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RESUMO 

As infraestruturas de saneamento são responsáveis pela drenagem dos efluentes brutos afetos a um 

município, tornando-se estruturas fundamentais ao bem-estar, à saúde pública e à segurança 

coletiva das populações. O efluente bruto das águas residuais contém material em suspensão que 

poderá depositar-se em tubos e interferir no fluxo da água. Por outro lado, as infraestruturas de 

saneamento requerem manutenção periódica para evitar a sua deterioração. Os trabalhos de 

manutenção e limpeza de infraestruturas de saneamento caracterizam-se por uma elevada 

exposição dos trabalhadores a agentes biológicos. O presente estudo teve como objetivo principal 

avaliar as concentrações de microrganismos mesófilos totais a 37ºC, bactérias Gram-negativas e 

fungos, que caracterizam a exposição ocupacional a agentes biológicos em Estações Elevatórias 

de Águas Residuais (EEARs), e relacioná-las com os pontos críticos associados às tarefas 

desenvolvidas pelos trabalhadores. A perceção dos trabalhadores das EEARs sobre o seu estado 

de saúde geral foi também analisada. As amostragens de ar foram efetuadas em três EEARs 

distintas, no inverno e na primavera, em dois pontos de amostragem, tendo em consideração as 

características do espaço. As amostragens para análise microbiológica das mãos e das vias 

respiratórias superiores (nariz) dos trabalhadores foram realizadas através da técnica da zaragatoa. 

As concentrações mais elevadas do ar de microrganismos mesófilos totais a 37ºC, de bactérias 

Gram-negativas e de fungos foram, respetivamente, 1.95x103 UFC/m3, 1.69x103 UFC/m3 e 

1.51x103 UFC/m3. Nas mãos e nariz as concentrações dos microrganismos variaram 

respetivamente entre 0 a 2x106 UFC/ml e 0 a 2.8 x104 UFC/ml. Não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas nas concentrações de microrganismos do ar, nas EEARs A e B entre 

as duas estações do ano. A análise da perceção geral do estado de saúde por parte dos trabalhadores 

revela que, na maioria dos casos, a saúde é classificada como razoável, sendo considerada como 

um fator limitante na execução das suas atividades. 

Face aos resultados obtidos, a utilização de tubos de aspiração com diâmetros superiores e a 

construção de reservatórios de lamas com forma vertical afunilada, representam duas medidas 

estruturais chave para o controlo da exposição a agentes biológicos. A sensibilização dos 

trabalhadores para a importância de boas práticas de trabalho e para a correta utilização dos 

equipamentos de proteção individual, complementam as medidas anteriores, garantindo uma 

melhoria das condições de higiene e segurança neste tipo de infraestruturas.  

 

Palavras-chave: Bioaerossóis, bactérias, microrganismos mesófilos, fungos, estações elevatórias 

de águas residuais, exposição ocupacional. 
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ABSTRACT 

The sanitation facilities are responsible for raw effluent drainage of a municipality, becoming 

fundamental welfare structures, to public health and to the collective safety of the populations. The 

raw wastewater effluent contain material in suspension that can accumulate in ducts and interfere 

with the flow of the water. On the other hand, the sanitation infrastructures require periodic 

maintenance to prevent damage. The maintenance and cleaning of sanitation infrastructures are 

characterised by workers’ exposure to potentially hazardous biological agents. The present study 

had as main objective to evaluate total mesophilic microorganisms’ concentrations at 37ºC, Gram-

negative bacteria and moulds which feature occupational exposure to biological agents in 

Wastewater Lifting Plants (WLP) and relate them with the critical points associated with the tasks 

carried out by workers. The awareness of WLP workers’ about their general state of health, was 

also analysed. The air samples were collected in three different WLP's in two seasons of the year, 

winter and spring, at two sampling points, taking into consideration the characteristics of the space. 

Microbiological analysis of the hands and of the upper respiratory tract (nose) of the workers, was 

made using the swab technique. The highest concentrations of mesophilic microorganisms at 37° 

C, Gram-negative bacteria and moulds were, respectively, 1.95x103 CFU/m3 1.69x103 CFU/m3 

and 1.51x103 CFU/m3. In the hands and nose the microorganisms concentrations ranged 

respectively the 0 to 2x106 CFU/ml and 0 to 2.8x104 CFU/ml. No statistically significant 

differences were observed at concentrations of microorganisms in the air between the two seasons 

in WLP’s A and B. The analysis of the general state of health workers reveals that, in most cases, 

health is classified as reasonable, being considered as a limiting factor in the execution of its 

activities. 

Given the results obtained, the use of suction pipes with diameters exceeding and construction of 

sludge reservoirs with vertical, tapered shape represent two key structural measures for the control 

of exposure to biological agents. The workers ' awareness of the importance of good working 

practices and for the correct use of personal protective equipment, complement previous measures, 

ensuring an improvement of hygiene and safety in this type of infrastructure. 

 

Keywords: Bioaerosol, bacteria, mesophilic microorganisms, moulds, wastewater treatment 

plants, occupational exposure. 
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 INTRODUÇÃO 

A garantia da segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores é fundamental para a criação de 

ambientes de trabalho saudáveis, assumindo um papel decisivo no equilíbrio entre a 

sustentabilidade das empresas e a saúde física e mental das comunidades. Existem vários fatores 

que colocam em causa estas relações no ambiente ocupacional, como a exposição a perigos 

químicos, biológicos, ergonómicos e mecânicos (WHO, 2010).  

De entre outros agentes, os biológicos têm a capacidade de se replicarem e difundirem rapidamente 

no meio de forma invisível na maioria dos casos (HSA, 2013). Geralmente designados por 

bioaerossóis, são definidos com um conjunto de partículas cuja origem pode advir de 

microrganismos, plantas ou mesmo animais (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

A exposição a agentes biológicos tem sido alvo de várias investigações, que tentam correlacionar 

o impacto na saúde com o tipo de ambiente ocupacional em estudo. Foi no ano de 1860 que o 

estudo microrganismos se iniciou, com a medição das concentrações no ar por Louis Pasteur. Um 

século mais tarde, foi evidenciada a influência dos bioaerossóis em doenças profissionais, tendo 

como população em estudo agricultores (Eduard, Heederik, Duchaine, & Green, 2012). No mesmo 

seguimento, foi ainda estabelecida a ligação direta entre a exposição a bioaerossóis e efeitos 

adversos na saúde humana como doenças infeciosas, irritações, reações alérgicas, 

hipersensibilidade e problemas respiratórios (Buttner & Stetzenbach, 1993).Segundo a Autoridade 

para as Condições do Trabalho (ACT), são frequentemente reportadas patologias associadas a 

estes agentes, identificando vários sectores profissionais com risco elevado de exposição, 

nomeadamente o sector de saneamento (Guedes, 2008). De facto existem várias atividades 

profissionais que se caracterizam por exposição a microrganismos, contudo, as tarefas que 

envolvem operações com águas residuais representam grandes fontes de poluição microbiológica, 

provocando uma influência nociva nos trabalhadores (Korzeniewska & Harnisz, 2012).  

As infraestruturas de saneamento constituem sistemas essenciais para a drenagem do efluente de 

águas residuais dos municípios. Estas infraestruturas consistem em redes complexas, compostas 

por galerias de tubagem subterrânea, que recolhem águas da chuva e águas residuais domésticas e 

industriais para o tratamento nas respetivas instalações de tratamento – Estações de Tratamento de 

Águas Residuais (ETARs). Para além das ETARs, existem diversas infraestruturas de saneamento, 

nomeadamente as EEARs. As EEARs consistem infraestruturas de saneamento complementares 

do sistema de drenagem de águas residuais e que antecedem as ETARs. Dada a localização 

subterrânea dos coletores e tubagens do efluente residual, torna-se impossível a sua recolha por 

gravidade, pelo que a existência de instalações elevatórias é necessária para a drenagem do efluente 

para níveis ascendentes (J. Ribeiro, 2014). Dado necessitarem de intervenção humana para a sua 

limpeza e manutenção, as EEARs representam um ambiente ocupacional onde existe uma elevada 

exposição a agentes biológicos. Estes locais são ainda caracterizados por entradas e saídas com 

aberturas limitadas, ventilação natural desfavorável, presença de contaminantes perigosos, não 

sendo um local destinado à ocupação contínua, e portanto, espaços confinados (CDC, 2012). 

Nestes espaços, os trabalhadores encontram-se em contacto permanente com a água e lamas 

residuais, sendo estas um veículo de transmissão de diversas patologias (Guedes, 2008). Por 

conseguinte, estão expostos a numerosos microrganismos patogénicos através da via dérmica, do 

contacto das mãos contaminadas com a boca e com as membranas mucosas dos olhos e do nariz, 

ou através da via oral (por exemplo, através do consumo de tabaco durante o trabalho), ou ainda 

através da via respiratória, pela inalação de aerossóis contaminados com microrganismos 

(bioaerossóis) (Albatanony & El-Shafie, 2011). Os aerossóis gerados neste ambiente, podem 

conter uma grande variedade de agentes biológicos infeciosos, imunotóxicos e alergénicos. Os 

agentes infeciosos incluem vírus (vírus da hepatite A, poliovírus, vírus Coxsackie, ecovírus, 

rotavírus, adenovírus, vírus de Norwalk), bactérias (Salmonella spp., Shigella spp., Campylobacter 

jejuni, Yersinia nterocolitica, Legionella pneumophila, Helicobacter pylori, Listeria 
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monocytogenes, Mycobacterium xenopi), protozoários (Giardia lamblia, Entamoeba histolytica) 

e helmintos (Prazmo et al., 2003). Embora seja relevante a crescente preocupação com a exposição 

profissional a estes agentes e as potenciais patologias associadas, existem algumas lacunas na 

investigação desta problemática. A relação dose-efeito, bem como os limites de exposição 

profissional ainda não se encontram definidos (Goyer, Lavoie, Lazure, & Marchand, 2001). Para 

além destas lacunas, a escassa investigação sobre a exposição a agentes biológicos neste tipo de 

infraestruturas (EEARs), conduz à inexistência de metodologias de avaliação representativas do 

contexto real de trabalho. Contudo, têm sido elaborados vários procedimentos, no âmbito geral da 

exposição a agentes biológicos, com o objetivo de controlar e prevenir o risco de exposição a 

agentes biológicos no trabalho. No sentido de proteger os trabalhadores do risco biológico, a DGS 

(2006) elaborou diretrizes para a identificação e avaliação de riscos e definiu medidas estruturais, 

de higiene e de vigilância médica para os ambientes ocupacionais expostos a este risco. Para além 

deste documento, a EU-OSHA (2010)estabeleceu cinco procedimentos básicos para a gestão de 

risco, de forma a garantir a sua aplicabilidade à maioria das indústrias.  

A estas referências devem ainda ser colocados em prática os requisitos legais definidos no Decreto-

Lei n.º 84/97 de 16 de abril, diploma que visa garantir as prescrições mínimas de proteção da 

segurança e da saúde dos trabalhadores, contra os riscos da exposição a agentes biológicos no 

trabalho, através da avaliação de riscos ocorrentes desta exposição, à notificação das autoridades 

competentes, e ainda à informação e formação dos trabalhadores acerca do risco biológico.  

  

 

  



Avaliação da Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos na Manutenção de Infraestruturas de Saneamento 

Silva, Bibiana 5  

 AGENTES BIOLÓGICOS NO LOCAL DE TRABALHO 

 Bioaerossóis 

Os microrganismos têm uma presença ubíqua no meio ambiente, encontrando-se em plantas, solo, 

meio aquático, bem como em ambientes com ocupação humana e onde a matéria orgânica seja 

manipulada (Kaarakainen et al., 2011). 

Os bioaerossóis podem ser constituídos por componentes provenientes de plantas (por exemplo, 

pólen, endosporos, fragmentos de folhas), ou de constituintes animais (por exemplo, os cabelos, 

as penas, gotículas com diferentes fluidos do corpo), podendo ainda conter um elevado número de 

microrganismos (Douwes et al., 2003; Sturm, 2012). Eduard et al. (2012) acrescentam que os 

bioaerossóis constituem um conjunto de partículas com proveniência em organismos vivos, 

nomeadamente de fungos (esporos), bactérias e vírus, podendo advir da pele, pêlo e mesmo dos 

excrementos libertados. A sua origem pode ainda estar associada a endotoxinas bacterianas, 

micotoxinas, (1-3) -ß-glucanos, pólens e fibras vegetais. De acordo com Owen, Ensor, and Sparks 

(1992), citados por Haas et al. (2010), o termo bioaerossol descreve microrganismos agregados a 

partículas de poeiras ou a gotas de água disseminadas pelo ar, com a capacidade de invadir o 

hospedeiro através do aparelho respiratório.  

Relativamente à deslocação dos bioaerossóis, esta é realizada sob a forma de vapor, fumo, nevoeiro 

ou nuvens, sendo a velocidade de propagação no ar diretamente influenciada pelo seu tamanho e 

peso (Matkovic, Vucemilo, & Vinkovic, 2012). Por norma, encontram-se dispersos no meio 

gasoso com um diâmetro que não ultrapassa os 100 µm (Xu et al., 2011). As dimensões dos vírus 

são geralmente menores do que 0,2 µm, das bactérias, esporos e fungos variam entre 0,25 µm e 60 

µm. Os diâmetros de pólen provenientes de vários gimnospermas e angiospermas podem variar de 

5 µm a 300 µm, enquanto pequenos artrópodes (por exemplo, ácaros do pó) transportados através 

da atmosfera, podem atingir tamanhos de até 1 mm (Sturm, 2012). 

O transporte e a deposição encontram-se suscetíveis à influência de fatores ambientais como a 

magnitude das correntes de ar, a humidade relativa e a temperatura do ar (Srikanth, Sudharsanam, 

& Steinberg, 2008). A adicionar aos dois fatores mencionados anteriormente, a concentração de 

oxigénio, a luz e a poluição do ar, têm uma influência direta na patogenicidade destes agentes 

(Haas et al., 2010). 

A inalação de bioaerossóis pode prejudicar a saúde humana, caso ocorra a inalação de bioaerossóis 

com potencial para causar dano, nomeadamente: fungos e esporos fúngicos, incluindo espécies 

termotolerantes de Aspergillus fumigatus; bactérias Gram-negativas e as Gram-positivas 

produtoras de esporos Actinomicetos; componentes de endotoxinas bacterianas, incluindo 

lipopolissacarídeos ou lipooligosacarídeos; poeiras ou partículas que contém fragmentos 

microbianos; (1-3) -ß-glucanos encontrados nas paredes das células de certos fungos, 

particularmente Aspergillus (Pearson et al., 2015). 

De acordo com a diferença do diâmetro das partículas e, consequentemente, com os respetivos 

locais de deposição no trato respiratório, os bioaerossóis classificam-se por: partículas inaláveis 

(diâmetro> a 10 μm), consideradas extratorácicas, que se depositam na região da naso e orofaringe; 

partículas torácicas (diâmetro de 5-10 μm), que se depositam na traqueia, brônquios principais e 

segmentares; partículas respiratórias (diâmetro <5 μm), também designadas por alveolares, que se 

depositam nos bronquíolos, ductos e sacos alveolares (Vincent, 2005).  

Os agentes biológicos podem ser classificados em quatro grupos, de acordo como risco de infeção 

para o homem, a probabilidade de se tornarem perigosos para ao trabalhadores, a capacidade de se 

propagarem às comunidades próximas e a existência de medidas quer de profilaxia, quer de 

tratamento, como é apresentado na Tabela 1. 

 



Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais 

6 Agentes Biológicos no local de trabalho 

Tabela 1 - Classificação dos agentes biológicos1. 
Grupo do 

Agente Biológico 

Patologia no 

Homem 

Perigo para os 

Trabalhadores 

Propagação à 

comunidade próxima 

Medidas de 

Profilaxia/Tratamento 

Grupo 1 Pouco Provável - - - 

Grupo 2 Provável Provável Pouco Provável Existe 

Grupo 3 

Provável 

(podendo ser 

grave) 

Grave Existe Risco Existe 

Grupo 4 Grave Grave Muitas probabilidades Não existe 

1 Pombo and Varela (2004) 

 

Como a Tabela 1 indica, o Grupo 1 é constituído por agentes biológicos com pouca probabilidade 

de causarem um impacto negativo na saúde do Homem. Os agentes que constituem o Grupo 2 

podem causar uma patologia no Homem e ser um potencial perigo para os trabalhadores. 

Apresentam baixa probabilidade de se propaguem à comunidade, contudo, existem medidas de 

profilaxia e tratamento eficazes. Relativamente ao Grupo 3, os agentes podem causar enfermidades 

graves e ser um perigo sério para os trabalhadores, com risco que se propague à comunidade, no 

entanto existe profilaxia e tratamento eficaz. No Grupo 4 a exposição provocada é mais grave, 

podendo os agentes causar uma enfermidade grave no homem, bem como ser um perigo grave 

para os trabalhadores. Existe uma elevada probabilidade de se propagar à coletividade, não 

existindo medidas de profilaxia ou tratamento eficazes (Pombo & Varela, 2004). 

2.1.1. Bactérias 

Os três domínios da vida são  Eubactéria, Archaea e  Eukaria. As bactérias, os actinomicetos e as 

cianobactérias, também designadas por algas azuis, pertencem ao grupo dos procariotas, enquanto 

fungos, protozoários, algas, plantas e células animais são eucariotas. As principais diferenças entre 

estes dois grupos são: as células eucarióticas são geralmente mais complexas do que as células 

procarióticas; nos eucariotas o ácido desoxirribonucleico (ADN) está rodeado por uma membrana 

nuclear e está associada a histonas e outras proteínas; os organelos dos eucariotas estão ligados à 

membrana; enquanto os procariotas efetuam a divisão binária, os eucariotas divididem-se por 

mitose; nos procariotas algumas estruturas estão ausentes, como por exemplo o complexo de 

Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria e cloroplastos (Bitton, 2005). 

Relativamente às bactérias, estas são organismos unicelulares que se reproduzem por divisão 

celular simples, existindo mais de 150.000 espécies conhecidas. A maioria contêm a informação 

genética e a capacidade energética necessárias para garantir o seu crescimento e reprodução, sendo 

capazes de usar várias fontes de nutrientes inorgânicos e orgânicos. Das espécies encontradas na 

qualidade do ar, a maioria é saprófita, o que significa que obtêm a sua energia a partir de fontes 

orgânicas (Goyer et al., 2001). 

As bactérias são constituídas por um único cromossoma (nucleóide) e uma parede celular quase 

sempre constituída por peptidoglicano, podendo assumir a morfologia esférica (cocos), alongada 

(bacilos), espiriladas (espirolos) ou filamentosas. De acordo com a reação à coloração de Gram e 

também pela constituição química da sua parede celular, as bactérias podem ser divididas em dois 

grandes grupos, Gram-negativas e Gram-positivas. Em relação à coloração de Gram, as bactérias 

Gram-negativas ficam coradas de vermelho pelo corante fucsina básica, enquanto as Gram-

positivas adquirem a cor arroxeada conferida pelo corante cristal violeta. No que diz respeito à 

parede celular, as bactérias que não possuem lípidos na mesma adquirem a cor roxa e resistem à 

descoloração com acetona (bactérias Gram-positivas). O oposto verifica-se com as bactérias que 

integram lípidos na sua parede celular, as Gram-negativas que perdem o seu corante durante a 

descoloração e tomam posteriormente a cor vermelha do segundo corante, a fucsina (Ferreira, 

Sousa, & Lima, 2010). Na Figura 1 encontram-se as bactérias Gram-negativas e Gram-positivas 

mais comuns no ar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
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Figura 1 - Bactérias Gram-negativas e Gram-positivas presentes no ar (adaptado de (Goyer et al., 2001). 

 

No exterior dos edifícios (ar livre) as bactérias tem origem na água, solo e plantas, encontrando-

se associadas à presença de humanos e animais. No interior de edifícios não-industriais, as 

bactérias tem proveniência sobretudo dos ocupantes, dado as bactérias constituírem a flora normal 

da pele e membranas mucosas. As concentrações das diferentes espécies de bactérias são por 

norma mais elevadas no interior dos edifícios do que no exterior. Algumas atividades laborais 

potenciam o crescimento deste tipo de microrganismos, como a criação de animais, o tratamento 

de resíduos e o tratamento de águas residuais, existindo uma grande probabilidade de serem 

identificadas sobretudo bactérias Gram-negativas. (Goyer et al., 2001). 

2.1.2. Fungos 

Os fungos são designados por organismos heterotróficos por só conseguirem produzir o seu 

alimento com auxílio de uma fonte externa de carbono, sendo o seu crescimento fortemente 

influenciado pela humidade (APA, 2009). Quando os fungos se encontram dentro dos edifícios, o 

seu crescimento ocorre apenas na presença de humidade, e muitos fungos crescem facilmente em 

qualquer superfície molhada ou húmida. Assim, praticamente todos os fungos desenvolvem em 

substratos em equilíbrio com uma humidade relativa inferior à saturação. Para além da humidade, 

a atividade da água também é um fator importante para o crescimento dos fungos. De acordo com 

a quantidade necessária de água para se desenvolverem, os fungos presentes no interior podem ser 

divididos em três grupos, nomeadamente, colonizadores primários, secundários e terciários. Os 

colonizadores primários desenvolvem se a atividade da água for inferior ou igual a 0,80, os 

secundários crescem entre um nível de 0.80-0.90 de atividade de água, e os terciários começam a 

germinar com uma atividade de água superior a 0.90 (OMS, 2009). Na Tabela 2 são definidos os 

níveis de humidade e de atividade de água necessários, para o crescimento de microrganismos 

presentes em materiais de construção, acabamento e decoração. 

Relativamente à reprodução, esta é realizada através de esporos sendo que a temperatura ideal para 

o crescimento varia entre 10 e 35ºC. Para além disso, os fungos não têm clorofila e apresentam-se 

filamentosos e ramificados. No que diz respeito às necessidades nutricionais, necessitam para além 

de carboidratos, proteínas e lípidos. Os alergéneos tipo I, produzidos por algumas espécies de 

fungos, podem ser encontrados nos esporos e nos fragmentos das hifas. Os fragmentos de fungos 

não viáveis e os esporos, podem conter (1-3)-β-D-glucanos e micotoxinas. Alguns fungos podem 

BACTÉRIAS 

Gram-negativas Gram-positivas 

Acinetobacter 

Citrobacter 

Enterobacter 

Escherichia 

Flavobacterium 

Klebsiella 

Legionella 

Moraxella 

Pseudomonas 

Xanthomonas 

Arthrobacter 

Bacillus 

Kocuria 

Micrococcus 

Staphylococcus 

Streptococcus 
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produzir metabolitos voláteis, dedignados por compostos orgânicos voláteis de origem microbiana 

(COVM) (J. Santos, 2010). 

Tabela 2 - Níveis de humidade necessária para o crescimento das várias categorias de microrganismos1. 

Atividade de Água e Humidade Microrganismos 

Alto (aw
2>0.90; HRE3> 90%) 

Colonizadores terciários (hidrofiílicos) 

Alternaria alternata 

Aspergillus fumigatus 

Epicoccum spp. 

Exophiala spp. 

Fusarium moniliforme 

Mucor plumbeus 

Phoma herbarum 

Phialophora spp. 

Rhizopus spp. 

Stachybotrys chartarum (S. atra) 

Trichoderma spp. 

Ulocladium consortiale 

Rhodotorula spp. 

Sporobolomyces spp. 

Actinobacteria (or Actinomycetes) 

Intermédio (aw: 0.80-0.90; HRE: 80-90%) 

Colonizadores secundários 

Aspergillus flavus 

Aspergillus versicolora 

Cladosporium cladosporioides 

Cladosporium herbarum 

Cladosporium sphaerospermum 

Mucor circinelloides 

Rhizopus oryzae 

Baixo (aw <0.80; HRE <80%) 

Colonizadores primários (xerófitas) 

Alternaria citri 

Aspergillus (Eurotium) amstelodami 

Aspergillus candidus 

Aspergillus (Eurotium) glaucus 

Aspergillus niger 

Aspergillus penicillioides 

Aspergillus (Eurotium) repens 

Aspergillus restrictus 

Aspergillus versicolorb 

Paecilomyces variotii 

Penicillium aurantiogriseum 

Penicillium brevicompactum 

Penicillium chrysogenum 

Penicillium commune 

Penicillium expansum 

Penicillium griseofulvum 

Wallemia sebi 

1 J. Santos (2010) 

2 aw- Atividade da água 

3 HRE - Humidade Relativa de Equilíbrio 

 

Todos os indivíduos encontram-se expostos aos fungos diariamente através dos esporos presentes 

no ar, contudo pacientes hospitalizados, com cancro, com órgão (s) transplantados, pessoas com o 

Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) e pessoas que tomam medicação que enfraquece o 

sistema imunitário, são mais suscetíveis a esta exposição (CDC, 2014). 

Os fungos patogénicos podem causar vários tipos de infeções sendo estas classificadas de acordo 

com os órgãos onde decorre a colonização primária, nomeadamente, infeções fúngicas 

superficiais, infeções por dermatófitos, micoses subcutâneas e sistémicas. As infeções superficiais 

são aquelas que envolvem apenas as camadas mais externas da pele e por norma não obtém uma 

resposta imune do hospedeiro. Em relação aos dermatófitos, estes colonizam a pele, cabelo e unhas 

do hospedeiro vivo, tornando-se muito mais invasivos que os fungos responsáveis pelas infeções 

superficiais, no entanto não se propagam para as camadas de tecido mais profundas. As micoses 
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subcutâneas encontram-se associadas a fungos com baixo grau de infecciosidade e com uma 

presença significativa no meio ambiente. Por outro lado, os fungos responsáveis pelas micoses 

sistémicas têm como principal foco de infeção o trato respiratório, assumindo capacidade de causar 

infeção e doença no ser humano, sobrevivendo a uma temperatura elevada e capazes de neutralizar 

a hostilidade para garantirem a sua multiplicação (Kobayashi, 1996). 

 Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos 

A exposição ocupacional reflete a quantidade de um agente que atinge efetivamente um 

trabalhador exposto, tornando-se fundamental identificar e avaliar três fatores que influenciam 

diretamente a gravidade das consequências desta exposição: intensidade, duração e frequência de 

exposição. Os estudos que envolvem este tipo de exposição devem ser realizados tendo por base 

uma metodologia integrada, que inicie com uma observação de todo o contexto de trabalho e que 

termine com a integração de programas de prevenção de riscos em ambiente ocupacional. Nesta 

observação inicial, todas as variáveis de trabalho devem ser consideradas e identificadas, dado que 

são estas que numa fase posterior contribuem para a elaboração de metodologias de prevenção e 

controlo da exposição ocupacional. Por variáveis entende-se a conceção do posto de trabalho, as 

tarefas, a sequência dos vários processos de trabalho, os parâmetros ambientais, (como a 

temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do ar) e ainda possíveis meios de renovação de 

ar (Carla Viegas, 2010). 

No que se refere aos bioaerossóis, a exposição diária é inevitável, já que estes podem surgir 

aquando a ocorrência de um espirro ou podem derivar de várias atividades laborais como 

reciclagem de resíduos, aplicação de fertilizantes, compostagem, agricultura, atividades 

farmacêuticas e de biotecnologia (Xu et al., 2011). Para além destas atividades, os trabalhadores 

da produção de animais, da indústria alimentar, do tratamento de resíduos, da produção de 

detergentes, da madeira e papel, de metais, saúde médica e pública, assim como os veterinários, 

tratadores de pet shops e de laboratórios que envolvam animais, estão potencialmente expostos a 

bioaerossóis (Douwes et al., 2003). São vários os ambientes ocupacionais que potenciam o 

crescimento e proliferação de bactérias, no entanto a maioria não tem qualquer patogenicidade 

para o Homem, identificando-se mesmo como constituinte integrante e fundamental para o 

funcionamento do organismo. A patogenicidade pode decorrer caso estas se encontram em 

concentrações anormalmente elevadas (Goyer et al., 2001). 

Os fungos, por sua vez, são utilizados em numerosos processos industriais de fabricação de pão, 

cervejas, vinhos e determinados tipos de queijos, assim como na produção comercial de alguns 

fármacos. A sua presença encontra-se também associada a atividades laborais como produção de 

cobertores, refinação de açúcar, trabalhos em piscinas, agricultura, serralharia, desporto entre 

outras. A contaminação por fungos e pelos respetivos metabolitos em ambientes ocupacionais é 

um dos principais fatores que pode afetar a saúde dos trabalhadores (Almeida et al., 2013). No 

processo de disseminação, libertam os esporos devido a correntes de ar ou a reações provocadas 

em situações desfavoráveis (como por exemplo, o rápido aumento ou decréscimo da humidade 

relativa), ou ainda para alcançar novas fontes de nutrientes. Alguns esporos possuem paredes 

secas, fáceis de dissociar e leves, sendo por isso mais fáceis de dispersar no ar (Goyer et al., 2001). 

De acordo com estas propriedades, os trabalhadores encontram-se expostos por inalação ou por 

contacto direto com superfícies contaminadas (Carla Viegas, 2010). 

Em relação ao setor das águas residuais, e como referido no Plano Estratégico de Abastecimento 

de Água e de Saneamento de Águas Residuais (PEAASAR II), o setor dos serviços urbanos de 

água e saneamento, que promovem o abastecimento público de água às populações e o saneamento 

das águas residuais urbanas, são serviços fundamentais ao bem-estar, à saúde pública e à segurança 

coletiva das populações, às atividades económicas e à proteção do ambiente (APA, 2007).As 

infraestruturas de saneamento são responsáveis pela drenagem dos efluentes brutos afetos a um 
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município, podendo derivar de águas da chuva, águas residuais domésticas e, ainda efluentes 

industriais. No efluente bruto podem ser encontrados materiais como areia, iodo e resíduos em 

suspensão, que se depositam nas tubagens e causam obstruções ao fluxo normal das águas. Este é 

um dos motivos pelo qual estas estruturas devem ser alvo de uma manutenção periódica executada 

por profissionais com formação específica (Duquenne, Ambroise, Gorner, Clerc, & Greff-Mirguet, 

2014). 

Apesar de serem estruturas fundamentais, existem diversos riscos físicos, químicos, biológicos e 

ergonómicos associados ao tratamento de águas residuais (L. Li, Gao, & Liu, 2011). Segundo 

Oppliger, Hilfiker, and Vu Duc (2005), as ETARs são locais com potencial elevado para o 

desenvolvimento de patologias nos trabalhadores, dado que estes se encontram em contato com as 

águas residuais, sendo estas um veículo de transmissão de vários vírus, fungos e bactérias. A 

presença e os níveis de microrganismos patogénicos nas infraestruturas de saneamento dependem, 

naturalmente, dos níveis de infeção da população assistida pela rede de coletores. A maioria das 

bactérias presentes no sistema de saneamento, como Escherichia coli, Salmonella parathypi, 

Salmonella thypi, Shigella sonnei, S. flexineri, S. boydii, S. dysenteriae, são provenientes das fezes 

humanas, enquanto uma minoria delas, como a Leptospira spp., são originárias da urina do rato de 

esgoto (Dionísio, 2006). Contudo, as águas residuais também podem ser de origem industrial. No 

caso de serem águas residuais provenientes da indústria alimentar, devido ao facto de serem ricas 

em nutrientes, o efluente contém maior carga microbiana. Laitinen et al. (1994) confirmaram no 

seu estudo, que a concentração de bioaerossóis numa ETAR da indústria alimentar, é superior 

comparativamente aos níveis de bioaerossóis detetados numa ETAR de origem doméstica. Na 

Tabela 3 são identificados os constituintes das águas residuais (domésticas e industriais), bem 

como as consequências que estes potenciam. 

 

Tabela 3 - Principais constituintes das águas residuais e os seus efeitos 1.  

Constituintes Parâmetros 
Águas residuais 

Potencias efeitos 
Domésticas Industrial 

Patogénicos 
E. coli 

Coliformes Médio Variável 
Doenças transmitidas pela água; 

Sólidos suspensos Sólidos suspensos totais Médio Variável 

Problemas estéticos; depósitos de 

lodo; adsorção de iões; proteção de 

microrganismos patogénicos contra 

desinfetantes (tratamento afetado); 
Matéria orgânica 

biodegradável 

Carência bioquímica de 

oxigénio Médio Variável 
Consumo de oxigênio; condições 

sépticas; 

Nutrientes 
Azoto 

Fósforo Médio Variável 

Consumo de oxigênio; doenças em 

recém-nascidos (nitrato); poluição 

das águas subterrâneas (nitrato); 

Matéria orgânica 

pouco biodegra-

dável 

Alguns pesticidas 

Alguns Detergentes 

Medicamentos 
Médio Variável 

Toxicidade (vários); espuma (deter-

gentes); redução da transferência de 

oxigénio (detergentes); redução ou 

inibição da biodegradabilidade; odo-

res desagradáveis (por exemplo: fe-

nóis); 

Metais pesados 

Elementos específicos (por 

exemplo: arsénio, cádmio, 

crómio, cobre, chumbo, mer-

cúrio, níquel e zinco) 

Médio Variável 

Toxicidade; inibição do tratamento 

biológico de águas residuais; conta-

minação das águas subterrâneas; 

Sólidos 

inorgânicos 

dissolvidos 

Sólidos dissolvidos totais 

Condutividade Médio Variável 

Salinidade excessiva - danos às 

plantações (irrigação); toxicidade 

para as plantas (alguns iões); 

problemas com a permeabilidade do 

solo (sódio). 

1 Adaptado de WHO (2016a) 
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De acordo com um estudo realizado na Finlândia a várias fontes emissoras de bioaerossóis, 

demonstrou-se que as ETARs são produtoras de uma elevada quantidade de resíduos que 

potenciam uma vasta concentração de diversidade microbiana, colocando a saúde dos 

trabalhadores destas instalações em risco (Kaarakainen et al., 2011). Os trabalhadores estão 

expostos a estes agentes por inalação e, ainda por contacto com alguma parte do corpo 

contaminada, nomeadamente, contacto mão/boca, mão/olhos ou mão/cabelo (Haas et al., 2010).Y. 

P. Li, Yang, Meng, Qiu, and Feng (2013) referem que em várias  etapas de tratamento realizadas 

nas ETARs, sobretudo em operações de arejamento e agitação mecânica, é difícil evitar a formação 

e propagação de bioaerossóis. 

Korzeniewska and Harnisz (2012) vêm reconhecer também as ETARs como uma grande fonte de 

carga microbiana e com presença de microrganismos como bactérias da família 

Enterobacteriaceae. Aquando a realização de uma amostragem ao ar de uma ETAR na Polónia, 

Prazmo et al. (2003) identificaram espécies como Enterobacter cloacae e Escherichia coli, sendo 

estas caracterizadas por serem indicadores de contaminação fecal. Ainda neste estudo, foi 

identificada Aeromonas hydrophila, microrganismo que tem uma função prejudicial a nível do 

trato gastrointestinal do homem.  

Na exposição a agentes biológicos, existe outra variável que deve ser tida em consideração 

aquando a realização de uma avaliação a estes agentes, que é a dimensão do espaço de trabalho. A 

maioria dos estudos sobre a avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos incide, 

sobretudo, em trabalhos realizados em ETARs, devido à facilidade de acesso aos vários postos de 

trabalho. As restantes infraestruturas de saneamento como tubagens, coletores, caixas de visita, 

estações elevatórias de águas residuais, fossas sépticas, entre outras, por norma não são previstas 

para a ocupação humana de longa duração, possuem acessos limitados, ventilação natural 

deficitária, podendo conter na atmosfera de trabalho gases ou partículas perigosas, classificando-

se assim como espaços confinados na sua maioria (Freitas & Cordeiro, 2013). 

Embora em Portugal não existam requisitos mínimos de segurança impostos legalmente para a 

execução de trabalhos em espaços confinados, existem algumas recomendações com vista a 

prevenir os acidentes que decorrem do trabalho em estruturas com estas características. A ACT 

desenvolveu uma campanha acerca desta problemática, definindo algumas regras básicas de 

segurança a ter em trabalhos que envolvam espaços confinados, quer para o empregador, quer para 

o trabalhador. No que diz respeito ao empregador, este deve: identificar e avaliar os riscos de forma 

a implementar medidas na fase de prevenção (como por exemplo, procedimentos de controlo de 

entrada em espaços confinados); identificar, sinalizar e proibir a entrada em espaços confinados a 

trabalhadores não autorizados; garantir que este tipo de trabalho não é realizado por um trabalhador 

isolado; informar os trabalhadores sobre os resultados da avaliação de riscos bem como do 

planeamento das tarefas; definir equipas de trabalho incluído membros de supervisão, vigilância e 

salvamento/resgate; garantir a vigilância da saúde dos trabalhadores; promover ações de simulacro 

em situação real de trabalho de forma a prestar formação dos trabalhadores; garantir a avaliação 

da atmosfera de trabalho e o bom estado de funcionamento dos equipamentos de medição, antes 

da realização do trabalho em espaço confinado. Relativamente ao trabalhador é o seu dever: 

confirmar a realização da avaliação de riscos, bem como conhecer os seus resultados; respeitar a 

sinalização dos espaços confinados, a sinalização de alerta e nunca trabalhar sozinho; utilizar os 

equipamentos de proteção individual e cumprir os procedimentos de trabalho estabelecidos; 

informar o médico do trabalho ou os responsáveis da empresa caso decorra algum problema de 

saúde; antes da entrada no espaço confinado, verificar os meios de salvamento/resgate a utilizar 

em caso de emergência e se a qualidade do ar se encontra dentro dos parâmetros seguros para a 

execução do trabalho; caso ocorra alteração destas condições, o trabalhador deve avisar de 

imediato o responsável (ACT, 2012). 

Na Portaria n.º 762/2002, de 1 de julho, que estabelece o conjunto de prescrições que garantem a 

segurança, higiene e saúde dos trabalhadores no exercício de atividades de exploração dos sistemas 

públicos de drenagem de águas residuais, domésticas, industriais e pluviais, são referidas medidas 
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de higiene e segurança que os trabalhadores devem exercer, nos trabalhos realizados em estações 

elevatórias e estações de tratamento de água de abastecimento e de águas residuais. De entre outras 

destacam-se: o uso de equipamento de proteção individual adequado (protetores auriculares, 

máscaras antigás, luvas, capacetes, vestuário e botas apropriadas para pisos escorregadios); nos 

espaços confinados, proceder à ventilação artificial e utilizar métodos de deteção ou medição de 

gases ou vapores perigosos e de défice de oxigénio; as instalações elétricas devem respeitar o 

estabelecido nos regulamentos de segurança de instalações elétricas; as escadas de acesso aos 

poços de captação e às torres de tomada de água devem estar em perfeitas condições de utilização 

e, quando fixas, na vertical ou com grande inclinação, devem dispor de resguardos de proteção 

dorsal a partir de 2.5 m e de plataformas ou de patamares de descanso com desnível não superior 

a 5 m, providos de guarda ou proteção equivalente com altura entre 0.9 m e 1.1 m; os tanques com 

altura de líquido superiora1 m, devem dispor de guarda ou proteção equivalente, com altura entre 

0.9 m e 1.1 m, e, sempre que as suas dimensões o justifiquem, nas proximidades devem existir 

bóias e varas que facilitem as operações de salvamento; devem existir interruptores de emergência 

nos tanques equipados com dispositivos de arejamento, em local visível e de fácil acesso; as 

travessias aéreas para inspeção e manutenção devem ser feitas por passadiços com uma largura 

mínima de 0.45 m e equipados com resguardos laterais e corrimãos com altura entre 0.9 m e 1.1 

m; em locais onde exista risco de incêndio devem ser assegurados ventilação adequada, natural ou 

forçada, equipamentos elétricos antideflagrantes, proibição de fumar ou foguear e extintores de 

incêndio com características apropriadas ao local em questão; caso sejam realizadas operações em 

digestores de lamas ou em fossas sépticas devem ser tomadas precauções adicionais devido à 

existência de gases perigosos; os pavimentos da zona de trabalho devem dispor de superfície 

antiderrapante, facilmente lavável e isenta de gorduras e produtos oleosos de forna a evitar quedas 

acidentais; todas as partes perigosas das máquinas (como por exemplo, motores) devem ser 

devidamente protegidas e providas de dispositivos de segurança; as operações de manutenção das 

máquinas devem ser efetuadas sem estas estarem em funcionamento, salvo se tal não for possível 

por exigências técnicas, caso em que devem ser adotadas medidas de proteção adequadas à 

execução dessas operações; os locais de trabalho devem ser limpos com frequência e para o efeito 

ter dispositivos de utilização de água criteriosamente localizados e meios eficazes de drenagem; 

os locais de trabalho devem ainda dispor de instalações sanitárias, devidamente equipadas, e de 

vestiários com armários individuais que permitam a arrumação separada do vestuário de uso 

pessoal do vestuário de trabalho. 

A nível europeu, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA) elaborou 

alguns critérios a serem levados a cabo para a construção de novos espaços confinados. Neste 

âmbito, são estabelecidas as seguintes medidas de segurança: preparação prévia do trabalhador, 

fornecendo-lhe um planeamento de trabalho antes da entrada no espaço confinado; ter uma pessoa 

competente a avaliar o local de trabalho com a presença de espaços confinados, incluindo espaços 

confinados com obrigatoriedade de autorização; sendo o espaço confinado classificado como um 

espaço com obrigatoriedade de autorização, identificar os meios de entrada e de saída, métodos de 

ventilação adequada e eliminação ou controle de todos os perigos potenciais que possam decorrer 

no espaço; assegurar a medição dos níveis de oxigênio, substâncias inflamáveis e tóxicas, e 

atmosferas estratificadas, antes dos trabalhadores entrarem no espaço confinado; definir os 

procedimentos de salvamento e equipamento necessário caso ocorram situações de emergência; 

caso a atmosfera de trabalho não coloque em causa a segurança dos trabalhadores, fornecer 

ventilação artificial ou outro meio de controlo que reponha a segurança; deve ser interdita a entrada 

de trabalhadores não autorizados para o efeito; os empregadores devem potenciar treinos aos seus 

trabalhadores para que estes estejam preparados para exercer as suas tarefas neste tipo de espaço 

em segurança (EU-OSHA, 2015). 
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 Avaliação da Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos 

A exposição ocupacional a agentes biológicos pode ser avaliada tendo por base uma 

monotorização passiva ou uma monotorização ativa. A monotorização passiva é realizada 

dispondo caixas de Petri com um meio de cultura generalista, expostas ao ar durante um 

determinado período de tempo. Este método é pouco utilizado, dado que pode enviesar o número 

total de unidades formadoras de colónias (UFCs) por unidade de volume de ar. Relativamente à 

amostragem ativa, esta utiliza um equipamento designado por amostrador de ar, que procede à 

filtração de um volume de ar pré definido para um filtro, incubado posteriormente (Abelho, 2013). 

Na Tabela 4 encontram-se alguns dos procedimentos de amostragem de ar mais utilizados. 

 

Tabela 4 - Procedimentos gerais de amostragem para microrganismos do ar 1. 

Designação Material /Equipamento Procedimento de Amostragem 

Sedimentação - Caixas de Petri com 

meio de cultura (seletivo 

para os microrganismos 

em estudo). 

A amostragem por sedimentação não determina diretamente o número de 

microrganismos presentes num dado volume de ar, sendo possível transformar 

os resultados deste método (nº de UFC/unidade de área) em nº de 

UFC/unidade de volume. Para isso, é necessário conhecer a área da caixa de 

Petri exposta ao ar e a razão entre o número de células na superfície e número 

de células no ar. 

A técnica em questão consiste em colocar as caixas de Petri com meio de 

cultura generalista expostas ao ar durante o período de tempo pretendido. 

Filtração - Caixas de Petri com 

meio de cultura (seletivo 

para os microrganismos 

em estudo); 

- Filtros estéreis; 

- Aparelho de filtração; 

- Pinças. 

Para a realização da filtração é ligada uma bomba de vácuo ao aparelho de 

filtração e é filtrado um volume de ar (definido por quem realiza a 

amostragem) para uma membrana estéril, que depois é levada pra a incubação. 

Impacto - Caixas de Petri com 

meio de cultura (seletivo 

para os microrganismos 

em estudo); 

-Bomba de amostragem. 

A amostragem por impacto é normalmente efetuada por impacto direto em 

meio semissólido com recurso a bombas de amostragem com calibração 

válida. 

1 Adaptado de Abelho (2013) e de Nogueira et al. (2015) 

 

Os métodos gerais impactação, Impinger e filtração são os mais utilizados, no entanto a situação 

ideal seria utilizar em simultâneos métodos de amostragem combinados com técnicas moleculares, 

como a combinação do BioSampler da SKC com a técnica de Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA) (Xu et al., 2011). 

Para além destas técnicas de amostragem ao ar, Stetzenbach, Buttner, and Cruz (2004) referem 

que a amostragem de materiais e superfícies também pode ser usada como um método 

complementar para deteção de focos de contaminação, identificação de fontes de biocontaminação 

e determinação da eficácia das medidas de remediação e limpeza de ambientes contaminados. 

De acordo com as diferentes técnicas de amostragem de agentes biológicos, existem também 

diferentes equipamentos amostradores. Estes devem permitir detetar e quantificar os 

microrganismos. Relativamente à técnica de impacto, existem os equipamentos de impacto 

(exemplo: MAS-100), os ciclones e as cassetes. Estes dois últimos consistem em amostradores 

pessoais/ individuais que, para além de permitirem uma melhor aproximação às vias respiratórias 

do trabalhador durante a recolha da amostra, são um equipamento portátil, pelo que acompanham 

os profissionais nas tarefas móveis. Contudo, tanto os equipamentos de impacto como os ciclones 

e as cassetes, por si só, não são capazes de selecionar as partículas recolhidas de acordo com o seu 

tamanho, ou seja, não recolhem apenas as partículas inaláveis (Eduard et al., 2012).  

Existe outro equipamento que complementa as técnicas de impacto com as de filtração, 

nomeadamente o amostrador de Andersen (Figura 2). Este amostrador, recomendado 

principalmente para a monitorização em ambientes fechados, é composto por uma torre cilíndrica 
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com seis estágios ligada a uma bomba de vácuo de aspiração contínua. Em cada estágio é colocado 

uma placa de Petri com meio de cultura e sobre ela um disco de metal com 400 orifícios que variam 

de diâmetro conforme o estágio (0.25 – 1.81 mm). O ar é aspirado pelo equipamento e passa pelos 

estágios com velocidades sucessivamente mais altas, do estágio 1 ao estágio 6, sendo que 

partículas sucessivamente menores são impactadas de forma inércia nas placas. Isto propicia a 

seleção de partículas conforme o seu tamanho, simulando a deposição nas vias aéreas (Boff, 2011). 

Contudo, o coletor Andersen tem como desvantagem o facto de ser um equipamento estático, não 

permitindo a sua portabilidade durante a recolha da amostra.  

O que se verifica em relação à avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos, é que não 

existem métodos de amostragem ou de análise padronizados. No entanto, num estudo realizado 

em ambiente de elevada exposição biológica foram comparados quatro métodos de 

amostragem/amostradores de avaliação pessoal, de modo a determinar a sua eficiência global 

nomeadamente o Button Aerosol Sampler (Figura 3), o Inhalable Dust Sampler (Figura 4), o Filter 

Cassette Sampler (Figura 5) e o NIOSH Personal Bioaerosol Cyclone Sampler (Figura 6). Em 

relação à eficiência de colheita geral, o Button Aerosol Sampler e o Inhalable Dust Sampler são 

os amostradores de recolha mais eficientes para a avaliação da exposição pessoal a bioaerossóis 

(Wang et al., 2015).  

 
Figura 2 - Amostrador de Andersen. 

(Fonte: http://www.slh.wisc.edu/wohl/wohlworks/sampling/10a.dot) 

 
Figura 3 - Button Aerosol Sampler. 

(Fonte: http://www.skcinc.com/catalog/index.php?cPath=400000000_401000000_401000200) 

http://www.slh.wisc.edu/wohl/wohlworks/sampling/10a.dot
http://www.skcinc.com/catalog/index.php?cPath=400000000_401000000_401000200
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Figura 4 - Inhalable Dust Sampler. 

(Fonte:http://www.zefon.com/store/zefon-inhalable-dust-sampler.html) 

 
Figura 5 - Filter Cassette Sampler. 

(Fonte:http://www.zefon.com/store/25mm-styrene-air-sampling-cassettes.html) 

 

 
Figura 6 - NIOSH Personal Bioaerosol Cyclone Sampler. 

(Fonte: Cao, Noti, Blachere, Lindsley, and Beezhold (2011)) 

 

Relativamente à análise de resultados, esta é na maioria das vezes realizada recorrendo aos 

métodos de cultivo. Nestes métodos os microrganismos crescem em meio sólido seletivo para o 

tipo de amostra em questão, procedendo-se à contagem de UFCs. Existem alguns problemas 

associados a estes métodos, nomeadamente, a inibição do crescimento de alguns microrganismos 

devido a seletividade do meio, as condições de crescimento não serem as mais adequadas, pode 

ocorrer o crescimento de outras espécies não associadas ao meio selecionado e não existir 

crescimento de organismos não cultiváveis. Quanto à identificação de grupos microbianos, o 

http://www.zefon.com/store/zefon-inhalable-dust-sampler.html
http://www.zefon.com/store/25mm-styrene-air-sampling-cassettes.html
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método preferencial é o referente à biologia molecular, nomeadamente PCR, devido à sua elevada 

especificidade. No entanto, neste método o número de amostras analisadas é por norma reduzido 

devido ao elevado custo associado aos estudos genómicos de sequenciação. A amostragem de 

bioaerossóis deve basear-se no procedimento geral de amostragem de poeiras e outras partículas 

inaláveis, sendo que os critérios de seleção de fração inalável se encontram definidos pelo Comité 

Europeu de Normalização (CEN) (Eduard et al., 2012). Em Portugal existe uma metodologia de 

avaliação da qualidade do ar interior para edifícios de comércio e serviços no âmbito da Portaria 

n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro, onde são estabelecidos os valores mínimos de caudal de ar novo 

por espaço, bem como os limiares de proteção e as condições de referência para os poluentes do 

ar interior dos edifícios.  

 Doenças associadas à Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos 

A primeira associação entre exposição ocupacional a agentes biológicos e distúrbios na saúde 

humana foi verificada no século 20, onde se demonstrou que a inalação de esporos de 

actinomicetos termofílicos poderia induzir a problemas a nível pulmonar de agricultores com 

problemas de saúde (Eduard et al., 2012). 

A exposição a agentes biológicos encontra-se associada a uma variedade de patologias, 

representando um problema emergente no que respeita à saúde pública. Geralmente, o primeiro 

sintoma que resulta da exposição a bioaerossóis traduz-se numa resposta inflamatória das vias 

aéreas superiores, causando irritação das mucosas e ainda o congestionamento do nariz, 

inflamação da garganta e vermelhidão nos olhos (Bunger et al., 2000). 

As doenças associadas a esta exposição podem dividir-se em três grupos, nomeadamente doenças 

infeciosas, doenças respiratórias e cancro, sendo os dois primeiros grupos os mais comuns 

(Douwes et al., 2003). Relativamente às doenças respiratórias, sob as quais incidem a maioria dos 

estudos, a partir do momento em que os bioaerossóis se alojam nas vias respiratórias podem 

provocar efeitos nocivos no trato respiratório inferior e superior, sendo as patologias infeciosas 

mais comuns a irritação das mucosas, rinite alérgica ou asma, alveolite alérgica ou síndrome pó 

orgânico, podendo mesmo originar pneumonite, bronquite crónica e doença pulmonar obstrutiva 

crónica (COPD) (Chang et al., 2014). 

A acrescentar às patologias descritas, Van Kampen et al. (2014) num estudo realizado em estações 

de compostagem alemãs, registou casos de aspergilose alérgica broncopulmonar, alergias 

dermatológicas e ainda problemas gastrointestinais. 

Em matéria de exposição a agentes biológicos a maioria dos estudos desenvolvidos focam-se na 

qualidade do ar interior, sendo que neste contexto os sintomas são associados ao Síndrome de 

Edifício Doente (SED), nomeadamente, dor de cabeça, irritação dos olhos, nariz, garganta ou pele, 

tosse seca, tonturas e náuseas, fadiga e sensibilidade ao odor (T. C. Li et al., 2014). 

Vários são os ambientes ocupacionais onde decorre a exposição a estes agentes, sendo que segundo 

Kaarakainen et al. (2011), os processos de tratamento de águas residuais, de resíduos, de 

compostagem e de criação de animais constituem as atividades com maior carga e diversidade 

microbiana a que os trabalhadores se encontram expostos. No que respeita os efluentes residuais, 

um vasto número de organismos patogénicos é encontrado, como bactérias, vírus, fungos e 

protozoários percussores de diversas patologias, associadas ao contato das mãos com a boca, 

ingestão de alimentos ou bebidas, ou ainda contato entre as mãos contaminadas e as membranas 

mucosas (Albatanony & El-Shafie, 2011). Num estudo realizado por Jahangiri et al. (2015)  para 

verificar a relação entre exposição a bioaerossóis em ETARs e sintomas respiratórios, foi possível 

verificar a prevalência de sintomas de redução da capacidade funcional da função pulmonar e 

respiratória, acrescidos de fadiga muscular, problemas dermatológicos, irritação da garganta e 

olhos e problemas de estômago nos trabalhadores deste sector. Prazmo et al. (2003) vêm ainda 

evidenciar a relação entre trabalhadores de saneamento e vários sintomas negativos no organismo, 
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na sua maioria gastrointestinais, como diarreias, febre, dores de cabeça, náuseas, doenças de pele 

e irritação ocular e no nariz.  

A Tabela 5 descreve os tipos de doenças respiratórias, os agentes e o ambiente ocupacional em 

que ocorrem. 

Tabela 5 - Tipos de doenças respiratórias em diferentes ambientes ocupacionais1. 

Doenças 

Respiratórias 
Tipos Agentes Ambientes 

Não Alérgicas Asma não alérgica; rinite 

não alérgica/irritação da 

membrana mucosa; 

bronquite crónica; obstrução 

crónica do fluxo aéreo; 

síndrome de poeiras 

orgânicas tóxicas 

Fungos, bactérias, 

actinomicetos, endotoxinas, 

(1-3) -ß-glucanos, 

peptidoglicanos, micotoxinas 

e, provavelmente, muitos 

outros atualmente não 

identificados como 

componentes vegetais e não 

microbianos 

Agricultura e produtos de indústrias 

relacionadas, saneamento (tratamento, 

manutenção e manipulação), indústria de 

comida e ração animal, processamento de 

fibras de origem animal e vegetal, indústria 

da madeira, produção de papel, indústria de 

fermentação, matadouros, indústrias de 

produção de metal (fluidos de metal 

contaminado), recolha do lixo e 

compostagem, edifícios com sistemas de 

ventilação contaminados/ sistemas de 

humidificação 

Alérgicas Asma e rinite alérgica; 

pneumonite de 

hipersensibilidade/ alveolite 

alérgica extrínseca 

Fungos, enzimas 

microbianas, proteínas 

vegetais (soja, trigo, pólen, 

látex, etc.), proteínas de 

mamíferos (rato, vaca, etc.), 

proteínas de invertebrados 

(traças, gafanhotos, aranhas, 

etc.) 

Instalações de compostagem, indústrias 

agrícolas e afins, indústrias de 

biotecnologia e produtores de enzimas, 

indústria de alimentos e ração animal, 

indústria de detergentes, indústria de pão, 

setor de saúde médica (látex), veterinários, 

loja de venda de animais, instalações de 

animais de laboratório, indústria de 

biopesticidas (invertebrados) 

1 Douwes et al. (2003) 

 

As doenças com origem na exposição a fatores de risco derivados das atividades do trabalho são 

designadas por doenças profissionais (WHO, 2016b). O Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 

de Julho estabelece a alteração dos capítulos 3.º e 4.º da lista das doenças profissionais, publicada 

no Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio. Nesta lista encontram-se classificados os 

fatores de risco e as doenças mais comuns de acordo com cada meio ocupacional. Na Tabela 6 são 

classificados os fatores de risco dos trabalhos de saneamento e as respetivas doenças profissionais. 

 

Tabela 6 - Doenças profissionais no setor de saneamento 1. 

Fatores de Risco Doenças ou outras manifestações clínicas 

Bacilo tetânico Tétano (nos casos em que não for considerado acidente de trabalho) 

Brucelas Brucelose: formas agudas, subagudas/focalizadas e crónicas 

Salmonelas Todas as formas clínicas de salmonelose 

Listeria monocytogenes Listerioses (infeções focais e sistémicas) 

Leptospiras Todas as leptospiroses 

Vírus da Hepatite A Hepatite A 

Ancilostoma duodenal 
Ancilostomíase e, designadamente, anemia, hepatite, insuficiência cardíaca congestiva ou outras 

formas clínicas 

1 
Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 de Julho 

 

Perante a dificuldade de reduzir as concentrações de agentes biológicos presentes nos locais de 

trabalho, bem como, evitar o desenvolvimento de doenças profissionais, a melhoria das condições 

de trabalho assume um importante papel na minimização das consequências destes agentes. Para 

uma melhoria das condições de trabalho e no sentido de garantir a proteção da saúde dos 

trabalhadores, de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/97 de 16 de abril, devem ser implementadas e 

asseguradas algumas medidas, tais como: limitação ao mínimo do número do de trabalhadores 

expostos; medidas de confinamento que criem barreiras entre os agentes biológicos e os 

trabalhadores, nomeadamente medidas de proteção coletiva (localizada e geral) e individuais 
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(Equipamentos de Proteção Individual - EPI) adequadas; assegurar o correto funcionamento dos 

sistemas de prevenção localizados e/ou gerais existentes e, verificar, com regularidade, a sua 

eficácia, nomeadamente os caudais de aspiração e a localização da boca de aspiração (acoplada o 

mais próximo da fonte de emissão e do lado oposto às vias respiratórias do trabalhador, sempre 

que aplicável), bem como o cumprimento do respetivo programa de manutenção; utilizar 

sistematicamente os EPIs adequados, nomeadamente proteção respiratória e ocular, luvas 

impermeáveis, vestuário e calçado de proteção, cuja limpeza deve ser assegurada pela empresa, 

não devendo, em nenhum caso, ser transportados para casa; interdição de beber, comer e fumar 

durante o desempenho das atividades; e desinfeção e proteção de todos os cortes e feridas. De 

referir ainda que, deve ser assegurado um programa de vigilância da saúde dos trabalhadores, de 

acordo com o Artigo 11.º do mesmo documento legal. 

 Limites de exposição 

Os limites de exposição ocupacional a agentes biológicos não se encontram definidos, existindo 

apenas algumas recomendações regulamentadas por normas europeias para estes agentes (Eduard 

et al., 2012).  

Vários são motivos para que não existam valores de exposição padrão. As relações dose/resposta 

não foram devidamente fundamentadas e comprovadas, sendo a informação existente baseada em 

relações entre os efeitos na saúde, e avaliações ambientais de casos específicos, não tendo em 

conta a suscetibilidade individual. Os efeitos conhecidos dizem respeito a uma determinada 

espécie e não existem estudos que evidenciem o efeito de sinergismo entre a exposição a múltiplos 

bioaerossóis. Existe dificuldade em realizar estudos epidemiológicos rigorosos com o objetivo de 

avaliar critérios de avaliação e de efeitos na saúde, devido ao número insuficiente de grupos de 

amostragem. A composição e concentração de espécies microbianas são afetadas por diversos 

fatores, como as alterações nas condições ambientais e no ciclo de vidas das diferentes espécies, 

gerando variações acentuadas. As avaliações de risco existentes baseiam-se em amostragens de 

curto prazo e não existe nenhum método que permita monitorizar o total de bioaerossóis existentes 

num determinado ambiente. No entanto, existem alguns valores que podem servir como referência, 

nomeadamente valores registados durante a avaliação de concentração numa área de controlo ou 

durante o processo de encerramento ou de paragem do trabalho (Goyer et al., 2001).   

No que diz respeito a Portugal, não existem regulamentados valores limite para a exposição 

ocupacional a agentes biológicos, no entanto, na Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro, são 

definidas as condições de referência para os poluentes microbiológicos. Segundo esta, a 

concentração de bactérias totais no ar interior deve ser inferior à concentração no exterior, 

acrescida de 350 UFC/m3, e a concentração de fungos no interior deve ser inferior à detetada no 

exterior. Estes valores são referenciados no âmbito da qualidade de ar interior, não existindo 

possibilidade de comparação com os valores que derivam da exposição ocupacional. 

A estas referências devem ainda ser colocados em prática os requisitos legais definidos no Decreto-

Lei n.º 84/97 de 16 de abril, diploma que visa garantir as prescrições mínimas de proteção da 

segurança e da saúde dos trabalhadores, contra os riscos da exposição a agentes biológicos no 

trabalho. Entre outros requisitos, este diploma legal dá enfase à importância da avaliação de riscos 

ocorrentes desta exposição, de formar a garantir as medidas de prevenção e proteção adequadas. 

Segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS), a avaliação de riscos a agentes biológicos deverá 

iniciar-se com a identificação dos riscos considerando como parâmetros: a natureza e grupos dos 

agentes biológicos, de acordo com o seu risco infecioso; tempo de exposição dos trabalhadores a 

esse agente; quantidade do agente no material que se manipula; nas atividades que impliquem a 

exposição a várias categorias de agentes biológicos, a avaliação dos riscos deve ser feita com base 

no perigo resultante da presença de todos esses agentes; vias de entrada no organismo; as 

informações técnicas existentes sobre doenças relacionadas com a natureza do trabalho; e os 
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potenciais efeitos alérgicos ou tóxicos resultantes do trabalho. De acordo com os resultados 

decorrentes da avaliação de risco, devem ser tomadas medidas gerais, higiénicas e de vigilância 

médica. Como medidas gerais devem ser estabelecidos procedimentos de trabalho que minimizem 

a exposição a agentes biológicos, reduzir o número de trabalhadores expostos, adotar medidas de 

proteção coletiva e individual, adotar medidas seguras para a receção, manipulação e transporte 

de agentes biológicos e estabelecer planos de emergência em caso de libertação acidental de um 

agente biológico. Relativamente à higiene, é necessário garantir a proibição de comer, beber ou 

fumar nos locais de trabalho, fornecer EPIs adequados bem como garantir a sua limpeza ou 

eliminação e promover a existência de colírios e antissépticos, bem como de instalações sanitárias 

e vestiários adequados. No que diz respeito à vigilância médica, deve ser executado o registo da 

história clínica e profissional do trabalhador, a avaliação individual do estado de saúde do 

trabalhador, a vigilância biológica, sempre que necessária e o rastreio de efeitos precoces e 

reversíveis (DGS, 2006). Ainda neste contexto, a EU-OSHA (2010), refere que a avaliação de 

risco é uma análise sistemática de todos os aspetos do trabalho, que podem provocar danos, bem 

como, a definição das medidas preventivas ou de proteção de forma a controlar os riscos. Como 

tal, para a maioria das empresas, podem ser seguidas cinco etapas fundamentais para a gestão de 

riscos: 

 Passo 1: identificar os perigos e riscos do local de trabalho, ou outras situações com 

potencial para causar dano e verificar os trabalhadores que se encontram expostos; 

 Passo 2: definir a probabilidade e a gravidade dos riscos existentes e prioriza-los de acordo 

com a sua ordem de importância; 

 Passo 3: identificar medidas adequadas para controlar ou eliminar os riscos; 

 Passo 4: colocar em prática as medidas de prevenção e de proteção de acordo com uma 

hierarquia de prioridades; 

 Passo 5: Monitorizar e rever algum dos passos, caso necessário. 

 A Problemática da Exposição Ocupacional a Agentes Biológicos em 

Infraestruturas de Saneamento 

Existe uma enorme diversidade de ambientes ocupacionais em que os agentes biológicos estão 

presentes com potencial para causar dano na saúde humana. Numa avaliação realizada numa 

fábrica de queijos na França, durante as várias etapas do processo de fabrico, foi verificada a 

exposição a fungos, sobretudo Mucor fuscus e o género Penicillium., e ainda exposição a bactérias 

e endotoxinas (Simon & Duquenne, 2014). Na Suíça, Brandl et al. (2014), realizaram a avaliação 

de microrganismos presentes no ar numa produção de leite. Esta amostragem foi executada em 

dois meses distintos, fevereiro e julho, utilizando o impacto como técnica de amostragem e a 

espectrometria de massa e molecular para a identificação de espécies. Os resultados deste estudo 

registaram a presença de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, sendo os microrganismos 

predominantes Bacillus spp. e Staphylococcus spp. Para além destas atividades, as tarefas que 

envolvem o contacto com animais também potenciam a exposição a riscos biológicos. Num estudo 

realizado na Polónia com o objetivo de avaliar a contaminação fúngica do ar nos processos 

associados à criação de aves, foi possível verificar a presença de fungos tendo como género 

predominante o Acremonium, sendo ainda identificados Aspergillus fumigatus e Candida 

tropicalis. Na compostagem, a decomposição biológica da matéria orgânica, potencia a 

proliferação de microrganismos, podendo causar problemas de saúde às pessoas expostas. Neste 

tipo de atividade relativamente aos fungos, o género Penicillium é predominante, seguindo-se dos 

géneros, Aspergillus, Mucor, Alternaria e Rhizupus (Mehdinejad, Mahvi, Kaboudi, & Gholipour, 

2014). No que respeita às bactérias predominantes, estas pertencem às ordens Burkholderiales, 

Enterobacteriales, Actinobacteriales e Bacillales, que incluem, géneros como por exemplo, 

Staphylococcus, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, Terribacillus, Lysinibacillus Kocuria, 
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Microbacterium, Acidovorax e Comamonas (Chandna, Nain, Singh, & Kuhad, 2013). Em meio 

hospitalar a exposição a bioaerossóis também se verifica, sendo a origem dos bioaerossóis derivada 

dos profissionais de saúde, pacientes e visitantes. Num estudo desenvolvido em salas de operações 

e emergência de um hospital, foram detetados dezassete tipos de bactérias incluindo, 

Staphylococcus, Micrococcus, Pneumococcus, Escherichia coli, Streptococcus, Streptococcus 

viridans, Bacillus cereus, B. subtilis, Klebsiella, Pseudomonas, Diphtheroid, Citrobacter e 

Enterobacter. Em todas as amostras, o Staphylococcus aureus e o Micrococcus foram as bactérias 

predominantes (Mirzaei et al., 2014). 

Os agentes biológicos mais comuns de cada local de trabalho potenciam a ocorrência de diversas 

patologias. Os bioaerossóis são considerados um risco na agricultura, instalações médicas ou 

veterinárias, laboratórios de diagnóstico, instalações de produção de biocombustíveis, indústria 

metalúrgica, bibliotecas e até mesmo locais de conservação de obras de arte. Existem dois grupos 

principais de agentes biológicos que são considerados como um risco biológico em ambiente 

ocupacional; alérgicos e/ou agentes tóxicos que formam bioaerossóis, causando doenças 

profissionais relacionadas com o sistema respiratório e da pele; e agentes causadores de zoonoses 

e outras doenças infeciosas que podem ser transmitidas por vetores, através das várias vias de 

exposição (Rim & Lim, 2014).  

Além destas categorias profissionais, nos últimos anos vários estudos focam-se no sector das águas 

residuais devido sobretudo à vulnerabilidade dos trabalhadores a uma ampla gama de poluentes 

químicos e contaminantes biológicos presentes neste ambiente ocupacional(Albatanony & El-

Shafie, 2011; Duquenne et al., 2014; Haas et al., 2010; Jahangiri et al., 2015; Y. P. Li et al., 2013; 

Vantarakis et al., 2016; C. Viegas et al., 2014). 

Os trabalhadores responsáveis pelo tratamento das águas residuais, são operadores qualificados na 

operação, manutenção, resolução de problemas do dia-a-dia e manipulação de problemas especiais 

das estações de tratamento de águas residuais municipais, industriais e outras. Durante a execução 

das diversas tarefas, estes trabalhadores são expostos a uma variedade de agentes químicos 

perigosos, contidos nos efluentes e nos reagentes utilizados no tratamento da água, ou gerados 

durante o tratamento de águas. Os agentes químicos podem causar intoxicação aguda, acidentes 

químicos (por exemplo, queimaduras na pele e lesões nos olhos) danos no sistema respiratório, 

alergias, dermatites, doenças crónicas, entre outros. Durante as várias etapas de tratamento, existe 

formação e libertação de gases inflamáveis (por exemplo, metano e hidrogénio) que podem 

originar incêndios e explosões. Podem decorrer ferimentos por deslizamentos, em pisos molhados 

e escorregadios, por quedas em tanques de tratamento e reservatórios, e por salpicos de líquidos 

perigosos. Os trabalhadores podem estar expostos a riscos relacionados com o trabalho em espaços 

confinados. Doenças decorrentes da exposição a riscos biológicos também são comuns, sendo 

causadas por agentes infeciosos (bactérias, vírus, protozoários, helmintos e fungos), presentes nos 

efluentes domésticos (principalmente de origem humana) e em resíduos agrícolas. As patologias 

podem ainda derivar do contacto com as toxinas libertadas pelos agentes causadores de doenças 

infeciosas, ou por insetos ou roedores que proliferam nos leitos dos reservatórios de lamas (ILO, 

2000). 

Os trabalhadores de infraestruturas de saneamento são indivíduos particularmente expostos aos 

riscos biológicos e permanecem grande parte do seu tempo em contacto direto com águas residuais. 

Vários estudos apontam as razões pelas quais os trabalhadores deste sector representam um dos 

grupos mais vulnerável à exposição a agentes biológicos: 

 Os efluentes que chegam à ETAR para serem tratados podem ser de origem doméstica, 

industrial e hospitalar, veiculando várias doenças infeciosas (Korzeniewska, 2011; WHO, 

2016a); 

 No tratamento de águas residuais são produzidos bioaerossóis que podem conter diversos 

microrganismos patogénicos, tais como vírus, fungos e bactérias, especialmente bactérias 

intestinais da família da Enterobacteriaceae (Duquenne et al., 2014; Gotkowska-Płachta 

et al., 2013; Haas et al., 2010; Y. P. Li et al., 2013); 
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 Existem algumas etapas de tratamento realizadas nas ETARs, sobretudo no arejamento e 

agitação mecânica, onde é difícil evitar a formação e propagação de bioaerossóis (Ding, 

Li, Han, Liu, & Liu, 2016; Y. P. Li et al., 2013). 

Para além destes fatores de risco, nas ETARs existem vários espaços confinados onde os 

trabalhadores têm de aceder para a execução das suas tarefas, como tanques de digestão e 

sedimentação, tanques de flutuação, tanques de hipoclorito de sódio, tanques de retenção de águas 

residuais, entre outros. Estes espaços são caraterizados pela concentração de baixos níveis de 

oxigênio e níveis elevados de gases tóxicos ou inflamáveis; produtos químicos prejudiciais 

presentes nos elementos de construção das infraestruturas; risco de afogamento, choques elétricos, 

quedas em altura e quedas de objetos; exposição a altos níveis de ruído; baixa visibilidade e 

comunicação para a exterior limitada (EU-OSHA, 2015).  

A exposição continua aos riscos descritos, potencia o desenvolvimento de diversas patologias que 

afetam o trabalhador. As patologias mais comuns à exposição a bioaerossóis são: 

 Problemas respiratórios, como bronquite crónica, tosse, diminuição da capacidade 

funcional dos pulmões, asma alérgica, rinite, pneumonite de hipersensibilidade/alveolite 

alérgica extrínseca, aspergilose broncopulmonar alérgica e doença pulmonar obstrutiva 

crónica (Jahangiri et al., 2015; Pearson et al., 2015); 

 Sintomatologia de infeção, nomeadamente, Febre, dor corporal, dor abdominal, dor de 

cabeça e tonturas (Albatanony & El-Shafie, 2011); 

 Infeções urinárias e problemas gastrointestinais potenciados pelo adenovírus humano 

(presente nas fezes humanas) (Carducci, Federigi, & Verani, 2013). 

Diversos estudos têm vindo a ser realizados no âmbito de avaliar a exposição a agentes biológicos 

com o objetivo de diminuir e eliminar as manifestações clinicas, bem como as alterações na saúde 

dos trabalhadores. Os tipos de avaliação realizada nas ETARs são caraterizados de acordo com o 

método e o local de amostragem selecionados, nomeadamente amostragem ao ar ou amostragem 

individual (realizada ao trabalhador). Segundo Wang et al. (2015) a amostragem individual é o 

método ideal para avaliar a exposição pessoal a bioaerossóis. Contudo, estudos mais recentes que 

avaliam a exposição a agentes biológicos apenas realizam amostragem ao ar (Gotkowska-Płachta 

et al., 2013; T. C. Li et al., 2014; Van Kampen et al., 2014). 

De uma maneira geral, os métodos mais utilizados na maioria dos estudos são: 

 Amostragem de ar: realização da metodologia por impacto, utilizando como equipamento 

de amostragem um amostrador estatístico como por exemplo o MAS-100 ou o coletor de 

Andersen (Chang et al., 2014; Gotkowska-Płachta et al., 2013; Haas et al., 2010; 

Korzeniewska & Harnisz, 2012; T. C. Li et al., 2014; Van Kampen et al., 2014); 

 Amostragem pessoal: utilização da metodologia de impacto com recurso a cassetes 

colocadas junto às vias respiratórias dos trabalhadores amostrados (Duquenne et al., 2014; 

Madsen, Tendal, & Frederiksen, 2014).  

Além das técnicas de amostragem, é fundamental o estudo dos microrganismos a avaliar de acordo 

com as características do ambiente ocupacional, bem como a seleção do meio de cultura seletivo 

para o seu crescimento. Nas infraestruturas de saneamento os microrganismos avaliados são 

sobretudo bactérias e fungos, nomeadamente bactérias mesófilas tendo como meio de cultura o 

Tryptic Soy Agar; bactérias Gram-negativas utilizando o Eosin Methylene Blue Agar; bactérias 

termofílicas necessitam de 50% de Tryptic Soy Agar; fungos com o meio Malt Extract Agar Base 

ou Rose Bengal Caf Agar (Gotkowska-Płachta et al., 2013; Kaarakainen et al., 2011; Lawniczek-

Walczyk, Golofit-Szymczak, Cyprowski, & Gorny, 2012; Van Kampen et al., 2014). 

Para complementar a avaliação e elevar a especificidade dos resultados, vários autores integram a 

identificação dos microrganismos mencionados como parte fundamental dos seus estudos, 

utilizando técnicas de biologia molecular, nomeadamente PCR e ELISA (Chang et al., 2014; 

Eduard et al., 2012; Uhrbrand, Schultz, & Madsen, 2011). Contudo, técnicas mais elementares de 

identificação também podem ser utilizadas, como a coloração de Gram, tendo a desvantagem ser 
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uma técnica de baixa especificidade (T. C. Li et al., 2014) .Em Portugal, apesar da informação em 

matéria de exposição a agentes biológicos em infraestruturas de saneamento ser escassa, foi 

desenvolvido um estudo em duas ETARs em funcionamento, localizadas em Lisboa, de forma a 

avaliar a contaminação de fungos neste ambiente ocupacional. As duas estações diferem entre si 

nas características estruturais, dado que uma das estações é totalmente subterrânea e a outra apenas 

parcialmente subterrânea. Como metodologia, as amostras de ar das duas estações foram coletadas 

pela técnica de impactação, utilizando um amostrador de ar com uma taxa de velocidade de ar de 

140 L/min. Foram também recolhidas amostras, através da raspagem, nas superfícies. Após todo 

processamento de laboratório e da utilização da técnica de PCR para a identificação de espécies, 

em ambas as estações o Penicillium foi o género que obteve uma maior percentagem na área total 

amostrada, seguindo-se o Aspergillus e o Acremonium (C. Viegas et al., 2014).  

 Enquadramento Legal  

O conhecimento atual e as evidências científicas existentes sobre a exposição ocupacional a 

agentes biológicos são limitados, existindo necessidade da criação de pressupostos legislativos a 

nível nacional e internacional sobre esta temática. 

Como já mencionado anteriormente, a inexistência de valores limite de exposição, bem como uma 

metodologia de avaliação do risco de exposição ocupacional a agentes biológicos, dificulta a 

realização deste tipo de estudos, bem como a fiabilidade dos resultados e ainda o estabelecimento 

de medidas preventivas e corretivas. 

Em Portugal, no âmbito da exposição ocupacional a agentes biológicos, os diplomas existentes de 

forma geral, traduzem as medidas de proteção da segurança dos trabalhadores e a classificação 

destes agentes. Para além destes requisitos, a necessidade de estabelecer um procedimento de 

amostragem de referência que garantisse a qualidade relativa às metodologias de amostragem e 

medição nesta matéria, conduziu ao desenvolvimento da Metodologia de avaliação da qualidade 

do ar interior em edifícios de comércio e serviços no âmbito da Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de 

dezembro. 

De seguida são apresentados os diplomas legais e discutidas as prescrições estabelecidas em 

matéria de agentes biológicos: 

Decreto-Lei n.º 84/97 de 16 de abril  

Este decreto estabelece as prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos no trabalho. Neste 

diploma é apresentada a classificação dos agentes biológicos de acordo com o seu nível de 

risco infecioso, dividindo-os em quatro grupos. São a apresentadas a informações que deve 

conter a avaliação de risco, bem como as medidas de substituição de agentes e redução do 

risco de exposição. Em relação ao trabalhador, são mencionadas medidas higiene e de 

proteção individual, vigilância da saúde, e ainda referência à pertinência da informação e 

formação do trabalhador. Por fim são mencionadas as medidas de confinamento a tomar 

no local de trabalho, de acordo com o grupo do agente biológico. 

Portaria n.º 405/98 de 11 de julho 

A portaria aprova a classificação dos agentes biológicos, onde é apresentada a lista de 

agentes biológicos classificados nos grupos 2,3 e 4. A lista encontra-se segmentada por 

tipologia de microrganismos, sendo apresentadas as bactérias, vírus, parasitas e fungos. 

Portaria n.º 1036/98 de 15 de dezembro  

Nesta portaria é alterada a Lista dos agentes biológicos classificados, constante do anexo à 

Portaria n.º 405/98, de 11 de julho. As alterações registadas referem-se à introdução de 

novas espécies e a alteração da nomenclatura de agentes já prescritos na lista. 

Decreto-Lei nº 2/2001 de 4 de janeiro 

http://dre.pt/pdf1s/1997/04/089A00/17021709.pdf
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O âmbito do decreto é regular a utilização confinada de microrganismos geneticamente 

modificados, tendo em vista a proteção da saúde humana e do ambiente. É definida a 

classificação das operações de utilização confinada em quatro classes, correspondendo a 

diferentes níveis de confinamento. De seguida é descrito o procedimento de notificação 

que deve ser entregue à Direcção-Geral do Ambiente de acordo com as classes de utilização 

confinada. A competência de fiscalização do cumprimento destes requisitos legais é 

atribuída ao Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho e à 

Inspeção-Geral do Ambiente. Para além da fiscalização, são referidas as medidas 

cautelares, contraordenações e sanções acessórias aplicadas em caso de infração de alguma 

das prescrições exigida. Em anexo podem ser consultadas as técnicas de modificação 

genética, bem como medidas de confinamento e outras medidas de proteção aplicada s a 

atividades laboratoriais, a estufas e recintos de crescimento, atividades em unidades com 

animais e as restantes atividades que envolvam a exposição a microrganismos 

geneticamente modificados. 

Portaria n.º 762/2002 de 1 de julho 

A presente portaria aprova o Regulamento de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na 

Exploração dos Sistemas Públicos de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 

Residuais. Inicialmente são referidas as ações que a entidade gestora deve assumir em 

matéria segurança, higiene e saúde no trabalho. De seguida, são enumerados e definidos 

os riscos associados a estas atividades, nomeadamente, insuficiência de oxigénio 

atmosférico, existência de gases ou vapores perigosos, contacto com reagentes, águas 

residuais ou lamas e aumento brusco de caudal e inundações súbitas. Nesta portaria são 

definidas as medidas de higiene e segurança nos locais de trabalho, bem como às 

obrigações e direitos do trabalhador e da entidade gestora. 

Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 de Julho 

O presente decreto regulamentar procede à alteração dos capítulos 3.º e 4.º da lista das 

doenças profissionais publicada em anexo ao Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de 

Maio. 

Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro  
São estabelecidos nesta portaria os valores mínimos de caudal de ar novo por espaço, bem 

como os limiares de proteção e as condições de referência para os poluentes do ar interior 

dos edifícios de comércio e serviços novos, sujeitos a grande intervenção e existentes e a 

respetiva metodologia de avaliação. Primeiramente são definidos os requisitos de 

ventilação e qualidade do de ar interior, de acordo com o número de pisos que constitui os 

edifícios, assim como os valores de eficácia (εv) para diferentes métodos de ventilação. É 

feita referência ao cálculo do caudal mínio de ar novo, sendo apresentado o caudal mínimo 

de ar novo determinado em função da carga poluente devida à ocupação, [m3 / 

(hora.pessoa)], determinado em função da carga poluente devida ao edifício [m3 /(hora.m2 

)] e os caudais mínimos de extração de ar a assegurar para locais e instalações específicas, 

[m3 /h] . São ainda definidas as distâncias mínimas a respeitar entre admissões/entrada de 

ar e os diferentes locais com emissão de poluentes. Nesta portaria são definidos o limiar de 

proteção e margem de tolerância para os poluentes físico-químicos e as condições de 

referência para os poluentes microbiológicos (Bactérias, Legionella spp. e fungos), 

existindo condições específicas com base na perigosidade das diferentes espécies de 

fungos. Para além da legislação nacional, são descritas de seguida duas diretivas europeias 

que traduzem informação relativa à proteção dos trabalhadores do risco biológico e da 

utilização de microrganismos geneticamente modificados. 

Diretiva 2000/54/CE de 18 de Setembro  
 Relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes 

biológicos durante o trabalho. Nesta diretiva são referidos quais os critérios a seguir para 

a identificação e avaliação de riscos biológicos e descrita a aplicação dos diferentes artigos 

em função dos resultados da avaliação dos riscos. De seguida são descritas as obrigações 
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da entidade patronal, tais como substituição de agentes biológicos perigosos, redução dos 

riscos, medidas de higiene e de proteção individual, Informação e formação dos 

trabalhadores, lista de trabalhadores expostos e vigilância médica. Anexada a esta diretiva 

encontra-se a lista de agentes biológicos classificados nos grupos 2,3 e 4, recomendações 

práticas para a vigilância médica dos trabalhadores, recomendações relativas às medidas e 

níveis de confinamento, confinamento para processos industriais e o código de conduta 

recomendado em matéria de vacinação. 

Diretiva 98/81/CE de 26 de Outubro 
A presente diretiva altera a Diretiva 90/219/CEE, relativa à utilização confinada de 

organismos geneticamente modificados. É descrita a classificação definitiva das operações 

de utilização confinada em quatro categorias, bem como as medidas para a avaliação do 

risco. Encontram-se prescritas as obrigações de comunicação às autoridades responsáveis, 

como informações complementares, ou a alteração das condições da utilização confinada, 

entre outras, quando possam ter consequências significativas para os riscos. Nesta diretiva 

é ainda descrita a ação dos Estados Membros, face à problemática exposta. Em anexo são 

descritas as diferentes técnicas de modificação genética, princípios a seguir para efeitos da 

avaliação de risco e medidas de confinamento e outras medidas de proteção. 

A Tabela 7 apresenta as condições de referência para os agentes biológicos preconizadas na 

Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro. 

 

Tabela 7 - Condições de referência para os poluentes microbiológicos1. 

Microrganismo Matriz Unidade Condições de Referência 

Bactérias Ar [UFC/m3] 
Concentração de bactérias totais no interior inferior à 

concentração no exterior, acrescida de 350 UFC/m3 

Legionella spp Água [UFC/L] 

Concentração inferior a 100 UFC/L, exceto no caso da pesquisa 

em tanques de torres de arrefecimento em que deve verificar-se 

uma concentração inferior a 1000 UFC/L. Ausência de 

Legionella pneumophila 

Fungos Ar [UFC/m3] Concentração de fungos no interior inferior à detetada no exterior 

1
Portaria n.º 353-A/2013 de 4 de dezembro 
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 OBJETIVOS, MATERIAIS E MÉTODOS 

 Objetivos da Dissertação 

Apesar dos agentes biológicos se encontrarem presentes na maioria das atividades ocupacionais, 

é evidente a lacuna no conhecimento das consequências resultantes da exposição a estes agentes 

por parte das entidades empregadoras e dos trabalhadores. Por outro lado, a avaliação do risco 

biológico é ainda uma matéria que carece de estudos de investigação, dado à diversidade destes 

agentes, à sua fácil e rápida reprodução e devido à necessidade de estabelecer regulamentação 

relativamente aos limites de exposição ocupacional (EU-OSHA, 2010).  

Dado que o tratamento de águas residuais potencia uma exposição a diversos agentes biológicos 

que podem causar dano na saúde humana (Gotkowska-Płachta et al., 2013), foi realizado este 

estudo, de forma a avaliar a exposição ocupacional a agentes biológicos numa infraestrutura de 

saneamento, designada por EEAR. O presente estudo teve ainda como objetivos: 

 Revisão da literatura em matéria de exposição ocupacional a agentes biológicos em 

infraestruturas de saneamento; 

 Avaliar a exposição ocupacional a agentes biológicos em três EEARs distintas e em duas 

épocas do ano, primavera e inverno; 

 Caraterizar a qualidade microbiológica do ar nas EEARs nas diferentes estações do ano, 

procedendo à quantificação de microrganismos mesófilos totais a 37ºC, bactérias Gram-

negativas e quantificação e identificação de fungos; 

 Caracterizar a frequência e a distribuição de agentes biológicos nas mãos e vias 

respiratórias superiores (nariz) dos trabalhadores das EEARs; 

 Analisar a perceção dos trabalhadores sobre o seu estado de saúde geral através da 

aplicação do Questionário do Estado de Saúde SF-12 (P. Ribeiro, 2015); 

 Relacionar as características estruturais e de funcionamento das EEARs com as 

concentrações dos parâmetros microbiológicos do ar; 

 Analisar a influência das estações do ano nos parâmetros microbiológicos que caracterizam 

a exposição ocupacional; 

 Identificar os pontos críticos associados às tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores da 

EEARs; 

 Identificar as medidas de controlo da exposição ocupacional a agentes biológicos nas 

EEARs. 

 Materiais e Métodos 

3.2.1. Estratégia de pesquisa bibliográfica 

A estratégia de pesquisa bibliográfica para a realização deste estudo teve por base uma 

metodologia de revisão sistemática. De modo a incluir o maior número de artigos possível 

referentes à temática em questão, foram utilizadas como base de dados eletrónicas a PubMed e a 

Web of Science. 

Nas bases de dados mencionadas foram ainda definidos vários conjuntos de palavras-chave onde 

se fixou o conceito “bioaerosol” e combinou-se com os termos: “sewage water”,“airbone 

microrganisms”,”sewer workers”,“sewge treatment plant” e “health effects”. 
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De modo a especificar os resultados foram definidos diferentes critérios de exclusão de artigos. O 

primeiro critério excluiu estudos publicados em revistas sem revisão por pares e estudos não 

redigidos em inglês. O critério de exclusão sequente eliminou artigos anteriores a 2010. 

Como critérios de inclusão definiram-se: estudos que avaliassem a exposição ocupacional por 

métodos quantitativos e qualitativos, e estudos que incluíssem a relação causa-efeito na avaliação 

da exposição ocupacional a agentes biológicos 

Após a realização da pesquisa bibliográfica e no sentido de dar resposta aos restantes objetivos da 

dissertação, são apresentadas as características das infraestruturas de saneamento onde foi 

realizada a avaliação aos agentes biológicos. 

3.2.2. Infraestruturas da rede se saneamento – EEARs 

Este estudo foi realizado numa empresa responsável pela execução de todos os serviços de limpeza 

de EEARs e de ETARs, de vazamento e limpeza de fossas sépticas, bem como de todos os serviços 

de manutenção e desobstrução da rede de saneamento das concessionárias de um Grupo da 

Indústria e Gestão de Água, S.A.. A empresa encontra-se sedeada no Grande Porto, realizando os 

seus serviços nos municípios de Matosinhos, Feira, Vila do Conde e Oliveira de Azeméis.  

Os serviços prestados dividem-se em três categorias, serviços de diagnóstico e prevenção, de 

operação e manutenção e de intervenção. Nos serviços de diagnóstico e prevenção são executadas 

as tarefas de medição de caudal nas várias infraestruturas de saneamento, inspeção vídeo de 

coletores, deteção de infiltrações na rede de saneamento, verificação das condições de ligação às 

redes de saneamento de unidades industriais, comerciais e ainda nas redes prediais. Relativamente 

às operações e manutenção, são realizados serviços de limpeza e remoção de lamas às 

infraestruturas de saneamento (incluindo fossas particulares) e desobstrução de ramais 

domiciliários, coletores, emissários e intercetores. Na categoria da intervenção, é realizada a 

reabilitação de infraestruturas (sem abertura de vala) e cedido apoio técnico ao nível da reabilitação 

de coletores. 

O período de trabalho decorre das 8:00 horas às 17:00 horas, no entanto existe sempre um grupo 

de trabalhadores que fica de vigilância durante 24 horas para qualquer situação de emergência que 

decorra fora do período laboral normal já mencionado.  

Para proceder à avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos foram selecionadas as 

EEARs como local de amostragem. As EEARs são constituídas por reservatórios subterrâneos 

(poços de bombagem) construídos em betão, tendo incorporados alguns componentes em Ferro 

Fundido Dúctil (vulgo FFD). Estes reservatórios permitem a deposição dos resíduos sólidos 

transportados pelos emissários, designando-se por efluente residual. A entrada do efluente é 

realizada por uma comporta, cuja abertura é regulada por válvulas. De seguida o efluente é 

encaminhado por um canal até às grelhas de gradagem, onde são removidos os resíduos de maiores 

dimensões. Depois desta fase, os resíduos depositam nos reservatórios de lamas e o efluente é 

bombeado através de condutas para a rede de coletores, de forma a ser encaminhado até à ETAR. 

Estes resíduos vão sendo acumulados nos reservatórios de lamas das EEARs durante três meses 

(período de armazenagem das EEARs em estudo). Dado que o efluente residual é constituído por 

uma grande quantidade de material em suspensão, como areia, iodo e resíduos (Duquenne et al., 

2014), forma-se uma lama residual no reservatório subterrâneo. A esta lama, de acordo com 

informação disponibilizada pelos responsáveis da empresa, não é adicionado nenhum produto 

químico (gás ou líquido), durante o período em que estas permanecem nos reservatórios 

subterrâneos. Desta forma, as lamas permanecem nos reservatórios sujeitas à humidade, em 

obscuridade, com temperaturas quentes e com ventilação insuficiente, possibilitando a presença 

de contaminantes perigosos e níveis de oxigénio insuficientes. A empresa executa a limpeza e 

manutenção das EEARs duas vezes por ano sob a sua responsabilidade. Para a execução da 

limpeza, os trabalhadores colocam o tubo de aspiração de lamas residuais, que estabelece a ligação 
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entre o camião da cisterna e o reservatório subterrâneo, no interior do reservatório de lamas, como 

mostram as Figuras 7 e 8. É através destes tubos de aspiração, que a lama residual acumulada é 

extraída para um camião cisterna, sendo posteriormente conduzida para aterro. O efluente residual 

líquido, por sua vez, através de um sistema de bombagem, é bombeado para a ETAR, ascendendo-

o dos níveis subterrâneos, sendo depois integrado nas diversas etapas de tratamento da mesma.  

 

 
Figura 7 - Tubo de aspiração ligado ao camião de cisterna que recolhe as lamas residuais dos reservatórios das 

EEARs. 

 

 
Figura 8 - Introdução manual do tubo de aspiração ligado ao camião de cisterna no interior do reservatório de 

lamas. 

 

Durante a operação de limpeza e manutenção dos reservatórios subterrâneos estão presentes dois 

operadores. Inicialmente os trabalhadores colocam a manga de insuflação de ar no reservatório 

subterrâneo, acionando o sistema de ventilação artificial. Depois, colocam o tubo de aspiração de 

lamas residuais, que estabelece a ligação entre o camião da cisterna e o reservatório subterrâneo. 

Seguidamente, os trabalhadores descem para o reservatório, onde executam manualmente o 

varrimento das lamas para a abertura do tubo de aspiração. Por fim, efetuam a lavagem da 

infraestrutura, utilizando água. Após a limpeza, os trabalhadores sobem dos reservatórios, onde 

recolhem os tubos de aspiração e removem os equipamentos de proteção individual. Durante esta 

manutenção são utilizados máscara, fato descartável, calçado de segurança, óculos e luvas como 

EPIs presentes no Anexo IV, e ainda um detetor de gases (ALTAIR  4X Multigas Detector) para 

registar as concentrações de potenciais gases e vapores combustíveis tóxicos, nomeadamente, 

monóxido de carbono, sulfureto de hidrogénio, metano, bem como baixos níveis de oxigénio. Por 

outro lado, enquanto decorre a operação de limpeza do reservatório de lamas é utilizado em 

simultâneo um ventilador de ar (PLASTIC COM-PAX-IAL BLOWER AC), com um caudal de 
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~4803.55 m3/h, de forma a repor os níveis de oxigénio no interior do reservatório. As amostras de 

ar foram recolhidas em três estações elevatórias distintas, designadas por estação elevatória A, B 

e C, em duas das estações do ano, inverno e na primavera. No inverno foram amostradas duas 

EEARs (A e B), enquanto na primavera foram repetidas as amostragens efetuadas na EEARs A e 

B e foi feita uma nova amostragem numa outra EEAR (denominada por C). O reservatório de 

lamas da EEAR A tem como dimensões 11.00 m de comprimento, 5.30 m de largura e 3.40 m de 

profundidade. Relativamente às dimensões do reservatório da EEAR B este possuí 10.50 m de 

comprimento, 2.50 m de largura e 4.20 m de profundidade. O reservatório de lamas da EEAR C é 

dimensionado por 11.00 m de comprimento, 5.30 m de largura e 3.40 m de profundidade. No 

Anexo I, II e III encontram-se os layouts representativos da construção e funcionamento das 

EEARs em estudo.  

Em cada estação foram selecionados dois pontos de amostragem de ar, um localizado na entrada 

da estação elevatória (PEE) e o outro na entrada do reservatório de lamas (PER). Para além da 

amostragem ao ar, foram realizadas zaragatoas nas mãos e nariz dos trabalhadores, após a 

realização das suas tarefas no reservatório de lamas.  

A caraterização de cada EEAR e respetivos momentos de amostragem encontram-se descritos na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Caracterização das EEARs A,B e C. 

EEAR Descrição da EEAR  Data das 

Medições 

Época do Ano  

A - Tipo de resíduos: lamas, areias e gorduras; 

- Estrutura do reservatório de lamas: tanque com abertura estreita de forma 

retangular e depósito de lamas de forma retangular com fundo plano. 

03/12/2015 e 

24/05/2016 

inverno e 

primavera 

B - Tipo de resíduos: lamas e areias; 

- Estrutura do reservatório de lamas: tanque com abertura média de forma 

retangular e depósito de lamas de forma retangular com fundo plano. 

11/12/2015 e 

13/05/2016 

inverno e 

primavera 

C - Tipo de resíduos: lamas e areias; 

- Estrutura do reservatório de lamas: tanque com abertura média de forma 

retangular e depósito de lamas de forma retangular com fundo plano. 

11/05/2016 primavera 

 

Nas Figuras 9, 10, 11, 12, 13 e 14 encontram-se representadas as EEARs A, B e C, em situação 

real de trabalho. 

De acordo com as imagens é possível verificar que em todas as EEARs a plataforma de trabalho é 

dividida em dois níveis. O primeiro nível, ou nível superior, diz respeito à entrada da EEAR, onde 

se localiza o camião cisterna e por onde são transportados os tubos de aspiração. O nível inferior 

é onde se localiza a comporta que permite a entrada do efluente, as grelhas de remoção dos 

gradados, as válvulas que regulam o caudal do efluente e os reservatórios de lama subterrâneos. O 

acesso aos reservatórios subterrâneos é executado através de uma escada de alumínio com 

extensão, que não se encontra fixa à infraestrutura.
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Figura 9 - Plataforma de trabalho da EEAR A. 

 

Figura 10 - Plataforma de trabalho da EEAR B. 

 

 
Figura 11 - Plataforma de trabalho da EEAR C. 

 
Figura 12 - Entrada do reservatório de lamas da EEAR 

A. 

Figura 13 - Entrada do reservatório de lamas da EEAR 

B. 

 

Figura 14 - Entrada do reservatório de lamas da EEAR C. 

 

3.2.3. Procedimento de amostragem de ar 

As amostragens de ar para quantificação dos microrganismos viáveis (microrganismos mesófilos 

totais a 37º C, bactérias Gram-negativas e fungos) foram efetuadas em pontos de amostragem 

específicos, definidos de acordo com as características do espaço, condições de acesso e as tarefas 
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desempenhadas, procurando ser representativas da exposição profissional a agentes biológicos. 

Procedeu-se à colheita do ar através do equipamento de leitura de ar MAS-100 da Merck Millipore 

(Figura 15), regulado para um volume de ar de 250 L/min. Como meios de cultura foram 

utilizados: Tryptic Soy Agar (TSA), Eosin Methylene Blue Agar (EMBA), Rose Bengal Caf Agar 

(RBCA) e Malt Extract Agar Base (MEA).  

Foram selecionados dois pontos de amostragem no interior de cada EEAR, nomeadamente, PEE 

e PER, sendo que em cada um deles, foi realizada a amostragem próxima do nível das vias 

respiratórias e em duplicado.  

Após a seleção dos locais a avaliar, procedeu-se à monitorização dos parâmetros térmicos. Os 

parâmetros térmicos temperatura e humidade relativa do ar, bem como os níveis de CO2 e CO 

foram recolhidos através do equipamento de leitura direta IAQ-CALCTM- Modelo 8762, 

posicionado a uma altura de 1.5±0.5m acima do chão, a uma distância de 0.5m da parede e 

estabilizado durante 5 minutos, num ponto das EEAR próximo da entrada da plataforma de 

trabalho. 

 

 
Figura 15 - Amostrador de ar MAS-100. 

(Fonte: http://www.merckmillipore.com/PT/en/product/MAS-100-NT-and-MAS-100-NT-Ex,MM_NF-

C143563?CatalogCategoryID=) 

Como referido anteriormente, as amostragens de ar foram realizadas em dois pontos distintos, um 

localizado na plataforma de trabalho afastado da abertura de acesso ao reservatório de lamas e 

outro junto da abertura de acesso ao reservatório. Devido à falta de estruturas fixas que garantissem 

a segurança durante a descida ao reservatório de lamas, não foi possível entrar dentro do mesmo 

para efetuar a amostragem. 

3.2.4. Técnica da Zaragatoa 

Na amostragem das mãos e vias respiratórias superiores (nariz) dos trabalhadores foi realizado o 

esfregaço da zaragatoa. Com o auxílio da zaragatoa, após ter sido humedecida em solução 

isotónica (solução de Ringer), procedeu-se ao seu esfregaço, rodando-a sobre a palma da mão, no 

contorno dos dedos, pulsos, sob as unhas e numa das narinas dos trabalhadores. O esfregaço foi 

efetuado após os trabalhadores terminarem a limpeza do reservatório e após retirarem os tubos de 

aspiração do mesmo. As luvas que utilizaram para a execução das suas tarefas foram 

cuidadosamente retiradas. O esfregaço da zaragatoa foi iniciado de seguida, sem qualquer lavagem 

prévia ou higienização das mãos do trabalhador, como mostra a Figura 16.  

 

http://www.merckmillipore.com/PT/en/product/MAS-100-NT-and-MAS-100-NT-Ex,MM_NF-C143563?CatalogCategoryID=
http://www.merckmillipore.com/PT/en/product/MAS-100-NT-and-MAS-100-NT-Ex,MM_NF-C143563?CatalogCategoryID=
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Figura 16 - Técnica da zaragatoa. 

 

Posteriormente, as zaragatoas foram colocadas em tubos com solução de Ringer, procedendo-se 

depois em laboratório à passagem de uma diluição dessa amostra inicial para os meios de cultura 

sólidos, através do método de espalhamento em placa. O teste da zaragatoa foi efetuado em dois 

trabalhadores, nomeadamente os que executaram as tarefas de limpeza do reservatório de lamas 

das EEARs amostradas.  

Na Tabela 9 são descritas as várias etapas do procedimento utilizado para a execução da técnica 

da zaragatoa e a pertinência da informação ao trabalhador sobre todo o procedimento realizado. 

 

Tabela 9 - Etapas da técnica de zaragatoa1. 

Etapa Justificação 

1. Explicar todo o procedimento ao trabalhador em questão; 

 
Garantir a compreensão e consentimento 

do trabalhador; 

2. Verificar se todo o material se encontra conforme, em quantidade 

suficiente para iniciar o procedimento e com validade; 

 

Prevenir contaminação e garantir o bom 

estado dos materiais; 

3. Proceder à lavagem das mãos e vestir as luvas; 

 
Evitar contaminação e prevenir infeção 

cruzada; 

4. Humedecer o cotonete em solução de Ringer estéril e realizar as 

zaragatoas, tendo em consideração os locais suscetiveis de acumular 

maior quantidade de carga microbiana; 

Evitar o desconforto do trabalhador e 

recolher a amostra necessária; 

5. Após terminar as zaragatoas colocar o cotonete no frasco com a solução 

já mencionada; 

Preservar os organismos em estudo; 

6. Identificar as amostras e encaminha-las para o laboratório. Registar todas as informações para 

assegurar as condições ótimas na análise 

laboratorial.  
1Adaptado de Dimmock (2007) 

 

3.2.5. Questionário do Estado de Saúde SF-12 

O questionário do Estado de Saúde SF-12 (P. Ribeiro, 2015) permitiu identificar qual o estado de 

saúde geral do grupo em estudo, de modo a verificar se existe um equilíbrio físico e mental que 

torna o individuo mais ou menos apto para o desempenho do seu trabalho 

Este questionário é constituído por sete questões, em que a resposta é feita pela seleção de uma 

das alternativa apresentadas, como pode ser visto no Anexo V. A primeira questão é referente ao 

estado de saúde geral; a segunda e a terceira questão referem-se as limitações físicas que o 

trabalhador poderá sentir a executar as suas atividades diárias e o seu trabalho; a pergunta seguinte 

refere-se à avaliação do estado emocional do trabalhador; a questão cinco pretende avaliar se 

decorreu sensação de dor e quais os problemas causados pela mesma; a questão seguinte pretende 

que o trabalhador descreva como se sentiu física e psicologicamente nas últimas semanas; e por 
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fim a questão sete visa reconhecer de que forma é que o estado físico e emocional do trabalhador 

afetou as suas relações com outras pessoas. 

Para além deste questionário, aos trabalhadores foi pedido o preenchimento de algumas 

informações relativas a dados pessoais, como idade, peso, hábitos tabágicos, e dados relativos à 

sua atividade profissional, nomeadamente qual o número de horas que labora por dia, se já sofreu 

algum acidente de trabalho, atividades profissionais anteriores entre outros. Esta ficha de dados 

relativos aos dados pessoais e da atividade profissional do trabalhador encontra-se para consulta 

no Anexo VI.   

De forma a garantir a confidencialidade dos dados, todos os participantes assinaram um 

consentimento informado, onde se encontrava descrita toda a informação relativa ao presente 

estudo de investigação (Anexo VII). 

3.2.6. Análise Laboratorial 

Os meios TSA, EMBA, MEA e RBCA foram preparados previamente em laboratório seguindo as 

indicações fornecidas pelo fabricante.  

Após efetuada a amostragem do ar, as placas com o meio seletivo foram devidamente seladas e 

levadas a incubar. Na Tabela 10 encontram-se os meios utilizados para cada tipo de 

microrganismos, os tempos e temperaturas de incubação distintas. 

 

Tabela 10 - Meios de cultura, tempo e temperaturas de incubação dos parâmetros microbiológicos. 

Meio de Cultura Microrganismo Tempo de Incubação Temperatura de Incubação 

TSA Microrganismos mesófilos totais a 37ºC 2 dias 37ºC 

EMBA Bactérias Gram-negativas  1 dia  37ºC 

MEA Fungos 5 dias  25ºC 

RBCA Fungos 5 dias 25ºC 

 

No que diz respeito às zaragatoas efetuadas às mãos e nariz dos trabalhadores, após a realização 

do esfregaço e colocação do mesmo num tubo com 5 ml de solução de Ringer, foram executadas 

diluições a partir do tubo de recolha inicial, para que fosse possível a contagem do número de 

UFCs após a incubação das placas. 

No laboratório foram identificados previamente tubos de ensaio contendo 9 ml de solução de 

Ringer, com as referências 10-1, 10-2,10-3 e às restantes diluições executadas. De seguida procedeu-

se à homogeneização da suspensão de microrganismos do tubo de ensaio que continha a zaragatoa, 

e, em condições de assepsia, foi transferido com uma pipeta, 1 ml da suspensão para o primeiro 

tubo e foram realizadas diluições sucessivas até à diluição 10-3. Analisando a  

Figura 17, é possível verificar que foram executados vários testes ao longo das amostragens, no 

que diz respeito ao número de diluições a realizar, de forma a garantir a representatividade dos 

resultados.  

Após a execução das diluições, as mesmas foram transferidas para os meios de cultura sólidos 

selecionados, designando-se por plaqueamento, seguindo-se a realização do método de 

espalhamento em placa. 

Previamente à realização do método de espalhamento, o material a inocular foi identificado, 

convenientemente, nomeadamente, identificação do meio de cultura, superfície amostrada (de 

acordo com o número de amostragem), diluição e data; ex.: RBCA, M1 10-1, 13/05/2016 (mão do 

meio RBCA, mão do trabalhador 1 para a diluição 10-1, no dia 13/05/2016). 

Para a realização do espalhamento, a partir de cada uma das diluições, foi pipetado, em condições 

de assepsia, 0.1 ml para as superfícies dos meios de cultura solidificadas. Com um espalhador de 

vidro estéril (previamente flamejado com álcool, e arrefecido) foi espalhado cuidadosamente o 
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inóculo por toda a superfície do meio de cultura, rodando-a simultaneamente. As placas foram 

colocadas em posição invertida e levadas a incubar às temperaturas definidas na Tabela 10. Após 

a incubação, procedeu-se à contagem e registo de UFCs que cresceram em cada placa, como será 

mais à frente apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Diluições realizadas das zaragatoas às mãos e nariz dos trabalhadores. 

 

Procedeu-se de seguida à identificação dos microrganismos, utilizando técnicas diferentes para 

bactérias e fungos.  

Para a identificação das bactérias foi realizada a coloração de Gram (Figura 18), a Catalase (Figura 

19) e a Oxidase (Figura 20). Como já foi referido neste trabalho a coloração de Gram é um teste 

que permite classificar as bactérias de Gram-negativas, caso adquiram o vermelho pelo corante 

fucsina básica, das Gram-positivas, que adquirem a cor arroxeada conferida pelo corante cristal 

violeta. Após a aplicação dos corantes a preparação é vista ao microscópio de forma a identificar 

a cor e a forma das bactérias.  

Relativamente à Catalase, esta processa-se repicando uma colónia e colocando esta em contato 

como peróxido de hidrogénio (H2O2). Se for produzida efervescência concluísse que a Catalase é 

positiva, caso contrário designa-se por Catalase negativa. 

Para a realização da Oxidase, é necessário repicar uma colónia e realizar um esfregaço na tira da 

oxidase. A leitura do resultado é realizado mediante a coloração da fita, se o esfregaço bacteriano 

apresenta uma coloração rosa ou arroxeada, a oxidase é positiva, se não ocorrer mudança de cor 

na fita após o esfregaço, a oxidase é negativa. 

 

 
Figura 18- Coloração de Gram. 

(Fonte: http://laboratoryinfo.com/gram-staining-principle-procedure-interpretation-and-animation/#prettyPhoto) 

 

EEAR B 

EEAR C 

EEAR A 

03/12/2015  

24/05/2016  

Diluição: -5;-4;-3  

Diluição: -3;-2;-1; direta (D)  

11/12/2015  

13/05/2016  

Diluição: -2;-1;D  

Diluição: -3;-2;-1; D   

11/05/2016 Diluição:-3;-2;-1; D 

http://laboratoryinfo.com/gram-staining-principle-procedure-interpretation-and-animation/#prettyPhoto
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Figura 19 – Teste da Catalase. 

(Fonte:http://microbesinfo.com/2013/05/catalase-test-a-test-to-differentiate-staphylococcus-and-streptococcus/) 

 

 
Figura 20 - Teste da Oxidase. 

(Fonte:https://www.carlroth.com/en/en/Chemicals/A-Z-Chemicals/R/Rotitest%3Csup%3E%C2%AE%3C-sup%3E-Oxidase-

strips/Rotitest%3Csup%3E%C2%AE%3C-sup%3E-Oxidase-strips/p/000000040002c61800110023_en) 

 

Nos fungos foram realizadas preparações a fresco após a repicagem de uma colónia, e de seguida 

feita uma observação microscópica. 

3.2.7. Tratamento de dados e análise estatística  

No procedimento de análise e tratamento dos dados foram utilizados os programas Microsoft Excel 

e o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) – versão 23.0. 

O tratamento e a análise dos dados envolveu estatística descritiva, com análise de médias 

aritméticas e desvios padrões. A distribuição das variáveis estudadas foi comparada com a 

distribuição normal através do teste Kolmogorov-Smirnov. Como os dados não seguem a 

distribuição normal, foram aplicados testes não-paramétricos. Para verificar se existiam diferenças 

significativas entre as diferentes EEAR (A, B e C), utilizou-se o teste Kruskal-Wallis. Por outro 

lado para verificar se existiam diferenças estatisticamente significativas entre as duas estações do 

ano, foi aplicado o teste Wilcoxon. Considerou-se um nível de significância de α = 0.05. 

 

 

 

 

 

http://microbesinfo.com/2013/05/catalase-test-a-test-to-differentiate-staphylococcus-and-streptococcus/
https://www.carlroth.com/en/en/Chemicals/A-Z-Chemicals/R/Rotitest%3Csup%3E%C2%AE%3C-sup%3E-Oxidase-strips/Rotitest%3Csup%3E%C2%AE%3C-sup%3E-Oxidase-strips/p/000000040002c61800110023_en
https://www.carlroth.com/en/en/Chemicals/A-Z-Chemicals/R/Rotitest%3Csup%3E%C2%AE%3C-sup%3E-Oxidase-strips/Rotitest%3Csup%3E%C2%AE%3C-sup%3E-Oxidase-strips/p/000000040002c61800110023_en
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na revisão sistemática da literatura, bem 

como, na avaliação da exposição aos agentes biológicos. Será ainda descrita a análise da perceção 

dos trabalhadores sobre o seu estado de saúde. 

No que diz respeito a revisão da literatura, é feita uma abordagem descritiva sobre os resultados 

encontrados, bem como a comparação dos artigos selecionados. 

Na avaliação dos agentes biológicos, são comparadas as concentrações dos parâmetros 

microbiológicos do ar, bem como o efeito das estações do ano nestas concentrações nas EEARs. 

É realizada a distinção das concentrações dos parâmetros microbiológicos entre as diferentes 

EEARs e entre os pontos PEE e PER. Relativamente às zaragatoas, são quantificadas as 

concentrações de microrganismos presentes nas mãos e nariz dos trabalhadores. 

Como parâmetros microbiológicos foram monitorizadas as bactérias Gram-negativas, os 

microrganismos mesófilos totais a 37º C e os fungos. As concentrações médias foram registadas 

em duas épocas do ano distintas, duas EEARs monitorizadas no inverno e três na primavera. 

Procedeu-se ainda à sua identificação. 

Para além destes resultados é realizada a análise da perceção dos trabalhadores sobre o seu estado 

de saúde geral, através das respostas ao questionário sobre o estado de saúde SF-12. 

 Revisão sistemática da literatura  

A estratégia de pesquisa identificou um total de 290 artigos antes da exclusão dos duplicados. 

Depois de confirmar os artigos duplicados (n = 10) e excluindo os não relevantes (n = 246), foram 

analisados 35 artigos de texto completo. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade ao 

considerar o texto completo, foram excluídos 16 artigos. O resultado foi um total de 19 estudos, 

referentes à exposição ocupacional a agentes biológicos, considerados para análise final. A Figura 

21 mostra o fluxograma da estratégia de busca. 

 

 
Figura 21 - Resultados obtidos na revisão de literatura utilizando a metodologia de revisão sistemática. 
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Nos 19 artigos finais, dois dos artigos utilizam exclusivamente a amostragem individual para a 

avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos (Duquenne et al., 2014; Uhrbrand et al., 

2011), sendo que a maioria dos artigos (onze) utilizam equipamentos estáticos de amostragem ao 

ar (Chang et al., 2014; Dungan, 2010; Gotkowska-Płachta et al., 2013; Haas et al., 2010; 

Kaarakainen et al., 2011; Korzeniewska & Harnisz, 2012; Lawniczek-Walczyk et al., 2012; T. C. 

Li et al., 2014; Y. P. Li et al., 2013; Madsen & Matthiesen, 2013; Van Kampen et al., 2014). 

Apenas um estudo integra os dois tipos de amostragem (individual e ao ar) para avaliar a exposição 

a riscos biológicos (Madsen et al., 2014). Os restantes artigos referem-se a revisões da literatura, 

sendo em todos mencionados os tipos de bioaerossóis existentes, os métodos de avaliação e 

identificação de cada tipo de microrganismo, apenas em três os limites de exposição ocupacional 

e num os efeitos adversos que estes agentes têm na saúde. (Eduard et al., 2012; Matkovic et al., 

2012; Pearson et al., 2015; Wang et al., 2015; Xu et al., 2011). 

Relativamente ao ambiente ocupacional onde decorre a exposição a agentes biológicos, seis dos 

artigos referem-se a ETAR´s (Duquenne et al., 2014; Gotkowska-Płachta et al., 2013; Haas et al., 

2010; Korzeniewska & Harnisz, 2012; Y. P. Li et al., 2013; Uhrbrand et al., 2011), dois a estações 

de compostagem (Chang et al., 2014; Van Kampen et al., 2014), um estudo realizado em duas 

empresas de produção e embalagem de vegetais (Madsen et al., 2014) , um no interior de um 

edifício (T. C. Li et al., 2014),um artigo relativo a operações com gado e adubos (Dungan, 2010), 

um numa central de energia utilizando biomassa agrícola e florestal (Lawniczek-Walczyk et al., 

2012) e um estudo que avalia três locais, nomeadamente um centro de resíduos com instalação de 

compostagem, uma área próxima de uma estação de tratamento de águas residuais municipal e 

num local onde se pratica a agricultura (Kaarakainen et al., 2011). 

Para a amostragem de ar em ETARs, são selecionados vários pontos de acordo com as etapas de 

tratamento (pelo menos um ponto em cada etapa), sendo ainda selecionados um ou vários pontos 

localizados na área circundante da ETAR (até 200 metros de distância) (Gotkowska-Płachta et al., 

2013; Y. P. Li et al., 2013). Como métodos de avaliação, são utilizados sobretudo métodos de 

impacto, tendo como equipamentos o amostrador MAS-100 ou o coletor de Andersen, sendo que o 

volume de ar amostrado é variável em cada estudo, assumindo nestes artigos o valor de 100 L de 

ar/minuto, 28 L de ar/min e 4,000 L/ ar por minuto (vários dias de amostragem) (Gotkowska-Płachta 

et al., 2013; Haas et al., 2010; Korzeniewska & Harnisz, 2012; Y. P. Li et al., 2013). Relativamente à 

amostragem individual, esta é realizada através da metodologia de impacto com o uso de cassetes 

utilizando filtros de fibra de vidro e de policarbonato ou com outro tipo de amostrador de partículas 

inaláveis (por exemplo o GSP), utilizando como filtros, filtros de Teflon (tamanho do poro de 1 mm) 

e filtros de policarbonato (tamanho do poro de 1 mm) (Duquenne et al., 2014; Uhrbrand et al., 2011). 

Como microrganismos avaliados, a maioria dos estudos quantificas bactérias, fungos e 

endotoxinas (Chang et al., 2014; Gotkowska-Płachta et al., 2013; Haas et al., 2010; Kaarakainen 

et al., 2011; Lawniczek-Walczyk et al., 2012; Y. P. Li et al., 2013; Madsen & Matthiesen, 2013; 

Madsen et al., 2014; Uhrbrand et al., 2011; Van Kampen et al., 2014). Os meios selecionados para 

a inoculação e crescimento dos microrganismos variam com os estudos. Vários autores 

selecionaram o Nutriente Ágar como meio seletivo para bactérias (Chang et al., 2014; Gotkowska-

Płachta et al., 2013; Y. P. Li et al., 2013; Uhrbrand et al., 2011), enquanto apenas um autor utiliza 

o TSA (T. C. Li et al., 2014) como meio seletivo para bactérias, sendo ainda referido o meio 

Tryptone Glucose Yeast Extract Agar (Kaarakainen et al., 2011). Para os fungos, o meio MEA foi 

o selecionado por vários autores (Chang et al., 2014; Kaarakainen et al., 2011; Lawniczek-

Walczyk et al., 2012) 

Os resultados da avaliação da exposição ocupacional a agentes biológicos indicam que as 

concentrações de microrganismos variam de acordo com o número e localização dos pontos de 

amostragem selecionados. A concentração mais elevada de bactérias totais foi de 4.0×104 UFC/m3 

e de bactérias coliformes 3.0×103 UFC/m3 (Haas et al., 2010). Por outro lado, as concentrações de 

bactérias da família Enterobacteriaceae e de Escherichia coli, registadas em diferentes pontos de 

amostragem de uma ETAR, variaram de 0.5 × 103 a 2.9 ×106 UFC/ml e de 0.1 × 103 a 1.3 × 105 
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UFC/ml, respetivamente. As concentrações mais elevadas destas bactérias foram determinadas em 

amostras recolhidas no efluente residual da ETAR não tratado e no efluente residual recolhido no 

tanque de aeração ou reator biológico (Korzeniewska & Harnisz, 2012). Por sua vez, as 

concentrações de fungos variaram de 0 a 104 UFC/m3, tendo sido considerada uma concentração 

máxima num interior da ETAR de Aspergillus fumigatus de 6.8×101 UFC/m3 (Gotkowska-Płachta 

et al., 2013; Haas et al., 2010). 

 Análise da concentração de microrganismos viáveis nas EEARs 

A análise da concentração de microrganismos no ar foi dividida de acordo com o procedimento de 

amostragem, ar e zaragatoas. 

Em relação ao ar, a Figura 22 apresenta os resultados obtidos da avaliação dos parâmetros 

microbiológicos no ar nas EEARs A, B e C e nos diferentes pontos de amostragem (PEE e PER).  

 

Figura 22 - Concentrações médias dos parâmetros microbiológicos nos meios de cultura EMBA, TSA, MEA e 

RBCA, em duas épocas do ano distintas (n=76). 

 

Analisando os gráficos da Figura 22, é possível verificar que a concentração de microrganismos 

mesófilos totais a 37ºC mais elevada foi de 1.95x103 (±1.16x102) UFC/m3. Em relação às bactérias 

Gram-negativas a concentração mais elevada foi de 1.69x103 (±1.31x102) UFC/m3. Quanto à carga 

fúngica aerossolizada, o valor mais elevado foi de 1.33x103 (±1.41x101) UFC/m3, para os 

microrganismos incubados no meio de cultura MEA, e de 1.51x103 (±7.92x101) UFC/m3, e para 

os microrganismos incubados no meio de cultura RBCA. 
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As concentrações mais elevadas de microrganismos mesófilos totais a 37ºC são inferiores às 

concentrações obtidas noutros estudos, realizados em espaços interiores de infraestruturas 

similares (em ETARs) (Haas et al., 2010; Prazmo et al., 2003). Prazmo et al. (2003) verificaram 

uma concentração máxima de bactérias mesófilas de 7.07x103 (±3.89x103) UFC/m3 e Haas et al. 

(2010) obtiveram uma concentração máxima de 1.1 x 104 UFC/m3. As concentrações de bactérias 

Gram-negativas, por sua vez, são superiores às concentrações obtidas noutros estudos que também 

incluíram amostragens do ar em espaços interiores das infraestruturas de saneamento. Por 

exemplo, a concentração máxima de bactérias Gram-negativas verificada no estudo de Prazmo et 

al. (2003) foi de 5.7x102 (±3.34x102) UFC/m3, enquanto no estudo de Oppliger et al. (2005) foi de 

8.5x102 (±3.03x102) UFC/m3. As concentrações máximas de fungos no ar em ambos os meios de 

cultura variam relativamente às concentrações obtidas noutros estudos. Novamente, no estudo de 

Prazmo et al. (2003) a concentração máxima de fungos foi de 1.5x102 (±1.41x102) UFC/m3, e no 

estudo de Oppliger et al. (2005) foi de 2.33x103 (±8.58x102) UFC/m3, sendo respetivamente 

inferior e superior às concentrações observadas no presente estudo. Y. P. Li et al. (2013), 

realizaram um estudo de forma a avaliar as emissões de aerossóis numa ETAR na China, tendo o 

período de amostragem iniciado em junho e terminado em agosto de 2011. Os resultados mostram 

que as concentrações e as distribuições de tamanho de cada um dos microrganismos 

aerotransportados variara em função das diferentes fases do processo da ETAR. As maiores 

concentrações de bactérias (7866 ± 970 UFC/m3) e actinomicetos (2139 ± 229 UFC/m3) foram 

encontrados na etapa de desidratação de lamas, enquanto a concentração mais alta de fungos (2156 

± 119 UFC/m3) foi detetada na vala de oxidação. As diferenças entre as concentrações máximas 

dos parâmetros biológicos por metro cúbico de ar verificadas nos diferentes estudos podem dever-

se às diferentes técnicas de amostragem (métodos de amostragem, volume de ar amostrado, meios 

de cultura utilizados), assim como aos diferentes pontos de amostragem e tarefas realizadas (Mols, 

Pelle, & Kupper, 2009).  

Simon and Duquenne (2014), na avaliação da exposição dos trabalhadores a bioaerossóis numa 

fábrica de queijo francês, verificaram concentrações máximas dos parâmetros microbiológicos 

muito superiores às verificadas no presente estudo, nomeadamente de 9.2x105 UFC/m3 de 

bactérias e de 1.5x108 UFC/m3 de fungos. De acordo com o estudo sobre a avaliação da exposição 

a fungos e partículas em explorações avícolas e suinícolas, a concentração máxima de fungos numa 

exploração avícola foi de 2.4x104 UFC/m3 (Almeida et al., 2013). Estas diferenças de 

concentrações de microrganismos no ar entre os diferentes ambientes ocupacionais podem dever-

se às diferentes composições dos componentes orgânicos voláteis de cada ambiente e à forma 

como estes são afetados por diferentes fatores (Oppliger et al., 2005). Outra explicação para esta 

observação poderá ser a influência da ocupação humana. Enquanto a ocupação humana nas 

infraestruturas de saneamento é ocasional e/ou em pequena escala, nos outros ambientes 

ocupacionais é mais frequente. Segundo J. Santos (2010), a ocupação humana dos espaços e as 

taxas de ventilação insuficiente influenciam os níveis de bactérias no ar, assim como problemas 

de infiltração em espaços apresentam concentrações mais elevadas de fungos. 

Embora todos os resultados dos estudos mencionados se refiram as locais fechados das ETARs, a 

concentração máxima dos parâmetros microbiológicos por metro cúbico de ar pode variar de 

acordo com a taxa de fluxo do efluente residual, com a dimensão da infraestrutura, com a humidade 

do ar, assim como com as fontes do efluente (se são de origem hospitalar, doméstica e/ou 

industrial) (Haas et al., 2010). Além disso, segundo Van Hooste et al. (2010) o nível de exposição 

a aerossóis pode ser afetado por fatores como localização geográfica, condições climáticas, tipo e 

capacidade do tratamento efetuado na instalação. 

Apesar da análise da Figura 22 sugerir que os valores das concentrações dos parâmetros 

microbiológicos são tendencialmente superiores na primavera, não existem diferenças 

estatisticamente significativas (p> 0.05) no que diz respeito à influência das estações do ano nas 

concentrações médias de microrganismos em qualquer uma das EEARs. Um dos motivos poderá 

ser os parâmetros térmicos, que foram registados durante a amostragem, e cujos valores de 
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temperatura e de humidade relativa foram relativamente próximos no inverno e na primavera. As 

médias da temperatura (ºC) e da humidade relativa (%) entre as EEARs A, B e C foram no inverno 

de 13.35 (±0.50) e 68.4 (±0.57) e no verão de 16.83 (±1.44) e 81.7 (±6.87) (~3.48ºC e 13.3% mais 

quente do que na primavera do que no inverno),respetivamente. Num estudo sobre a influência 

sazonal nas concentrações de bactérias emitidas por uma ETAR, verificou-se que as concentrações 

dos microrganismos avaliados, nomeadamente, bactérias mesófilas, coliformes totais, coliformes 

fecais e estafilococos, eram semelhantes na primavera e no outono. As bactérias mesófilas 

obtiveram a mesma concentração (4 ×103 UFC/cm3) na água residual tratada, assim como os 

coliformes totais (3 ×102 UFC/cm3). Nos coliformes fecais as concentrações variaram de 32 

UFC/cm3 na primavera e 1 ×102 UFC/cm3, e nos estafilococos as concentrações não foram 

detetadas nestas duas estações (Szyłak-Szydłowski, Kulig, & Miaśkiewicz-Pęska, 2016). 

Contudo, estes resultados não se encontram de acordo com a maioria dos estudos realizados em 

ambientes ocupacionais onde é referida a importância da influência das condições climatéricas no 

crescimento de microrganismos. Segundo um estudo realizado por Oppliger et al. (2005), os níveis 

de fungos eram superiores no verão, comparativamente ao inverno, enquanto os níveis de bactérias 

Gram-negativas diferiam apenas ligeiramente entre as duas estações do ano. Também na 

Dinamarca num estudo sobre a exposição a bioaerossóis na recolha de lixo, apesar de verificarem 

que as concentrações de bactérias eram ligeiramente influenciadas pela mudança de estações do 

ano, observaram que as concentrações de fungos (UFC/m3) eram inferiores no inverno (Nielsen et 

al., 1997).  

As variações dos resultados dos diversos estudos podem dever-se às diferenças entre os países em 

termos de gama de temperatura durante o verão e o inverno, assim como às taxas de ventilações 

dos locais amostrados (Oppliger et al., 2005). Korzeniewska (2011), acrescenta que as variações 

sazonais da carga bacteriana são dependentes das condições meteorológicas locais (velocidade e 

direção do vento, humidade relativa, temperatura e radiação UV), dos poluentes, e da sensibilidade 

dos diferentes géneros de bactérias a esses fatores.  

Relativamente ao ponto onde foi realizada a amostragem, o que se verificou é que embora não 

existam diferenças estatisticamente significativas (p> 0.05), em todos os tipos de microrganismos, 

com a exceção das bactérias Gram-negativas, a concentração mais elevada é atingida no PEE, 

nomeadamente nos microrganismos mesófilos totais 1.95×103 UFC/m3, nos fungos cultivados no 

MEA 1.33×103 UFC/m3 e nos fungos cultivados em RBCA 1.51×103 UFC/m3. Estes resultados 

poderão dever-se à proximidade dos pontos de amostragem (PEE e PER), ou ainda ao PER não 

ser totalmente representativo do reservatório de lamas, uma vez que a amostragem foi realizada 

na entrada do mesmo e não no seu interior, devido à falta de condições de segurança. Caso se 

utilizassem métodos e equipamentos de amostragem como os utilizados nos estudos de Oppliger 

et al. (2005) e Thorn, Beijer, Jonsson, and Rylander (2002), nomeadamente cassetes, as 

amostragens poderiam ter sido mais representativas do que as efetuadas no presente estudo, onde 

apenas se utilizou um amostrador estático (MAS-100). Segundo L. Li et al. (2011), a ventilação 

insuficiente e a radiação solar limitada são fatores que levam ao aumento das concentrações de 

aerossóis microbianos, sendo necessário garantir uma ventilação adequada em espaços fechados, 

para proteger a saúde dos trabalhadores. Nos reservatórios de lamas das EEARs em estudo, é 

injetado ar através de um ventilador, de forma a repor os níveis de oxigénio no interior do 

reservatório. Desta forma, poderá ser favorecida a menor concentração de agentes biológicos no 

PER, ao invés do PEE, onde para além da ocupação humana, não existe qualquer fonte de 

ventilação, decorrendo uma maior concentração de agentes microbiológicos no ar neste ponto.  

Comparando o crescimento microbiano nas diferentes EEARs, não se verificam difrenças 

estatisticamente significativas (p> 0.05). De acordo com o estudo de Martins (2012) sobre a 

caracterização da virulência e dos perfis de resistência de populações microbianas patogénicas 

presentes no efluente final de ETAR, os níveis de microrganismos das águas residuais variam entre 

diferentes ETARs, pelo que também poderiam variar entre as diferentes EEARs. No entanto, a 

forma como esses microrganismos se dispersam através do estado aerossolizado, depende da taxa 
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de fluxo do efluente residual, da dimensão da infraestrutura e da humidade do ar, que provocam o 

aumento da concentração de bioaerossóis (Haas et al., 2010). Estas explicações podem ser 

aplicadas à verificação da ausência de diferenças das concentrações dos parâmetros 

microbiológicos do ar entre as EEARs. As EEARs A, B e C acolhem efluentes residuais 

domésticos do mesmo concelho, pelo que é possível a semelhança entre as cargas microbianas 

desses efluentes que se destinam às diferentes estações elevatórias. Quanto aos fatores que 

promovem a dispersão dos microrganismos dos efluentes, as EEARs em estudo apresentam uma 

taxa de fluxo semelhante e, a nível estrutural, apresentam dimensões dos reservatórios próximas. 

Para além disso, os procedimentos das operações de limpeza dos reservatórios das EEAR, assim 

como o caudal do ar injetado durante essas operações, são os mesmos nas diferentes EEARs. 

No que diz respeito às zaragatoas, a Figura 23 apresenta os resultados obtidos da avaliação dos 

parâmetros microbiológicos avaliados nas mãos e nariz dos trabalhadores no inverno e primavera. 

Analisando os gráficos referentes à técnica da zaragatoa nos trabalhadores, nas mãos, as 

concentrações de microrganismos mesófilos a 37ºC variou entre 0 a 2x106 UFC/ml. Relativamente 

às concentrações de bactérias Gram-negativas, estas variaram entre 0 a 4x104 UFC/ml. Quanto aos 

fungos incubados em meios de cultura MEA, as suas concentrações variaram entre 0 a 4.1x102 

UFC/ml, e as concentrações dos fungos incubados em meio de cultura RBCA variaram entre 3x101 

a 2x104 UFC/ml. Nas vias respiratórias superiores (nariz) dos trabalhadores, as concentrações de 

microrganismos mesófilos a 37ºC variou entre 0 a 2.8x104 UFC/ml. As concentrações de bactérias 

Gram-negativas, por sua vez, variaram entre 0 a 1x104 UFC/ml. Quanto às concentrações dos 

fungos, a dos microrganismos incubados em meio de cultura MEA variaram entre 0 a 3x103 

UFC/ml, e a dos microrganismos incubados em meio de cultura RBCA variarou entre 1x101 a 

1x103 UFC/ml.  

A maioria dos estudos incidem sobre a análise microbiológica das mãos em manipuladores de 

alimentos, pelo que não é viável a comparação entre os resultados desses estudos com os do 

presente estudo. No entanto, segundo Kampf and Kramer (2004), a pele normal do ser humano 

está colonizada por flora microbiana variada, bactérias e fungos, e as mãos não são exceção, 

aceitando-se que podem conter 104 a 106 UFC/cm2 (equivalente a 105 a 107 UFC/ml). Comparando 

estas concentrações com os resultados deste estudo, é possível verificar que as concentrações de 

microrganismos nas mãos dos trabalhadores não excedem este intervalo, possivelmente devido à 

utilização de luvas durante a tarefa de limpeza dos reservatórios das EEARs em estudo. Por outro 

lado, as concentrações obtidas permitem afirmar que existe carga microbiana presente nas mãos 

dos trabalhadores, sendo esta justificada pelas más práticas de trabalho dos trabalhadores deste 

estudo. Em vários momentos da execução das tarefas, nomeadamente para fumar ou comer, os 

trabalhadores retiram as luvas sem proceder à higiene das mãos, entrando em contacto direto com 

os microrganismos aí presentes. 

Para além dos microrganismos estudados, existem microrganismos característicos da flora habitual 

da pele, nomeadamente, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Micrococos, 

Difteróides (Coryneforms),Estreptococos e Bacilos Gram-negativos. Relativamente ao trato 

respiratório superior, este é muitas vezes o local da colonização inicial por agentes patogénicos 

(como por exemplo, Neisseria meningitidis, C. diphtheriae, Bordetella pertussis, entre outros) 

sendo considerada a primeira região de ataque por tais organismos (Galveston, 1996).  
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Figura 23 - Concentrações dos parâmetros microbiológicos nos diferentes locais de realização da técnica da 

zaragatoa, em duas épocas do ano distintas (n=294). 
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 Identificação de microrganismos presentes nas EEARs 

Para melhor caracterizar a qualidade microbiológica das EEARs procedeu-se à identificação de 

fungos, classificando-os até ao género. Das 76 amostras de ar colhidas no interior destas 

infraestruturas foram identificados 4 géneros de fungos, como apresenta a Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Fungos identificados no ambiente ocupacional estudado (n=76). 

Fungos Amostra Concentração 

Penicillium Ar 230 UFC/m3 

Cladosporium Ar 170 UFC/m3 

Mucor Ar 697 UFC/m3 

Aspergillus Mão e Nariz 56 UFC/ml 

  

Os fungos apresentados na Tabela 11 foram identificados em estudos relacionados com a 

exposição a agentes biológicos por trabalhadores do sector de saneamento (Gotkowska-Płachta et 

al., 2013; Haas et al., 2010; Kaarakainen et al., 2011; C. Viegas et al., 2014). Gotkowska-Płachta 

et al. (2013), verificaram  a predominância de Cladosporium, Penicillium, e Aspergillus devido ao 

forte potencial de produção de um elevado número de esporos, no ar interior e envolvente de uma 

ETAR. Haas et al. (2010) num estudo realizado com o objetivo de avaliar a exposição  a agentes 

biológicos em trabalhadores de ETARs, determinou a presença de Aspergillus fumigatus em todos 

os locais de amostragem, tanto no interior como na aérea envolvente da infraestrutura. Num estudo 

realizado na Finlândia a várias fontes de emissões de bioaerossóis, o agente biológico 

predominante na ETAR foi o Cladosporium. Contudo, também foram identificados os géneros 

Penicillium e Aspergillus (Kaarakainen et al., 2011). C. Viegas et al. (2014) realizaram um estudo 

em duas ETARs portuguesas e identificaram 16 espécies de fungos, sendo o Penicillium o género 

predominante na ETAR subterrânea e Cladosporium o género com maior percentagem na ETAR 

parcialmente subterrânea. 

Contudo, estes fungos não são apenas característicos de infraestruturas de saneamento, podendo 

ser encontrados em outros ambientes de trabalho, dado aos fatores que influenciam a sua 

proliferação, nomeadamente, humidade e temperatura do ar.  

Na avaliação da exposição dos trabalhadores a bioaerossóis numa fábrica de queijo francês, Simon 

and Duquenne (2014), identificaram como fungos predominantes o Mucor fuscus, o Penicillium 

bialowiezense e o “Penicillium complex”. Num estudo realizado em explorações avícolas e 

suinícolas em Portugal, os fungos identificados foram Scopulariopsis brevicaulis, com a maior 

frequência (40.5%), de seguida o Rhizopus 30%), o Penicillium (10.1%) e o Aspergillus (9.7%) 

(C. S. Santos et al., 2015). 

Em relação ao aspeto morfológico, as colónias são distintas e singulares, sendo as colónias brancas 

referentes ao Mucor, as colónias pretas ao Cladosporium e as colónias verdes escuras ao 

Penicillium como mostra a Figura 24. 
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Figura 24 - Estrutura morfológica dos fungos identificados nas EEARs em estudo. 

 Questionário do Estado de Saúde SF-12  

As respostas a este questionário foram dadas por seis trabalhadores do sexo masculino, com uma 

média de idades de 49±9.4 anos, sendo a idade mínima de 32 anos e a máxima de 56 anos. 

Todos os trabalhadores laboram 8 horas diárias (das 8:00h às 17:00h com 1h para almoço), ou seja 

40 horas semanais, realizando duas a três vezes por sema o serviço de piquete. Este é um serviço 

de emergência para qualquer manutenção a realizar fora do horário de trabalho normal. 

A Tabela 12 apresenta os resultados sobre a perceção do estado de saúde geral por parte dos 

trabalhadores. 

 

Tabela 12 - Percentagem (%) das respostas dadas pelos trabalhadores no Questionário de Estado de Saúde SF-12 

(n=6). 

Questões- Estado de Saúde 

SF-12 
% Respostas 

1. Em geral, como diria que a sua Saúde é?  

Razoável- 33.3 

Boa- 33.3 

Muito Boa- 16.7 

Ótima- 16.7 

2. As perguntas que se seguem são sobre 

atividades que executa no seu dia-a-dia. Será 

que a sua Saúde o(a) limita nestas atividades? 

Se sim, quanto? 

a) Atividades moderadas, tais como 

deslocar uma mesa ou aspirar a casa 

Sim, um pouco limitado – 33.3 

Não, nada limitado – 66.7 

b) Andar mais de 1 Quilómetro  
Sim, um pouco limitado – 16.7 

Não, nada limitado – 66.7 

3. Durante as últimas quatro semanas, teve no seu 

trabalho ou atividades diárias algum dos 

problemas apresentados a seguir, como 

consequência do seu estado de Saúde física? 

a) Sentiu-se limitado no tipo de 

trabalho ou outras atividades 

Sim – 16.7 

Não – 83.3 

b) Teve dificuldade em executar o seu 

trabalho ou outras atividades (por 

exemplo, foi preciso mais esforço) 

Sim – 16.7 

Não – 83.3 

4. Durante as últimas quatro semanas, teve com o 

seu trabalho ou com as suas atividades diárias 

algum dos problemas apresentados a seguir, 

devido a quaisquer problemas emocionais [tal 

como, sentir-se deprimido(a) ou ansioso(a)]? 

a) Diminuiu o tempo gasto a trabalhar 

ou noutras atividades 

Sim – 0 

Não – 100 

b) Fez menos do que queria 
Sim – 0 

Não – 100 

5. Durante as últimas quatro semanas, de que forma é que a dor interferiu com o seu 

trabalho normal (tanto o trabalho fora de casa como o trabalho doméstico)? 

Moderadamente – 16.7 

Absolutamente nada – 83.3 

6. As perguntas que se seguem pretendem avaliar 

a forma como se sentiu e como lhe correram as 

coisas nas últimas quatro semanas. Quanto 

tempo nas últimas quatro semanas: 

a) Sentiu-se cheio de vitalidade? 

Algum tempo- 16.7 

A maior parte do tempo – 16.7 

Sempre – 66.7 

b) Sentiu-se muito nervoso? 

A maior parte do tempo – 16.7 

Algum tempo- 16.7 

Pouco tempo – 16.7 

Nunca - 50 

c) Sentiu-se tão deprimido que nada o 

animava? 
Bastante tempo – 16.7 

Nunca – 83.3 

7. Durante as últimas quatro semanas, em que medida é que a sua Saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com o seu relacionamento social normal com a família, amigos, 

vizinhos ou outras pessoas? 

A maior parte do tempo – 16.7 

Nunca – 83.3 
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Relativamente ao estado de saúde em geral, as respostas são variadas, sendo que 33.3% da amostra 

em estudo afirma ser “razoável”, a mesma percentagem identifica como “boa”, 16.7% caracteriza 

como “muito boa” e a mesma percentagem refere que é “ótima”. Em relação à influência que o 

estado de saúde atual tem sobre as atividades diárias, a maioria das respostas (66.7%) refere que 

não existe limitação em atividades moderadas. Em atividades que exigem um esforço superior 

(como andar 1 quilometro), a maioria dos trabalhadores não se encontra limitado (66.7%).  

Na questão referente às quatro últimas semanas de trabalho, existiu 83.3% de limitação na 

execução quer no trabalho normal, quer em atividades que exigissem um esforço superior. 

Quanto à influência dos fatores emocionais nas atividades diárias e laborais, não existe qualquer 

interferência destes na duração e execução das atividades (100% das respostas é negativa). 

Verificou-se ainda que a dor não teve uma ação significativa no trabalho diário do trabalhador, 

sendo que 83.3% não sentiu absolutamente nada e apenas em 16.7% é que esta teve uma 

interferência moderada. 

A avaliação realizada à performance psicológica dos trabalhadores mostra uma prevalência de 

vitalidade (66.7%), algum nervosismo (50%) e apenas uma pequena percentagem sentiu-se 

deprimido (16.7%). 

Associando a interferência simultânea do estado de saúde física e do estado emocional nas relações 

sociais dos trabalhadores, 16.7% é influenciado e 83.3% mostra nunca ter sofrido alguma 

perturbação devido a esses fatores. 

Comparando estas respostas com um estudo realizado por Albatanony and El-Shafie (2011) sobre 

os sintomas decorrentes dos trabalhadores de ETARs, também nestes pode ser verificada a 

prevalência de sintomas como dor corporal (30%), dor abdominal (49%), dispneias (30%) e 

palpitações (7%) de maior percentagem em comparação com o grupo de controlo. 

No estudo de Jahangiri et al. (2015) sobre as doenças respiratórias associadas à inalação de 

bioaerossóis em trabalhadores de ETARs de complexos petroquímicos, foi possível verificar que 

o trabalho nestas infraestruturas potencia alterações nas funções pulmonares. Sintomas como tosse 

com e sem produção de muco, catarro, sibilo e falta de ar prevaleceram no grupo exposto, em 

comparação com o grupo não exposto. Para além destes resultados, os sintomas respiratórios e os 

testes de função pulmonar evidenciaram que as alterações parciais agudas reversíveis e crónicas 

irreversíveis predominam no final do turno de trabalho face ao início do dia. Dado que os 

trabalhadores procederam ao preenchimento do questionário no final do dia de trabalho, e segundo 

o estudo anteriormente descrito, os sintomas respiratórios decorrentes da exposição aos agentes 

biológicos seriam superiores que no início do seu turno de trabalho, justificando que 33% afirma 

que o seu estado de saúde é apenas razoável e 16.7% refere que a dor interferiu moderadamente o 

deu trabalho diário. 

Relativamente às operações de limpeza, estas apenas são executadas por um trabalhador. Os dois 

trabalhadores restantes, não executam qualquer tipo de tarefa relacionada com a limpeza e 

manutenção das infraestruturas de saneamento, não existindo prevalência de sintomas entre estes 

dois grupos de trabalhadores. De acordo com Smit, Spaan, and Heederik (2005)Smit, Spaan, and 

Heederik (2005), esta observação pode ser explicada pelo facto de os operadores de limpeza 

passarem, durante o seu período laboral, um tempo considerável em locais que não implicam a 

exposição a bioaerossóis, a executarem outras tarefas que não implicam a limpeza das 

infraestruturas.  

Contrariamente a estes estudos, a maioria dos trabalhadores que constituem a amostra do presente 

estudo consideraram o seu estado de saúde como “razoável” e não o consideraram como influência 

negativa na execução do seu trabalho. Este resultado pode dever-se ao facto de os questionários 

aplicados no presente estudo apenas correspondem à perceção dos trabalhadores sobre o seu estado 

de saúde, pelo que pode não corresponder ao seu real estado de saúde. A curta duração deste tipo 

de trabalhos de manutenção (duas vezes por ano), e o facto de estas tarefas serem intercaladas com 
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outro tipo de atividades afetas à manutenção da rede de saneamento, representam dois fatores que 

podem justificar o estado de saúde identificado. 

Outro resultado controverso da aplicação deste questionário é a influência negativa dos fatores 

psicossociais/emocionais na execução das atividades, dado que a maioria dos trabalhadores sente 

vitalidade (66.7%) e apenas 16.7% se sente deprimido. Num estudo realizado sobre a influência 

dos fatores psicossociais no sector agrícola, verificou-se o impacto negativo traduzido pelas longas 

horas de trabalho, a instabilidade financeira, a inibição de tomada de decisões em contexto de 

trabalho, entre outros fatores (EU-OSHA, 2013).Estes fatores também podem ser associados à 

situação em estudo, dado que estes trabalhadores para além do horário normal de trabalho ainda 

executam serviços pós-laborais periodicamente, trabalham diariamente em equipa, o que pode 

gerar alguns conflitos pessoais e encontram-se sujeitos à limitação da existência de tempos pré-

definidos na execução das diferentes tarefas. 
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 CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

5.1. Conclusões 

As infraestruturas de saneamento caracterizam-se por ambientes ocupacionais insalubres, devido 

sobretudo à exposição a microrganismos patogénicos que fazem parte da composição dos efluentes 

residuais e das lamas. Para além disso, algumas destas estruturas constituem espaços confinados, 

dado não serem destinadas à ocupação humana, serem de difícil acesso e existir ventilação 

insuficiente no seu interior. A combinação destes fatores resulta num ambiente perigoso para 

atividade laboral humana.  

Vários estudos têm sido realizados no âmbito da exposição ocupacional a agentes biológicos em 

infraestruturas de saneamento, sobretudo em ETARs, sendo estabelecida a relação entre os agentes 

biológicos e os efeitos adversos na saúde. Contudo, o que se verifica é que as patologias associadas 

a esta exposição são na maioria relacionadas com problemas respiratórios, resultantes da exposição 

por via inalatória, devendo ser estabelecidas relações entre a exposição ocupacional a agentes 

biológicos e o contato com as mucosas. 

Relativamente às EEARs, estas representam infraestruturas com condições particulares de 

trabalho, nomeadamente, a exposição a agentes biológicos patogénicos, gases e vapores tóxicos e 

ainda a execução de tarefas em espaços confinados.  

As concentrações dos parâmetros microbiológicos no ar avaliados nas três EEARs (A,B e C) deste 

estudo foram inferiores ao esperado, dadas as condições ambientais dos reservatórios subterrâneos, 

nomeadamente, ausência de sistema de ventilação, ausência de luminosidade e temperaturas 

quentes. Para além destes resultados, a influência da estação do ano nas concentrações dos 

parâmetros microbiológicos que caracterizam a exposição ocupacional não foi verificada, 

apresentando assim um resultado contraditório ao de outros estudos que referem a influência das 

condições climatéricas no crescimento ou inibição destes parâmetros. Dadas as semelhanças das 

características estruturais, do funcionamento e da composição do efluente residual das três EEARs 

amostradas, também não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre as 

diferentes EEARs em estudo. 

As concentrações de agentes microbiológicos (microrganismos mesófilos totais a 37ºC, bactérias 

Gram-negativas e fungos), nas mãos e vias respiratórias superiores (nariz), traduzem a existência 

de exposição dos trabalhadores a este tipo de agentes. As concentrações obtidas devem-se 

sobretudo às más práticas de higiene pessoal por parte dos trabalhadores, após e durante a 

realização das tarefas. 

Relativamente aos equipamentos de proteção individual utilizados, o que se verifica é que durante 

o desenvolvimento das tarefas os trabalhadores têm por hábito retirar os mesmos, devido sobretudo 

às elevadas temperaturas no interior do reservatório de lamas. Face a esta situação, apesar dos 

equipamentos utilizados garantirem proteção contra os agentes biológicos, deve ser promovido o 

uso de respirador facial e fato de proteção impermeável, de forma a garantir, em simultâneo, 

conforto e segurança durante a realização do trabalho.  

De acordo com as concentrações verificadas nos parâmetros microbiológicos do ar, devem 

continuar a serem adotadas medidas que minimizam os riscos de exposição aos agentes biológicos 

durante as operações de manutenção das infraestruturas de saneamento. Devem ser seguidos os 

requisitos de segurança da Portaria n.º 762/2002, de 1 de julho, nomeadamente a garantia da 

utilização de equipamentos de proteção individual adequados e de métodos de deteção de gases 

ou vapores perigosos e de défice de oxigénio, de forma a garantir atmosferas de trabalho seguras. 

Para além destes requisitos, também o Decreto-Lei nº 84/97, de 16 de abril, enuncia a importância 

da formação adequada aos trabalhadores e aos seus representantes para a segurança, higiene e 
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saúde no trabalho e da intervenção integrada em Saúde Ocupacional no âmbito da vigilância 

ambiental e da saúde, com o objetivo de diminuir a exposição. 

Em complemento, deveriam ser tomadas medidas a nível estrutural das infraestruturas de forma a 

minimizar a exposição ocupacional a agentes biológicos dos trabalhadores na sua manutenção. No 

caso da exposição dos trabalhadores durante a limpeza dos reservatórios das EEARs, poderia ser 

considerada a implementação de outro sistema de saneamento que permitisse diretamente a 

ascensão dos efluentes residuais das tubagens subterrâneas para as ETARs, não sendo assim 

necessário a exposição de profissionais nas infraestruturas das EEARs. Outra alternativa passaria 

pela aquisição de tubos de aspiração com diâmetros superiores aos utilizados, de forma a evitar a 

intervenção do trabalhador ao nível do reservatório. Os reservatórios de lamas deveriam ser 

restruturados, de modo a que a sua forma fosse vertical e afunilada, dado que a sua atual forma 

(retilínea), promove a acumulação de lamas em locais inacessíveis pelo tubo de aspiração, o que 

implica a intervenção humana direta. Contudo, estas possibilidades implicariam a reconstrução 

dos reservatórios, da rede de coletores e dos tubos que transportam as águas residuais. Tais 

medidas necessitariam de um estudo prévio de viabilidade técnica e económica. Em alternativa, 

poderia ser considerado o investimento em ações de sensibilização das populações para a 

importância de evitar a eliminação de todo o tipo de resíduos pelos sistemas de saneamento, 

minimizando assim algumas manutenções nas infraestruturas de saneamento.  

Dado a existência de uma lacuna na investigação das condições de trabalho em infraestruturas de 

saneamento como as EEARs, o presente estudo deve servir como modelo para a realização de uma 

metodologia de avaliação de risco nestes ambientes de trabalho, bem como, para o estabelecimento 

de valores limites de exposição ocupacional a agentes biológicos em Portugal. 

As limitações do presente estudo estão relacionadas com as técnicas aplicadas na identificação dos 

microrganismos. Tal como referido, no caso dos fungos, apenas foi possível identificar o género 

através de observação microscópica. Além disso, as amostragens foram limitadas à entrada do 

espaço confinado, devido às condições de segurança no acesso com o amostrador de ar utilizado. 

Em alternativa, poderiam ser utilizados amostradores individuais.  

5.2. Perspetivas Futuras 

Como trabalhos futuros, seria importante avaliar a exposição a agentes biológicos, com outros 

esquipamentos, nomeadamente com amostradores de avaliação pessoal, como biocassetes, ou 

utilizar amostradores de ar com uma maior eficiência, como o amostrador de Andersen. As 

biocassetes permitem uma amostragem mais rápida e fácil, dado que a placa de agar e o amostrador 

são integrados num único dispositivo. Para além destas vantagens, é ainda possível colocar este 

equipamento no trabalhador, permitindo uma amostragem mais representativa do contexto real de 

trabalho. Relativamente ao amostrador de Andersen, apesar de ser um equipamento portátil 

estático, é recomendado para a monitorização em ambientes fechados e, de acordo como o seu 

modo de funcionamento, propicia a seleção de partículas conforme o seu tamanho, simulando a 

sua deposição nas vias aéreas. 

Deveria ser considerada a seleção de um grupo de controlo, dado ser fundamental a correta 

associação entre as patologias desenvolvidas e o ambiente ocupacional em estudo. Para além do 

grupo de controlo, este estudo deveria ser realizado em mais EEARs de forma a garantir a 

representatividade e fiabilidade das concentrações e identificações de microrganismos obtidas.  

A realização deste estudo teve como seleção infraestruturas da mesma área geográfica, pelo que 

seria importante a recolha e comparação de dados em áreas geográficas distintas, sobretudo devido 

à diferente composição dos emissários. 
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No sentido de obter uma identificação de microrganismos mais específica, seria fundamental a 

utilização de metodologias de identificação baseadas na biologia molecular, como a técnica de 

PCR. 
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