral, riscos severos para a saúde humana.  

As bactérias Gram (-), como Pseudomonas e Enterobactereaceas, são menos comuns em 

ambientes interiores e são, de um modo geral, patogénicas para o Homem, podendo até ser letais. 

Os determinantes da doença, designados de fatores de risco, estão associados ao hospedeiro, ao 

ambiente (incluindo o agente) e ao tempo (Gomes, 2013) e em conjunto podem determinar a 

gravidade da infeção.   

Entre algumas bactérias mais comuns, salienta-se o Staphylococcus aureus resistente à 

miticilina (MRSA), que é uma bactéria patogénica para o Homem existente em grande escala e 

responsável por infeções graves em todo o mundo (Lencastre, 2011). Este microrganismo pode 

ser encontrado nas superfícies dos autocarros como os corrimões, fruto da contaminação 

proveniente do trato respiratório humano dos indivíduos portadores deste agente.  

Apesar de, em 2011, a European Antimicrobial Resistence Surveillance Network (EARSS-

Net) reportar taxas mundiais de MRSA estabilizadoras ou mesmo decrescentes, Portugal 

continua a exibir uma tendência crescente, atingindo uma prevalência nosocomial de 54,3%, o 

que representa a maior taxa da Europa (ECDPC, 2012).  

Face a estes números, o controlo deste agente nas superfícies dos transportes públicos torna-se 

ainda mais necessário.  
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Segundo Reynolds, 2005 a avaliação do crescimento de bactérias nas superfícies e a sua 

identificação, aliada à presença de outras substâncias com origem humana, como fluídos 

corporais, pode ser usada também como indicador do estado/qualidade da higienização dos 

autocarros e da efetividade das intervenções de limpeza (Bright, 2010). Reynolds, 2005 

descobriu níveis de proteína em 61% das suas amostras e fluidos corporais (ureia, hemoglobina e 

suor) em 41% das superfícies em autocarros públicos.  

Os agentes biológicos podem ser classificados em 4 grupos de acordo com o seu nível 

infecioso como demonstra a Tabela 1, sendo o grupo 1 composto por agentes biológicos que 

apresentam menos virulência e o grupo 4 aquele onde se enquadram os microrganismos mais 

nocivos para a saúde humana. A Tabela 1 demonstra ainda uma relação crescente entre o nível 

infecioso do agente biológico e o seu risco de propagação na coletividade, sendo que o grupo 4 é 

o que apresenta o risco mais elevado de propagação e, consequentemente, aquele que deve ser 

alvo de maior vigilância.  

 

 

Tabela 1 – Classificação dos agentes biológicos segundo o seu nível infecioso
2
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As características dos agentes biológicos, a sua virulência, a forma de entrada no organismo e 

a sua interação com as defesas do ser humano são fatores determinantes no desenvolvimento de 

uma doença. Os microrganismos podem entrar no organismo humano por diferentes vias: através 

do contacto direto, indireto, via aérea, ingestão e via cutânea, sendo que especificamente em 

microambientes como os autocarros, os modos mais comuns de transmissão são o contacto 

indireto com superfícies contaminadas como os corrimões, o contacto direto com pessoas 

contaminadas (aperto de mão e leva-la consequentemente ao nariz/boca por exemplo), ou por via 

aérea, através da inalação de bioaerossóis. Uma vez libertadas, estas partículas vão geralmente 

 

Grupo 

 

Risco de exposição dos indivíduos 

 

Risco de propagação na coletividade 

1 Baixa probabilidade de causar doença Não 

2 Pode causar doença e constituir perigo para os 

trabalhadores 

Pouco provável 

3 Pode causar doença grave e constituir perigo 

grave para os trabalhadores 

Provável 

4 Provocam doença grave e constituem um sério 

perigo para os trabalhadores 

Elevado 
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assentar nas superfícies, ou então, as gotículas podem secar e constituir núcleos que, devido ao 

seu baixo peso, ficam suspensas no ar, podendo ser inaladas e contaminar o individuo exposto 

(DGS, 2004).  

Os sintomas manifestados e os odores sentidos pelos ocupantes dos autocarros podem chamar 

a atenção para a existência de alguns problemas apresentados na Tabela 2, como a sobrelotação 

do espaço, renovação de ar insuficiente, presença de agentes biológicos, entre outros, traduzindo-

se em indicadores da existência de alguns problemas relacionados com a qualidade do ar interior. 

Esses mesmos sintomas são geralmente dores de cabeça, irritação dos olhos, nariz e garganta e 

cansaço generalizado.   

 

 

Tabela 2 – Associação dos odores aos problemas de QAI
2 
 A formatação da Tabela deve ser toda igual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Segundo a OMS, ainda não é possível fornecer Diretrizes baseadas na concentração de 

agentes biológicos. Contudo, a suscetibilidade individual foi identificada como um fator 

importante a ter em conta na formulação dessas mesmas Diretrizes. Os agentes biológicos podem 

então ser considerados como um meio de identificação qualitativa dos fatores de risco (APA, 

2009). 

No que respeita aos trâmites legais em matéria de QAI, segundo o artigo 12º do decreto-lei 

118/2013 de 20 de agosto, compete à Direção Geral de Saúde e à Agência Portuguesa do 

Descrição      Problema       Sintomas  

 

 

Odores 

corporais 

  

Sobre lotação, 

baixa taxa de 

ventilação 

(elevados 

níveis de 

dióxido de 

carbono) 

 

 

Dores de 

cabeça, 

cansaço, 

abafamento. 

 

 

Cheiro a 

mofo 

 

  

Presença de 

agentes 

biológicos 

 

Sintomas de 

alergia 

 

Cheiro a 

Solventes, 

perfumes, 

outros. 

  

Presença de 

COV’s 

 

Sintomas de 

alergia, dores 

de cabeça, 

vertigens. 

 

 

Cheiro a 

cimento 

molhado 

ou pó. 

  

Partículas 

suspensas, 

sistema de 

humidificação. 

 

Olhos secos, 

problemas 

respiratórios, 

irritação das 

mucosas, tosse 

e espirros. 
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Ambiente I.P. acompanhar a aplicação do presente diploma no âmbito das suas competências em 

matéria de qualidade do ar interior em Portugal.  

 

2.4 Objetivos da Dissertação 

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar e analisar, através da quantificação e 

identificação de espécies bacterianas, a exposição a agentes biológicos em Transportes 

Rodoviários Coletivos.  

No seguimento deste objetivo surgiram outros secundários, nomeadamente avaliar a 

influência dos procedimentos de higiene implementados em 20 autocarros na concentração de 

bactérias presentes nas superfícies; quantificar as bactérias viáveis e identificar as espécies 

encontradas; avaliar a influência de parâmetros como a temperatura do ar, a ventilação e o 

número de ocupantes na concentração de bactérias; avaliar a existência da influência das 

estações do ano (inverno e primavera) nas concentrações obtidas.  

Não obstante, não sendo um objetivo concreto deste estudo, mas nunca descorando o papel de 

Técnico Superior de Segurança e Saúde no Trabalho, este estudo visa ainda propor 

oportunidades de melhoria que visem minimizar a exposição de todos os ocupantes, incluindo o 

motorista, a bactérias potencialmente patogénicas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1.  Tipo de estudo 

O presente estudo classifica-se como descritivo, dado que foram quantificadas e identificadas 

espécies de bactérias presentes no ar e superfícies de autocarros do tipo “Standart” (estudo de 

caso).  

 

3.2.  Amostra  

Entre os vários tipos de autocarros existentes na empresa em estudo - standart, minibus, de 

dois pisos, articulados e elétricos - optou-se pela seleção dos autocarros da tipologia standart, 

cujo exemplo foi apresentado anteriormente na Figura 1. Esta seleção deve-se ao facto deste tipo 

mais representativo e está presente nas quatro diferentes linhas de circulação existentes na cidade 

do Porto: circulares, de periferia, radiais e diametrais, que abrangem diferentes trajetos, bem 

como zonas da cidade com características distintas no que respeita, por exemplo, ao clima (perto 

do mar/ centro histórico) e ao tipo de ocupantes consoante a existência de escolas, lares, bairros 

sociais, hospitais, praias, entre outros.  

Estes autocarros caracterizam-se por apresentar uma capacidade máxima de 83 passageiros, 

dos quais 34 lugares sentados e 49 lugares de pé. São constituídos por 9 janelas, sistema de 

ventilação, que é ligado pelo motorista muitas vezes e possui ainda sistema de ar condicionado, 

que não é ligado com tanta frequência. 

O presente estudo incluiu um total de 20 autocarros que realizam diferentes trajetos na cidade 

do Porto, desde o centro à periferia, perfazendo um total de 41 viagens – 21 de ida e 20 de volta.  

Realizaram-se duas amostragens de recolhas de ar para volumes de 250 litros em cada 

viagem de ida e mais duas amostragens com os mesmos volumes em cada viagem de volta. 

Foram realizadas duas amostragens em cada viagem com o objetivo de obter duplicados de cada 

amostra. Isto é procedimento, deves retirar daqui e colocar no procedimento. 

As amostragens decorreram durantes os meses de janeiro a maio de 2017, recolhendo-se um 

total de 91 placas de bactérias puras, 78 pertencentes ao ar e 13 às superfícies, das quais fazem 

parte varões verticais, corrimões horizontais e assentos. Contudo, ocorreram alguns problemas 

no processo de armazenagem a frio, e algumas placas tiveram que ser descartadas. Assim, foram 

selecionadas para análise final um total de 61 placas de bactérias puras, das quais 51 pertenciam 

ao ar e 10 às superfícies. Apesar das amostragens terem sido realizadas em  

 

duas estações do ano - inverno e a primavera - as temperaturas do ar foram na generalidade 

elevadas, atingindo num dos dias 28ºC (11 de abril). Deste modo, realizou-se a avaliação da 

temperatura do ar (ºC) no dia das amostragens e avaliou-se a existência de uma possível relação 
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desta com as concentrações de bactérias encontradas no ar, em vez de avaliar a influência de das 

duas estações do ano. 

 

3.3.  Amostragem e Equipamentos de Medição  

 

3.3.1. Procedimento de Amostragem  

As amostragens foram realizadas em autocarros que partiam da garagem rumo à 

primeira paragem e, por isso, tinham sido higienizados durante a noite para estarem 

prontos a iniciar o seu trajeto normal durante o dia.  

Realizaram-se recolhas de amostras de superfícies ainda na garagem antes da entrada 

de passageiros e no final da viagem, de forma a avaliar a influência dos ocupantes na 

contaminação das superfícies. Por outro lado, as amostras de ar foram recolhidas 

sempre na presença de ocupantes, realizando uma amostragem no início da viagem de 

ida, outra no final da mesma viagem, uma amostragem no início da viagem de volta e 

outra no final da mesma viagem, mais os seus duplicados, de modo a avaliar a 

influência do número de ocupantes na contaminação do ar.  

A colheita de amostras de ar relativamente à amostragem para bactérias apresenta 

deve falar no passado, o que teve em consideração na amostragem neste estudo??? 

algumas especificidades, nomeadamente: as colheitas em placa com o meio de cultura 

devem ser efetuadas em duplicado, idealmente em paralelo e no mínimo, um branco por 

cada 10 amostras; a colheita é normalmente efetuada por impacto direto em meio semi-

sólido com recurso a um equipamento de filtragem de ar que deve possuir calibração 

válida. 

Relativamente à avaliação das condições do veículo no momento das amostragens, 

elaborou-se uma lista de verificação, que serviu como ferramenta de apoio, para ser 

preenchida em cada viagem, com o objetivo de ajudar a perceber a influência de alguns 

parâmetros na concentração das bactérias encontradas. A lista apresenta como 

principais campos de análise: dia da amostragem, linha de circulação, número de 

janelas abertas/fechadas, ventilação ligada/desligada, ar condicionado ligado/desligado, 

indicações meteorológicas no momento da avaliação, número de ocupantes nas viagens 

de ida e volta, bem como o número de amostras recolhidas. A lista de verificação será 

apresentada no capítulo “Anexos” do presente documento. 

 

3.3.2. Equipamento - Amostras de ar 

Para realizar a colheita das amostras de ar recorreu-se ao equipamento de leitura Merck Air 

Sampler MAS-100 MERCK de acordo com o método NIOSH 0800. O volume de ar e o tempo 

de amostragem devem ser otimizados e definidos de acordo com a contaminação espectável do 

ambiente em estudo. Deste modo, foram realizadas recolhas de amostras piloto para definir o 

volume de ar aspirado, selecionando-se os volumes de 100 e 250 litros.  
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A recolha das amostras de ar foi realizada em pontos de amostragem específicos dos 

autocarros e definidos na amostra piloto de acordo com as características do espaço, de forma a 

não comprometer o normal funcionamento do veículo, o transporte dos indivíduos e a garantir a 

representatividade do estudo e o seu contexto real. Assim, o equipamento foi colocado no espaço 

contiguo à última fila de assentos do autocarro, por ser o local mais estável do veículo e menos 

perturbador ao funcionamento normal do mesmo.  

A Figura 2 apresenta um momento de amostragem para a recolha de amostras de ar com o 

equipamento MAS 100 MERCK numa das viagens realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Amostras de superfícies  

Para a recolha de amostras das superfícies utilizou-se o método da zaragatoa seguido de 

espalhamento direto na própria placa com o meio de cultura Tryptic Soy Agar (TSA). Ao 

contrário dos procedimentos comuns que têm por base este método, a zaragatoa não foi 

humedecida em solução isotónica de Ringer antes do esfregaço, mas sim utilizada “em seco” 

diretamente na superfície. Optou-se por este método, uma vez que inicialmente os resultados não 

estavam a ser coerentes, sobretudo após as diluições, o que levou à utilização da zaragatoa em 

seco seguida do riscado direto na placa de Petri.  

A recolha de amostras de superfícies foi realizada nos varões verticais junto às portas de entrada 

e saída de passageiros e ainda no corrimão lateral em frente à porta de saída e nos bancos dos 

últimos lugares.  

Após o esfregaço, as amostras foram armazenadas e transportadas numa mala térmica até serem 

colocadas na estufa do laboratório, respeitando as especificidades de tempo e temperatura 

características das bactérias.  

No que respeita à avaliação dos parâmetros de temperatura e humidade, não foi possível a sua 

realização com o equipamento de leitura direta IAQ-CALCTM- Modelo 8762 como foi previsto 

inicialmente, uma vez que este apresenta muita sensibilidade e requer condições de 

Figura 2 - Amostrador de Ar MAS 100 MERCK 
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manuseamento cautelosas. Por esse motivo, não se tornou viável a sua utilização num espaço em 

constante movimento como os autocarros e que muitas vezes ia lotado, não sendo exequível a 

sua utilização. Deste modo, para obter os valores de temperatura do ar que se faziam sentir no 

momento das avaliações recorreu-se a um termómetro digital com um erro associado de ± 2ºC.  

 

3.4.  Análise laboratorial  

Para avaliar o crescimento das bactérias, bem como a concentração das mesmas presentes no ar, 

as amostras foram incubadas na estufa a 37 ± 1°C durante 48 h ± 3h, respeitando a EN 13098: 

2000. A contagem das colónias fez-se a olho nu, contando um valor máximo de 300 UFC´s, de 

acordo com as metodologias descritas na norma ISO 4822:2013 e na EN 13098:2000 e foram 

apresentadas em unidades formadoras de colónias por cada metro cúbico de ar (UFC/m
3
). 

 

3.4.1. Isolamento de culturas  

Após a contagem das colónias mistas das placas com contagens entre 30 a 300 UFC´s, 

selecionaram-se as colónias mais comuns tanto do ar como das superfícies e procedeu-se ao seu 

isolamento através do Método de Riscado em Placa, especificado no Figura 3, de forma a obter 

colónias puras – culturas que contêm apenas um tipo de bactéria - e viáveis que permitissem a 

sua futura identificação da espécie.  

Este método é rápido e consiste no espalhamento de uma pequena porção do inóculo, colhido 

com uma ansa levada ao rubro, que é sucessivamente riscada na superfície do meio sólido TSA. 

Segundo Abelho, 2013 a execução do riscado deve ocorrer de forma a que pelo menos uma 

célula fique isolada das restantes geneticamente iguais. De seguida, colocaram-se as placas na 

estufa durante 48 h a 37ºC para obter o seu crescimento.    

As análises microbiológicas realizaram-se no laboratório de Saúde Ambiental da Escola Superior 

de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, que recorre a metodologias avançadas e creditadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 - Exemplo de riscado em placa. (Fonte: Abelho, 

2013) 



Exposição a Agentes Biológicos: o caso dos Transportes Rodoviários Coletivos 

Rocha, Diana 21 

 

 

3.4.2. Identificação das espécies  

 

3.4.2.1. Extração  

Para realizar a extração do ADN das bactérias, utilizou-se o E.Z.N.A Bacterial DNA Kit, cuja 

fotografia está na Figura 4, e seguiram-se as etapas do protocolo automatizado que pode ser 

consultado na íntegra no capitulo “Anexos”. 

Primeiramente, dentro da câmara de fluxo laminar para assegurar as condições de assepsia, 

retirou-se uma boa porção de bactéria pura em placa com uma ansa estéril e colocou-se em 

eppendorfs. Após este passo, seguiu-se o protocolo automatizado.  

Em suma, as etapas mais importantes na execução do protocolo foram aquelas em que se 

procedeu à adição de vários reagentes que ajudaram na extração do ADN, nomeadamente 100 µl 

de TE buffer e 10 µl de Lysozima, 25 mg de “glass beads”, 100 µl de TL buffer + 20 µl 

Proteinase K., 5 µl de RNase, adicionar 222 µl de BL, 220 µl de EtOH, 500 µl de HBC buffer, 

700 µl de wash buffer e ainda 100 µl de elution buffer a 65ºC. Entre os processos e, respeitando 

sempre os tempos e temperaturas, realizaram-se centrifugações e lavagens. 
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Fabricante: OMEGA bio-tek – Innovations in nucleic acid isolation. Manual disponível para 

consulta em omegabiotek.com através do endereço http://omegabiotek.com/store/wp-

content/uploads/2013/04/D3350-Bacterial-DNA-Kit-Combo-Online.pdf.  

 

3.4.2.2. PCR 

 

Para obter a identificação das espécies recorreu-se à Técnica de Reação em Cadeia de 

Polimerase (PCR), após a extração do ADN das bactérias com o kit específico para o efeito. Esta 

técnica consiste na síntese de um fragmento específico de ADN através de ciclos sucessivos de 

repetição, resultando na sua multiplicação exponencial, que dá origem a um produto amplificado 

com ADN em quantidade suficiente para posteriormente ser possível de ser detetado (Ferreira, 

2013).  

O PCR ocorre no termociclador, tem a duração de aproximadamente 3 horas e comporta três 

fases para amplificar a porção de ADN desejada: inicialmente uma fase de desnaturação com 

separação das cadeias de ADN, segue-se a fase de ligação das sequências iniciadoras (primers) 

às cadeias que contêm as sequências alvo e por último a extensão com produção de novas 

cadeias de ADN complementar (Ferreira, 2013).  

Os primers têm a função de amplificar apenas a porção de ADN que nos interessa. Neste caso, 

utilizaram-se os primers específicos para bactérias: 1492 reverse e 27 falow, que irão amplificar 

o Gene 16-S do rRNA. Este gene é um marcador filogenético, ou seja, é diferente em cada 

organismo, permitindo a sua identificação.  

As temperaturas das diferentes fases que ocorrem no Termociclador, apresentado na Figura 5, já 

estão otimizadas, com exceção da temperatura de anneling que é preciso ajustar de acordo com 

os primers utilizados. No caso dos primers específicos para bactérias, a temperatura de anneling 

foi regulada para os 48ºC.  

Figura 4 - E.Z.N.A Bacterial DNA Kit (sala de extração 

do Ciimar) 

http://omegabiotek.com/store/wp-content/uploads/2013/04/D3350-Bacterial-DNA-Kit-Combo-Online.pdf
http://omegabiotek.com/store/wp-content/uploads/2013/04/D3350-Bacterial-DNA-Kit-Combo-Online.pdf
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A mistura do PCR contém a seguinte constituição: os dois primers, água e Quiagen, que é 

composta por nucleótidos, uma solução tampão e polimerase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricante: Applied Biosystems. Manual do equipamento disponível para consulta em 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4375786 . os links devem 

aparecer em notas de rodapé.  

 

Concluída esta etapa, procedeu-se à elaboração do gel de agarose, para utilizar na 

eletroforese, constituído por 1,4g de agarose, 100 ml de tempão TAE e 0,5 µl de syber safe, que 

irá permitir a visualização das bandas de ADN. 

O gel de agarose com uma concentração de 1,2% é constituído por 100 ml de tampão e 1,2g 

de agarose.  

Para carregar o gel nos poços e proceder à realização da electroforese, colocou-se 1,4 µl de 

corante azul de bromefol em cada espaço do suporte dos tubos, introduziu-se em cada um 3µl de 

ADN e 3µl da mistura em cada espaço. De seguida inseriu-se no primeiro poço do gel 3 µl de 

Ladder 1 kb, que é um marcador de tamanho, e deixou-se correr o gel a 150 mV durante 30 

minutos – eletroforese.   

A eletroforese é um processo que requer passagem de corrente elétrica, ocorre do pólo 

negativo para o positivo e tem como finalidade separar os fragmentos de ADN. A Figura 6 

apresenta este processo realizado na sala de PCR do Ciimar.  

Além dos poços relativos a cada uma das amostras, realizou-se ainda um controlo negativo, que 

não contém ADN, e um controlo positivo. O controlo negativo realizou-se com o objetivo de 

Figura 5 - Termociclador (sala de PCR do Ciimar) - 

Veriti™ 96 -Well Thermal Cycler  

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4375786
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controlar possíveis contaminações e no controlo positivo utilizou-se uma amostra que já se 

conhecia à priori o resultado como sendo correto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3. Ampliação das bandas de ADN e Sequenciação 

Terminada a etapa da eletroforese, colocou-se o gel de agarose no equipamento BIO RAD 

Molecular Imager Gel Doc 
TM

 XR+ with Image Lab Software, apresentado na Figura 7, que nos 

permitiu observar no computador, através do software específico, o aspeto das bandas de ADN, 

ou seja, se estas amplificaram corretamente, como mostra a Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual do equipamento disponível para consulta em http://www.bio-rad.com/en-

us/sku/1708195-molecular-imager-gel-doc-xr-system-with-image-lab-software.  

Figura 6 - Eletroforese (Gel e Corrente) 

Figura 7 - BIO RAD Molecular Imager Gel Doc 
TM 

 XR+ 

System with Image Lab 
TM

 Software (sala de PCR do Ciimar) 

http://www.bio-rad.com/en-us/sku/1708195-molecular-imager-gel-doc-xr-system-with-image-lab-software
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/1708195-molecular-imager-gel-doc-xr-system-with-image-lab-software
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Após a correta amplificação das bandas de ADN, procedeu-se ao envio das amostras para um 

laboratório externo com o objetivo de realizar a sequenciação e obter a identificação das espécies 

das bactérias analisadas e, a partir daí, avaliar no futuro a sua patogenicidade para o organismo 

humano. Após a receção dos resultados do laboratório, recorreu-se ao programa Geneous, onde é 

possível visualizar os eletroferogramas de cada bactéria.  

Todo este processo que envolve extração de ADN e PCR foi realizado nas instalações do 

Laboratório ECOBIOTEC do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental 

(Ciimar).  

  

3.4.2.4. Bases de dados utilizadas na identificação das espécies  

Para confirmar os resultados das sequências de ADN e obter as percentagens de similaridade 

relativamente à identificação das espécies de bactérias recorreu-se a três bases de dados, sendo 

estas Nucleotide Colection, Bacteria and Archaea e EZTaxon. 

 

 

3.5.  Análise Estatística   

 

No procedimento de análise e tratamento dos dados utilizou-se o programa Microsoft Excel e o 

software IBM SPSS – versão 23. A análise dos dados foi realizada através de estatística 

descritiva, onde se procedeu à análise de médias aritméticas e desvios padrões.  A distribuição 

das variáveis estudadas foi comparada com a distribuição normal através do teste Kolmogorov-

Figura 8 - Resultado PCR – ampliação de bandas de ADN 
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Smirnov. Como os dados não seguiam a distribuição normal, foram aplicados testes não-

paramétricos. Para verificar se existiam diferenças significativas entre as concentrações no ar de 

bactérias nas viagens de ida e volta utilizou-se o teste Wilcoxon. Por outro lado para verificar, se 

existia uma correlação entre as concentrações de bactérias presents no ar e o nº de ocupantes e a 

temperature do ar, aplicou-se o teste de correlação de Spearman.  Considerou-se um nível de 

significância de α = 0,05. 
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PARTE 2 
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4 RESULTADOS 

No decorrer das 41 viagens realizadas recolheu-se um total de 196 placas mistas incluindo as 

amostras relativas ao ar e às superfícies. A Figura 9 apresenta um exemplo de uma placa mista 

relativa a uma amostragem de 250 litros de ar após a contagem das UFC’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de obter colónias puras, repicaram-se algumas colónias mistas e procedeu-se 

ao seu isolamento. Após este processo, obteve-se um total de 91 placas de bactérias puras das 

quais 78 pertenciam ao ar e 13 às superfícies. Ao longo do tempo foi necessário descartar placas 

por excesso de água ou congelamento, uma vez que poderia comprometer a qualidade e 

seriedade dos resultados. Deste modo, o número total de placas com colónias puras e viáveis foi 

61 (51 pertencentes ao ar e 10 às superfícies).  

A Figura 10 apresenta um exemplo de uma placa com cultura pura bacteriana, obtida através da 

mesma técnica utilizada no presente no estudo – Técnica de Riscado em Placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplo de placa mista bacteriana 

Figura 10 - Cultura pura bacteriana. (Fonte: 

http://scienceblogs.com.br/meiodecultura/tag/meio-de-cultura/) 
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4.2. Concentrações de Bactérias no Ar 

Nesta secção deves encaixar o seguinte texto.  

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as concentrações de 

bactérias no ar nas viagens de ida e volta (p>0.05).  

Não se verificaram evidências estatísticas significativas para afirmar uma correlação entre 

as concentrações de bactérias presentes no ar e o nº de ocupantes (p>0.05). 

Apenas se verificou uma correlação estatisticamente significativa entre a temperatura do 

ar e a concentração de bactérias no ar nas viagens de volta (p<0.05). 

VÊ NA TESE DA BIBIANA NA PARTE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO COMO 

ELA COLOCOU ISTO 

No que respeita à avaliação das características no momento da realização das amostragens, 

elaborou-se uma lista de verificação em forma de tabela, como ferramenta, onde se registaram 

informações importantes no momento das amostragens, que ajudaram a compreender as 

concentrações de bactérias encontradas. Registaram-se informações quanto ao número de placas 

recolhidas, o número de janelas abertas, a temperatura do ar, a ventilação, o sistema de ar 

condicionado e a variação do número de ocupantes do veículo em que a coluna azul é relativa às 

viagens de ida 1 e ida 2 e a coluna verde às viagens de volta 1 e volta 2. A mesma tabela, 

apresentada no capítulo “Anexos”, demonstrou ainda que no dia 17 o número de ocupantes foi 

significativamente mais baixo do que nos restantes dias, uma vez que esta amostragem decorreu 

no período das férias escolares da páscoa, o que pode justificar a adesão mais baixa aos 

transportes públicos. 

Após a realização de amostras piloto, ajustou-se o volume de amostragem para 250 litros de ar, 

uma vez que as avaliações das concentrações com este volume foram possíveis, como já foi 

referido anteriormente.  

No decorrer das viagens de ida e de volta calculou-se a média e o desvio padrão correspondentes 

a cada parâmetro avaliado para cada viagem, nomeadamente a concentração de bactérias 

presentes no ar (UFC´s/m
3
), o número de ocupantes para cada viagem e ainda para os valores de 

temperatura. 

No decorrer das amostragens relativas ao ar, registaram-se algumas especificidades. De um 

modo geral, a temperatura do ar no decorrer dos 5 meses oscilou entre os 15 e os 28ºC. 

Relativamente ao ar condicionado, este permaneceu quase sempre desligado com exceção de 

apenas um dia, em que este foi ligado pelo motorista e a ventilação artificial tanto estava ligada 

como desligada, dependendo também do número de janelas abertas e da temperatura exterior. Já 

no que diz respeito ao número de ocupantes, contabilizou-se um número mínimo de 3 numa 

viagem de volta e 36 indivíduos numa viagem de ida. A lista de verificação preenchida pode ser 

consultada na íntegra no capítulo ”Anexos” do presente documento.  
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Em algumas amostragens não foi possível a contagem do número exato de UFC/m
3
, uma vez que 

as colónias constituíam aglomerados. 

A Tabela 3 apresenta os resultados relativos às concentrações bacterianas obtidas, bem como o 

número de ocupantes correspondente a cada viagem de ida e de volta, as médias e os desvios 

padrões. Como foi descrito anteriormente no capítulo 3 “Materiais e Métodos”, subcapítulo 3.2. 

“Amostra”, uma vez que as estações do ano foram muito estáveis, procedeu-se então apenas à 

avaliação dos valores de temperatura do ar (ºC) no dia de cada amostragem, que também são 

apresentados na mesma tabela.  

 

 

 

Tabela 3 - Concentrações médias dos parâmetros microbiológicos no ar, n.º de ocupantes e temperatura em duas 

estações do ano (n=41) substituir todas as vírgulas por pontos no número decimais  

 

D
IA

 

 

 

IDA 1 

(100 L) 

 

N.º 

Ocupantes 

 

 

IDA 2 

(250 L)  

 

N.º 

Ocupantes 

 

 VOLTA 1 

(100 L) 

 

N.º 

Ocupant

es 

 

VOLTA 2 

(250 L) 

 

N.º 

Ocupantes 

 

T.ª 

(ºC) 

1 44 12   20 60 18 74 19 18  

2 56 16 59 22       18  

3 148 20 91 28 89 26 110 25  18 

4 85 13 100 25 60 20 76 22  18 

5 28 10 157 24 52 28 47 25 18 

6 >400 12 99 18 >200 33 264 17 20 

7 >300 20 312 36 >300 12 119 16 20 

 

8 

 

17 

 

22 

Erro MAS 

100 

 

15 

 

>300 

 

15 

 

23 

 

11 

 

25 

9 166 12 36 16 25 17 44 16 24 

10 45 15 34 10 49 25 27 30 22 

11 90 15 123 33 >78 27 55 18 22 

12 199 19 69 20 137 21 82 23 15 

13 61 10 22 22 146 30   17 17 

14 136 15 76 26 205 22 18 13 20 

15 49 18 27 35 43 20 38 10 25 

16 102 14 30 29 >63 23   14 26 

17 37 12 6 8 63 3 4 6 28 

18 125 13 39 17 Imp.contar 12 71 19 20 

19 51 7 19 30 >>100 34   16 25 

20 76 17 27 3 55 18 29 20 21 

21 

 

>136 14 48 25 315 18 23 16 26 
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4.3. Contaminação bacteriana das superfícies 

No que respeita à contaminação das superfícies, não se avaliaram concentrações em UFC/m
3 

como nas amostragens relativas ao ar, uma vez que se realizou o riscado direto na própria placa 

de Petri e não se realizaram diluições, não permitindo o cálculo de concentrações. Deste modo, 

os resultados obtidos relativamente à contaminação das superfícies foram importantes não para 

avaliar concentrações, mas sim na medida em que permitiram verificar o crescimento 

microbiológico e identificar as espécies de bactérias encontradas nas várias superfícies avaliadas, 

sejam elas varões verticais, horizontais ou bancos. A realização do esfregaço de zaragatoa num 

banco surgiu no âmbito da pesquisa bibliográfica, que referia em alguns estudos como o de 

Tham, 2016, uma possível influência do material que reveste os vários constituintes dos espaços, 

como os bancos, no desenvolvimento microbiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
É

D
IA

 
84,16 

 

14,57 

 

72,32 

 

22 

 

99,92 

 

21,1 

 

64,94 

 

17,65 

 

22 

 

D
E

S
V

IO
 

P
A

D
R

Ã
O

 

50,24 

 

3,68 

 

68,59 

 

8,47 

 

79,05 

 

7,39 

 

58,84 

 

5,49 

 

3,5 

 



Exposição a Agentes Biológicos: o caso dos Transportes Rodoviários Coletivos 

Rocha, Diana 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Identificação das espécies  

No que respeita à identificação das espécies encontradas, das 13 amostras em que se extraiu o 

ADN e se realizou o PCR, como demostram as Figuras 11 e 12 relativas às legendas, 12 

amostras amplificaram corretamente como mostram as mesmas figuras, e foram sequenciadas 

num laboratório externo, das quais se obteve o resultado da identificação das espécies em 9 

amostras, com percentagens de similaridade muito elevadas, como demonstra a Tabela 5 

apresentada neste capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Legenda PCR 1 e respetiva amplificação das bandas de ADN 

Figura 12 - Legenda PCR 2 e respetiva amplificação das bandas de ADN 
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A Tabela 4 a seguir 

apresentada exibe as espécies de bactérias encontradas tanto no ar como nas superfícies dos 

autocarros, às quais correspondem os códigos do PCR supramencinados nas Figuras 11 e 12. 

 

Tabela 4 - Identificação das espécies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultaram-se três bases de dados diferentes de forma a obter níveis de identificação 

elevados, bem como percentagens de similaridade o mais concretas possível, que permitisse 

Código PCR Identificação Final 

1.1 Falhou 

1.3 Staphylococcus argenteus 

1.4 Bacillus siamensis 

1.6 Exiguobacterium undae 

1.7 Psychrobacter faecalis/pulmonis 

1.8 Exiguobacterium mexicanum 

3.1 Falhou 

3.2 Bacillus paralicheniformis 

3.3 Exiguobacterium aquaticum 

3.4 Bacillus siamensis 

3.6 Exiguobacterium mexicanum 
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afirmar com o máximo nível de certeza a identificação da espécie encontrada. Estas espécies 

possuem diferentes origens, tanto ambiental como clínica, e têm repercussões diferentes na saúde 

humana, discutidas posteriormente no capítulo 5 “Discussão”. 

A seguinte Tabela 5 

apresenta as percentagens 

de similaridade 

exatas relativas à 

identificação das espécies 

nas três bases de dados 

consultadas, sendo estas 

Nucleotide Colection, 

Bacteria and Archaea e 

EZTaxon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Percentagens de similaridade 

Espécie Nucleotide 

Colection 

Bacteria and Archaea EZTaxon 

Staphylococcus 

argenteus 

99% 99% 100% 

Bacillus siamensis 99% 99% 99,93% 

Exiguobacterium 

undae 

99% 99% 99,93% 

Psychrobacter 

faecalis/pulmonis 

99% 99% 99,21% 

Exiguobacterium 

mexicanum 

99% 99% 99,78% 

Bacillus    
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As bases de dados consultadas apresentaram então resultados de similaridade bastante 

elevados, identificando nove espécies de bactérias, nomeadamente: Staphylococcus argenteus, 

que se caracteriza por ser um microrganismo de uma linhagem recente geneticamente divergente 

de Staphylococcus aureus, que só recebeu classificação taxonómica formal em 2014. Deste 

modo, S. argenteus ainda pode ser muitas vezes identificado como S. aureus, uma vez que o 

diagnóstico clinico recorre a testes de identificação padrão. Por esta razão e por ainda serem 

escassos os estudos existentes na literatura relativos à espécie S. argenteus, não se pode afirmar 

com uma certeza total de 100% que se trate deste microrganismo ou do S. aureus. Contudo, os 

testes de similaridade recorrendo a três bases de dados diferentes mostraram este resultado. A 

descoberta da diferença entre estas duas espécies potencialmente patogénicas para o Homem 

resulta na necessidade de determinar especificamente se estas espécies devem ser mesmo 

distinguidas na prática do diagnóstico comum, tornando-se ainda mais importante se a infeção 

por S. argenteus estiver associada a diferentes manifestações clinicas ou gravidade, que requer 

diferentes tratamentos e profilaxia. Os dados existentes relativos a infeções por S. argenteus são 

limitados, contudo foi realizado um estudo na Austrália cujo resultado demonstrou que este 

paralicheniformis 

 

99% 99% 99,92% 

Exiguobacterium 

aquaticum 

99% 99% 99,44% 

Bacillus siamensis 99% 99% 99,93% 

Exiguobacterium 

mexicanum 

99% 99% 99,78% 
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microrganismo está predominantemente associado a infeções cutâneas e de tecidos moles 

(Chantratita, 2016). Este microrganismo foi encontrado numa superfície analisada, 

nomeadamente num corrimão horizontal situado em frente à porta traseira do autocarro. A 

Figura 13 apresenta um exemplo deste microrganismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda espécie identificada foi o Bacillus siamensis, que se caracteriza como uma bactéria 

Gram (+) de origem ambiental e está associada a contaminação de plantas, não apresentando por 

isso risco potencial para saúde humana. Esta bactéria caracteriza-se essencialmente pela 

capacidade de oferecer grande resistência a elevadas concentrações salinas (Sumpavapol 

Punnanee P., 2010). Este microrganismo foi encontrado numa superfície avaliada, 

nomeadamente um varão vertical junto à porta traseira do autocarro. A Figura 14 apresenta um 

exemplo desta espécie numa das amostragens realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira espécie encontrada com a Exiguobacterium undae, que tem origem ambiental e está 

associado a estudos que analisaram amostras de água doce proveniente de lagoas (Fruhling, 

2002). Este microrganismo caracteriza-se por apresentar uma cor laranja forte, forma circular 

regular e foi encontrada nas amostras relativas ao ar. A Figura 15 exibe um exemplo deste 

microrganismo numa das amostragens realizadas. 

Figura 13 - Amostra de Staphylococcus argenteus 

Figura 14 - Amostra de Bacillus siamensis 
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A quarta espécie identificada foi a Psychrobacter faecalis/pulmonis. Os resultados de 

similaridade nas três diferentes bases de dados utilizadas não foram conclusivas a 100% 

relativamente à espécie encontrada, podendo ser tanto Psychrobacter faecalis como 

Psychrobacter pulmonis. A espécie Psychrobacter faecalis foi encontrada num estudo que isolou 

este microrganismo a partir de bioaerossóis presentes num quarto contaminado com fezes de 

pombos, sugerindo a associação entre as fezes deste animal com o desenvolvimento desta 

espécie. A espécie Psychrobacter pulmonis foi encontrada e isolada a partir de estudos 

realizados em pulmões de cordeiro (Deschaght, 2012). No que respeita à morfologia, a espécie 

Psychrobacter faecalis/pulmonis caracteriza-se por apresentar o aspeto de uma “flor”, cuja 

periferia é extremamente irregular. Esta bactéria estava presente nas recolhas das amostras 

pertencentes ao ar. A Figura 16 apresenta um exemplo deste microrganismo numa das 

amostragens realizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quinta espécie identificada foi a Exiguobacterium mexicanum. Este microrganismo tem 

origem ambiental, foi encontrada nas amostragens relativas ao ar e está associado a cistos de 

camarão presentes em águas salobras (Lopez-Cortés, 2006). A Figura 17 exibe um exemplo 

Figura 15 - Amostra de Exiguobacterium undae 

Figura 16 - Amostra de Psychrobacter 

faecalis/pulmonis 
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desta bactéria numa das amostragens realizadas, que exibe um tom escuro no seu centro, 

destacando-se da restante estrutura branca e de maiores dimensões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sexta espécie identificada foi a Bacillus paralicheniformis. Este microrganismo tem origem 

ambiental/alimentar, ou seja, não clinica. Esta bactéria Gram (+) anaeróbia, móvel e volátil 

formadora de endósporos foi isolada a partir de pasta fermentada de soja, segundo Dunlap, 2015. 

Esta bactéria foi encontrada nas amostras relativas ao ar, exibe um tom alaranjado, periferia 

irregular e é de médias dimensões. A Figura 18 apresenta um exemplo deste microrganismo 

proveniente de uma das amostragens realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sétima espécie identificada foi a Exiguobacterium aquaticum. Esta bactéria Gram (+), em 

forma de haste curta, que apresenta a cor amarelada, tem origem ambiental e foi isolada a partir 

de uma amostra de água recolhida em Tikkar Tal Lake, Haryana e submetida a uma análise 

taxonómica polifásica detalhada segundo Raichand, 2012. Neste estudo, a presente bactéria foi 

Figura 17 - Amostra de 

Exiguobacterium mexicanum 

Figura 18 – Amostra de Bacillus 

paralicheniformis 
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encontrada num varão vertical próximo da porta traseira do autocarro. A Figura 19 apresenta um 

exemplo desta bactéria proveniente de uma das amostragens realizadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não foi possível aferir o grau de patogenicidade para o organismo humano de nenhuma das 

espécies encontradas, uma vez que não se realizaram testes de patogenicidade que permitissem 

afirmar com certeza se as espécies são patogénicas ou não para o Homem. Por exemplo, existem 

estirpes de E. coli mortais para o Homem, assim como há estirpes totalmente inócuas. Um 

possível teste de patogenicidade a realizar poderá ser o Teste de Coagulase.  

Tendo em conta que o estudo se desenvolveu ao longo de cinco meses e o número de 

amostras foi elevado, selecionaram-se as colónias mais comuns presentes tanto nas placas 

relativas às amostragens do ar como das superfícies e procedeu-se à identificação das espécies 

bacterianas, como já foi referido anteriormente. Deste modo, a espécie Exiguobacterium 

aquaticum destacou-se por estar presente em maior número nas amostragens relativas às 

superfícies, seguindo-se da espécie Staphylococcus argenteus, que também foi encontrada em 

muitas amostras de superfícies, sugerindo níveis de contaminação relativamente elevados. 

Relativamente as bactérias presentes no ar, a espécie presente em maior número foi a 

Exiguobacterium undae, seguida da Psycobacter faecalis/pulmonis.  

Figura 19 – Amostra de 

Exiguobacterium aquaticum 
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5 DISCUSSÃO  

No que respeita ao cumprimento dos trâmites legais, a concentração de bactérias no ar 

exterior deve ser superior à contaminação interior, acrescida de 350 UFC/m
3
, deve haver uma 

predominância de bactérias Gram (+) e o valor para a concentração de Legionella pneumophila 

tem de ser nulo. Deste modo, a realização do presente estudo não pode dar resposta a este 

parâmetro, uma vez que não se realizaram avaliações da qualidade do ar exterior para poder 

comparar com as concentrações relativas às avaliações do ar interior, estabelecer essa mesma 

comparação e avaliar o seu cumprimento.  

No que respeita às concentrações obtidas para a contaminação do ar, é de realçar que nas 

seguintes situações as concentrações foram substancialmente mais elevadas, nomeadamente na 

viagem de ida 1 do dia 6, em que a concentração foi bastante superior a 400 UFC/m
3
, sendo 

apenas possível a sua contagem até essa concentração; a viagem no dia 7 de ida 1 e volta 1 em 

que as concentrações ultrapassam consideravelmente as 300 UFC/m
3
 de ar até onde foi possível 

a sua contagem, dado que as colónias constituíam aglomerados e ainda as viagens de ida 2 e 

volta 1 em que as concentrações também foram muito superiores a 300 UFC/m
3
 até onde foi 

possível contar.  

Relativamente ao parâmetro da presença de Legionella pneumophila, os trâmites legais foram 

totalmente cumpridos, dado que não foi encontrada uma única colónia desta bactéria em 

nenhuma das amostragens.  

A Tabela 3 apresenta as concentrações reais e concretas na maior parte das amostragens, 

assim como mostra também concentrações aproximadas, como por exemplo (“> 400), exibindo 

casos em que a concentração de bactérias era muito superior a 300 UFC/m
3
, ou até mesmo 

concentrações não expressadas, como por exemplo (“imp.contar”), dado que ocorreu a formação 

de aglomerados em algumas placas, impedindo a sua contagem exata e apenas sugerindo uma 

grande concentração no mesmo espaço da placa.  

A Tabela 3 mostra também que a concentração mais elevada ocorreu no dia 6, ultrapassando o 

valor de 400 UFC/m
3
, a que corresponde um valor de transporte de 12 indivíduos. Este resultado 

sugere que não exista uma relação tendencial entre estas duas variáveis, dado que à maior 

concentração (> 400 UFC/m
3
) corresponde um número de ocupantes inferior (12) do que à 

concentração de 199 UFC/m
3
 a que corresponde um número de ocupantes superior (19).  

No que respeita à comparação entre o número de ocupantes e a concentração de bactérias nas 

viagens de ida 2 subentende-se que o número de ocupantes não apresentou grandes oscilações e, 

por outro lado, as concentrações de bactérias foram bastante irregulares, apresentando um pico 

no dia 7, com o valor de 312 UFC/m
3
, ao qual corresponde um transporte de 36 indivíduos. Esta 

análise poderá sugerir uma potencial relação tendencialmente proporcional entre as duas 

variáveis em alguns momentos da amostragem, denotando-se que quando o número de ocupantes 

aumentou, mesmo que de forma subtil, a concentração de bactérias aumentou também, como por 

exemplo: à concentração de 39 UFC/m
3
 correspondeu um transporte de 17 indivíduos; à 

concentração de 59 UFC/m
3 

correspondeu um transporte de 22 indivíduos; à concentração de 
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157 UFC/m
3
 correspondeu um transporte de 24 indivíduos e à concentração de 312 UFC/m

3
 

correspondeu um transporte de 36 indivíduos.  

No dia 21, a análise da tabela exibe mais uma vez que o número de ocupantes não apresenta 

oscilações muito significativas, ao contrário das concentrações de bactérias que variam de forma 

irregular, apresentando uma concentração máxima de 315 UFC/m
3
, a que correspondem 18 

ocupantes. Neste caso em particular, a análise deste resultado sugere que não exista 

aparentemente uma relação entre as duas variáveis, sendo até evidente que no final do estudo a 

concentração tenha aumentado significativamente de 55 UFC/m
3
 para 315 UFC/m

3
 e o número 

de ocupantes manteve-se nos 18 indivíduos.  

No que respeita ao número de ocupantes e à concentração de bactérias nas viagens de volta 2, 

entende-se que, aparentemente, não exista uma relação entre as duas variáveis. Contudo, em 

alguns momentos do estudo, como o início e o final, poderá denotar-se uma relação proporcional 

entre as duas variáveis, dado que no início do estudo para concentrações de 29 UFC/m
3
 e 23 

UFC/m
3
 o número de ocupantes é de 20 e 16 respetivamente, e no final para concentrações de 

100 UFC/m
3
 e 76 UFC/m

3
 correspondem 25 e 22 ocupantes respetivamente.  

Assim, esta análise permite depreender que não se pode afirmar com certeza que exista 

sempre uma tendência entre o número de ocupantes e a concentração de bactérias presentes no 

ar, dado que os resultados demonstraram que podem existir casos pontuais onde, de facto, pode 

existir essa relação, mas em muitos casos as duas variáveis podem não apresentar nenhuma 

relação. Deste modo, entende-se que poderá haver outros fatores, condições ou variáveis, como a 

ventilação natural por exemplo, que possam influenciar as concentrações encontradas, existindo 

de forma singular ou em associação com outras, que poderão favorecer ou até mesmo potenciar o 

desenvolvimento microbiológico.  

Outro dos parâmetros avaliados foi a temperatura do ar, uma vez que a avaliação da influência 

das estações do ano não pode ser levada a cabo como foi traçado inicialmente nos objetivos 

secundários, devido à instabilidade que se fez sentir durante o período das amostragens. O facto 

de ter havido temperaturas demasiado elevadas para a altura do ano, na ordem dos 28ºC no dia 

17 por exemplo, iria comprometer os resultados, dado que não seriam correspondentes à 

sazonalidade avaliada. Assim, optou-se por avaliar a existência de uma relação entre a 

temperatura do ar (ºC) e a concentração de bactérias. Este parâmetro foi avaliado, uma vez que 

segundo alguns estudos supramencionados na introdução, a temperatura e as estações do ano 

podem apresentar um papel algo determinante na concentração microbiológica, sugerindo que 

quanto mais elevada for a temperatura, maior será o desenvolvimento de microrganismos.  

No dia 12 registou-se a temperatura mais baixa de todo o estudo (15ºC) e as concentrações 

foram de 69 e 82 UFC/m
3
 de ar. O dia mais quente foi dia 17, atingindo os 28ºC, e as 

concentrações foram significativamente mais baixas, assumindo os valores de 6 e 4 UFC/m
3 

de 

ar nas viagens de ida 2 e volta 2, demonstrando que ao contrário da teoria defendida em alguns 

estudos, a concentração microbiológica não aumentou com o aumento da temperatura.  

Como possível explicação para este resultado, entende-se que este dia foi especial não só por 

ter assumido as concentrações mais baixas de todo o estudo e a temperatura mais elevada, como 
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também por ter assumido o número de ocupantes mais baixo de todo o estudo, uma vez que 

abrangeu a semana de férias da Páscoa, sendo notória uma adesão bastante inferior aos 

transportes públicos na generalidade. Este resultado permite concluir que não foi a temperatura 

que assumiu um papel preponderante na concentração de bactérias neste caso, mas sim o número 

de ocupantes, dado que ambos foram significativamente mais baixos do que o normal, o que 

pode sugerir uma relação tendencial entre estes, que nada teve a ver com a variável temperatura, 

que neste dia até assumiu o valor mais elevado de todo o estudo.  

Quanto à avaliação das médias e desvios padrões, estes foram calculados contemplando 

apenas os valores das concentrações concretas, excluindo os resultados cujas concentrações não 

foram possíveis de ser contabilizadas de forma exata, como por exemplo “>300”.  

No que respeita à avaliação das superfícies, realizaram-se esfregaços com zaragatoas em dois 

varões (junto à porta de entrada e junto à porta de saída do autocarro) nas viagens de ida quando 

ainda não tinham entrado passageiros, três varões nas viagens de volta (um junto à porta de 

entrada e dois junto à porta de saída) e ainda uma superfície 4, também nas viagens de volta, que 

poderia ser o varão vertical 4 junto à porta de saída, o varão horizontal em frente à porta de saída 

e ainda um banco localizado no final do veículo. A seleção da superfície 4 era realizada no 

momento da amostragem, dependendo da lotação do veículo.  

Os resultados demonstram que as superfícies mais contaminadas foram as superfícies 4 e 

ainda o varão 3, localizado junto às portas de saída das viagens de volta. Este resultado já era 

esperado, uma vez que as superfícies das viagens de volta estariam, à partida, mais contaminadas 

do que as de ida, dado que nas viagens de ida as superfícies ainda não teriam sido 

utilizadas/tocadas pelos passageiros desde a higienização noturna do autocarro e no final das 

viagens de volta já teriam sido utilizadas por diversas pessoas nos trajetos de ida e de volta.  

Relativamente à relação entre a temperatura e a contaminação bacteriana das superfícies, esta 

não pode ser estabelecida, uma vez que não foi calculada uma concentração em UFC/m
3 

através 

de diluições, mas sim o riscado direto na própria placa de Petri. Contudo, procedeu-se à 

contagem do número de UFC´s de cada placa de modo a avaliar a existência de crescimento 

microbiológico e posterior identificação das espécies encontradas nas superfícies.  

No dia mais quente do estudo, cuja temperatura chegou aos 28ºC, registou-se o valor de 150 

UFC’s e para temperaturas mais baixas como por exemplo 25ºC, registou-se um valor de 300 

UFC’s, demonstrando que nem sempre o aumento da temperatura possa favorecer o 

desenvolvimento microbiológico, ou que este possa ser influenciado por outras variáveis. 

No que respeita às outras variáveis, o ar condicionado foi ligado pelo motorista apenas num 

dia, permanecendo desligado nos outros dias, o que não permitiu realizar uma avaliação 

completa e representativa da influência deste parâmetro na concentração de microrganismos.  

A ventilação artificial foi ligada em 7 dias, favorecendo a renovação e circulação do ar 

interior. Muitas vezes, aliada à ventilação artificial, ainda estavam algumas janelas abertas, 

introduzindo ainda mais esta variável. 
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Outro fator importante em matéria de qualidade do ar interior é o arejamento natural do 

espaço. Deste modo, registou-se o número de janelas abertas em todas as amostragens, de forma 

a perceber a influência deste parâmetro na concentração de bactérias no ar. Em 21 dias de 

amostragens, não foi aberta nenhuma janela em 12 viagens, permanecendo apenas a ventilação 

artificial. Para avaliar a possível influência deste fator, tomou-se como exemplo a comparação 

entre as amostragens do dia 14 (nenhuma janela aberta) e 15 (uma janela aberta), uma vez que, 

ambas tinham a ventilação artificial ligada, na primeira não foi aberta nenhuma janela e na 

segunda foi aberta apenas uma e ainda porque nestes dois dias o número de ocupantes não foi 

muito diferente, permitindo estabelecer uma possível relação e perceber a influência de um 

terceiro fator, neste caso o arejamento do espaço/abertura de janelas. A Lista de Verificação 

apresentada no capítulo “Anexos”, que apresenta os resultados relativos ao número de ocupantes, 

número de janelas abertas, estado da ventilação, entre outros, já mencionada anteriormente, 

apresenta as concentrações nos dois dias e revela que a abertura de uma só janela teve um 

impacto significativamente positivo, apresentando concentrações mais baixas de bactérias no dia 

15 (uma janela aberta), demonstrando que a abertura de apenas uma janela pode favorecer a 

qualidade do ar do espaço e a redução da carga microbiana naquele momento.  

No que respeita aos resultados do PCR, obteve-se 12 bandas de ADN amplificadas 

corretamente, que foram enviadas para sequenciar e das quais se obteve a identificação de 9 

espécies através da análise do ADN das bactérias. As amostras 1.5 e 3.5 não amplificaram, ou 

seja, pode ter ocorrido alguma das seguintes situações: a amostra não estava pura; o 

microrganismo avaliado não ser uma bactéria; existir pouca quantidade de ADN na amostra ou 

excesso do mesmo; algum erro numa das fases inerentes ao processo do PCR ou da extração do 

ADN. 

Para reavaliar as amostras cujas bandas não amplificaram e tentar perceber o motivo da sua 

não ampliação, procedeu-se à realização de um segundo PCR com duas alterações: à diluição da 

amostra de 1/10 e à colocação do dobro do ADN para avaliar se a amostra não amplificou por ter 

pouca quantidade ou excesso do mesmo.  

Os resultados da sequenciação foram muito positivos e superaram as expectativas, permitindo 

alcançar a identificação da espécie em 9 amostras. Se não se conseguisse identificar a espécie na 

maior parte das amostras, uma das alternativas poderia ser optar-se pela utilização de outro gene, 

em vez do gene 16-S.  

A bactéria Staphylococcus argenteus foi encontrada no varão horizontar localizado em frente 

à porta traseira do autocarro. A contaminação da superfície pode ter ocorrido através da 

colocação das mãos de um individuo portador deste agente, ou seja, com uma doença de pele 

causada por este microrganismo na fase ativa, ou apenas sendo portador sem ter sintomas 

visíveis da mesma. Neste caso, a superfície poderá ser um meio de contaminação/proliferação 

indireta do microrganismo potencialmente causador de doenças cutâneas, sobretudo se o 

individuo exposto apresentar um sistema imunitário debilitado, como é o caso de crianças, idosos 

e grávidas. De todas as bactérias encontradas, esta é a que merece mais atenção, dado que tem 

origem clinica e não ambiental, como a maior parte das espécies encontradas. Não foram 

realizados testes de patogenicidade para avaliar com exatidão as repercussões desta bactéria na 
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saúde humana, mas sabe-se que, segundo Chantratita, 2016, pode ser patagénico e responsável 

pelo desenvolvimento de doenças infeciosas da pele. Outra das espécies encontradas numa 

superfície (varão vertical) foi o Bacillus siamensis, cuja origem é ambiental e está associado a 

plantas, sugerindo uma contaminação proveniente do exterior, que pode ter ocorrido através da 

entrada pelas janelas ou até mesmo pelas portas. Ainda relativamente à contaminação das 

superfícies, identificou-se outra espécie: a bactéria Exiguobacterium aquaticum, que também 

tem origem ambiental e está associado a águas, sendo trazido para o interior do autocarro 

também através das janelas ou portas como Bacillus siamensis.  

No que respeita à contaminação do ar, a espécie Exiguobacterium undae também apresenta 

origem ambiental, assim como a Psychrobacter faecalis/pulmonis cuja origem esta relacionada 

com fezes de pombo. Uma vez que as amostragens foram realizadas em autocarros que 

realizavam diferentes trajetos pela cidade do Porto, incluindo a zona histórica, onde muitos 

terminavam ou iniciavam o seu percurso, este microrganismo pode ter contaminado o ar interior 

numa dessas paragens mais prolongadas no centro histórico, dado que de todos os percursos, esta 

é a zona que apresentava maior número de pombos até mesmo próximo das paragens. A espécie 

Exiguobacterium mexicanum também foi encontrada no ar, tem origem ambiental e está 

associado a águas salobras, não apresentando risco para a saúde humana. O Bacillus 

paralicheniformis também não tem origem clínica, apresentando uma proveniência 

ambiental/alimentar, uma vez que foi encontrado em pasta fermentada de soja. A contaminação 

do ar por este agente pode ter ocorrido através de géneros alimentícios, que continham pasta 

fermentada de soja, transportados no autocarro.  

    Fazendo agora a comparação do presente estudo com outros encontrados na revisão 

bibliográfica, destacaram-se alguns, nomeadamente: Wang, 2013 avaliou a concentração de 

bactérias em duas estações do ano distintas e demonstrou que a concentração de bactérias atingiu 

o seu nível mais alto no outono e o nível mais baixo no inverno. Na presente investigação não 

foram avaliadas duas estações do ano, nomeadamente o inverno e a primavera pelas razões já 

enumeradas, como tinha sido delineado inicialmente, optando-se pela avaliação da temperatura 

do ar nos dias das amostragens, bem como a sua influência nas concentrações obtidas. Os 

resultados sugeriram que não foi possível estabelecer uma relação clara entre as estações do 

ano/temperatura do ar e a concentração bacteriana. Concluiu-se que o número de ocupantes, por 

outro lado, poderá ter maior influência na concentração bacteriana, do que propriamente a 

temperatura do ar.  

O estudo de Conceição, 2013 serviu de base comparativa para a interpretação de alguns 

resultados relativos à contaminação das superfícies dos autocarros, sendo estes, segundo o 

mesmo estudo, um veículo de transmissão, através das mãos, de bactérias provenientes de 

ambientes hospitalares. Deste modo, esse mesmo estudo realizado em 199 autocarros públicos 

em Lisboa refere que as mãos de 15 indivíduos foram contaminadas com a bactéria 

Staphylococcus aureus (MRSA) pertencendo a clones nosocomiais A ou B, demonstrando assim 

que as superfícies dos autocarros, como os varões, podem ser um veículo de transmissão para 

alguns agentes potencialmente patogénicos. No presente estudo foram encontradas colónias de 

Staphylococcus argenteus, que só há pouco tempo ganhou nova taxonomia e foi separada do 
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Staphylococcus aureus, podendo ser igualmente patogénica para o organismo humano, 

manifestando-se através de infeções cutâneas.  

O estudo de Otter, 2009 e French, 2009 partilha que uma conferência realizada no Arizona 

reportou contaminações por MRSA em todos os metros, comboios, autocarros e aviões e ainda 

em muitos escritórios e casas de banho públicas. Nesse mesmo estudo, foram analisadas 2595 

amostras de superfícies, mas o número total de veículos avaliados não foi divulgado (Sexton, 

2007). Este estudo demonstra mais uma vez a importância do controlo dos parâmetros da 

qualidade do ar interior no que respeita a parâmetros microbiológicos sobretudo relativamente a 

contaminação das superfícies presentes nos transportes públicos em geral. Tal como neste 

estudo, também foram encontradas colónias do género Staphylococcus, mas da espécie argenteus 

em vez de aureus. Contudo, tal como já foi mencionado anteriormente, a espécie 

Sstaphylococcus argenteus ganhou nova taxonomia há muito pouco tempo.  

Lee, 2005 avaliou a concentração de bactérias em diferentes estações do ano em dois nichos 

de estudo distintos: autocarros públicos e automóveis de passageiros, e refere que as 

concentrações de bactérias foram significativamente superiores no verão nos autocarros públicos 

do que nos automóveis de passageiros. Contrariamente a esta conclusão, no presente estudo, não 

as estações do ano, mas sim a temperatura ambiente, não demonstrou ser um potencial fator 

decisivo ou impactante na concentração bacteriana.  

Face à contaminação microbiológica existem oportunidades de melhoria, que nem sempre são 

fácies de aplicar nestes locais, uma vez que os autocarros são microambientes que requerem 

algumas metodologias especiais, uma vez que não são estáveis, transportam todo o tipo de 

indivíduos e não podem ser higienizados sempre que termina ou recomeça uma viagem. A 

aplicação de desinfetantes nas superfícies em locais como escritórios pode reduzir 

significativamente a concentração de microrganismos potencialmente patogénicos e 

consequentemente o número de indivíduos doentes que frequentem esse local. Contudo, em 

locais como os autocarros esta metodologia torna-se mais difícil de implementar, uma vez que as 

superfícies neles inseridos são tocadas por centenas de pessoas durante todo o dia, podendo ser 

recontaminadas no decorrer de todo o turno daquela linha, uma vez que o autocarro só será 

higienizado à noite. Para reduzir a carga microbiana presente nos varões, corrimões e bancos, 

propõe-se o tratamento dos mesmos com um produto eficaz que reduza a sua contaminação 

(Charles, 2012). No que respeita à contaminação do ar, sugere-se o mais possível o arejamento 

natural do espaço em detrimento da ventilação artificial ou do ar condicionado. Por outro lado, 

seria benéfico para a saúde de todos os frequentadores dos transportes públicos a realização 

destes estudos de avaliação da qualidade do ar e das superfícies não só nos autocarros, como 

também no Metro. 
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6 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

6.1 Conclusões 

Os autocarros públicos, como parte integrante do dia de muitos indivíduos, sendo um meio de 

transporte usado até mais do que uma vez por dia, constituem certamente um microambiente 

potencial para a exposição individual a microrganismos, neste caso bactérias, potencialmente 

patogénicos, constituintes tanto do ar como das superfícies (Lee, 2005).  

Em suma, a temperatura do ar não apresentou uma influência determinante na concentração 

de bactérias encontradas no ar. Por outro lado, os fatores como o número de ocupantes e o 

arejamento natural do espaço demonstraram ter, pontualmente, uma influência na concentração 

dos microrganismos, evidenciando que um maior número de indivíduos sugere uma maior 

concentração de bactérias em algumas amostragens e a abertura de uma janela pode fazer a 

diferença na redução da carga microbiana do espaço interior.  

Os objetivos do estudo foram todos cumpridos, à exceção de apenas um, enaltecendo-se o 

sucesso conseguido na identificação das nove espécies, que permitiu conhecer a origem dos 

microrganismos, bem como o seu impacto na saúde. O objetivo não cumprido foi a avaliação da 

influência das duas estações do ano face à contaminação de bactérias no ar.  

Conclui-se ainda que o organismo humano demonstrou ser então uma das principais origens 

de contaminação interior. Por outro lado, também foram identificadas espécies bacterianas de 

origem ambiental, cuja contaminação proveio do ar exterior, cujas vias de entrada poderão ter 

sido janelas e portas, que abriam com bastante regularidade.  

Nestes espaços com características especiais como os autocarros, a melhor forma de controlar 

a carga microbiológica presente tanto no ar como nas superfícies é então o arejamento natural do 

espaço, através da abertura de janelas. Outra medida poderá ser a higienização das superfícies 

com produtos desinfectantes que apresentem um tempo de atuação mais prolongado.  

No decorrer do desenvolvimento do estudo foram encontradas algumas limitações que se 

tornaram num desafio, como foi o caso da impossibilidade de avaliar a influência das estações do 

ano na concentração de bactérias, uma vez que se registaram climas impróprios para as épocas 

do ano em questão; no início do estudo obtiveram-se resistências face ao crescimento 

microbiológico nas superfícies, o que levou à alteração do método de amostragem; a 

impossibilidade de avaliar os parâmetros da temperatura do ar e humidade relativa com o 

equipamento IAQ-CALC TM- Modelo 8762; o facto de não haver legislação específica para 

locais como os autocarros públicos, que regulamente os valores limite de exposição em matéria 

de qualidade do ar interior e por fim, outra das limitações encontradas foi ainda a não realização 

de avaliações relativas à qualidade do ar exterior, de modo a poder comparar com os resultados 

obtidos na qualidade do ar interior e dar resposta ao decreto-lei 118/2013 de 20 de agosto e à 

Portaria n. 353-A/2013 de 4 de dezembro, no que respeita ao cumprimento dos valores limite de 

exposição.  
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6.2 Perspetivas Futuras 

Como proposta de trabalhos futuros sugere-se a realização de testes de patogenicidade das 

espécies de bactérias encontradas tanto no ar como nas superfícies dos autocarros da cidade do 

Porto, através de Testes de Coagulase, por exemplo; a realização do mesmo estudo, mas desta 

vez no Metro e ainda a realização de estudos comparativos no que respeita às concentrações de 

microrganismos presentes em autocarros que realizem diferentes trajetos na cidade, de modo a 

avaliar a influência do ambiente externo. 
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ANEXO I  

 PROTOCOLO AUTOMATIZADO - E.Z.N.A Bacterial DNA Kit 

 

Primeiramente, dentro da câmara de fluxo laminar para assegurar as condições de assepsia, 

retirou-se uma boa porção de bactéria pura em placa com uma ansa estéril e colocou-se dentro de 

eppendorfs. Após este passo, seguiu-se na íntegra o seguinte protocolo: 

 

1. Centrifugar a 7000g, 5 minutos. Aspirar o sobrenadante; 

2. Juntar 100 ul de TE buffer + 10 ul Lysozima. Incubar a 37ºC, 30 minutos, 

3. Juntar 25 mg de glass beads. Vortex 5 minutos na velocidade máxima; 

4. Juntar 100 ul TL buffer + 20 ul Proteinase K. Incubar 1 hora a 55ºC (misturar no vortex a 

cada 20-30min); 

5. Juntar 5 ul RNase, inverter os tubos e incubar a 65ºC, 10 minutos; 

6. Centrifugar a 10000g, 2 minutes e transferir o sobrenadante para um tubo novo; 

7. Juntar 222 ul BL, levar ao vortex. Incubar a 65ºC, 10 minutos; 

8. Juntar 220 ul EtOH. Vortex 20 seg.; 

9. Colocar as amostras no termociclador. Misturar com a pipeta se formar precipitado.  

10. Centrifugar a 10000g, 1 minuto; 

11. Inserir num tubo novo de 2 ml. Juntar 500 ul de HBC buffer. Centrifugar a 10000g, 1 

minuto; 

12. Discartar o excesso. Juntar 700 ul de wash buffer. Centrifugar a 10000g, 1 minuto e voltar 

a descartar o excesso; 

13. Repetir o processo de levagem; 

14. Centrifugar a 14000g, 2 minutos para a coluna seca; 

15. Colocar a coluna num tubo novo de 1,5 ml; 

16. Adicionar 100 ul elution buffer (65ºC). Incubar 4 minutos, at RT. Centrifugar 10000g, 1 

minuto; 

17. Repetir o processo. 
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ANEXO 2 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS CARACTERISTICAS NO MOMENTO DAS 

AMOSTRAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Cor verde: viagens para volumes de 250 litros 

Cor azul: viagens para volumes de 100 litros  


