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Introdução 

O ar é considerado de boa qualidade se seus 

constituintes tóxicos estiverem abaixo do 

considerado pela legislação. Na vida moderna da 

cidade, a qualidade do ar no ambiente interno tem 

um impacto significativo na saúde e conforto. A baixa 

qualidade do ar interno (QAI) pode causar 

desconforto, problemas de saúde e, no ambiente de 

trabalho, levar a absenteísmo e menor 

produtividade.1 A qualidade do ar de uma biblioteca 

no Rio de Janeiro foi monitorada de outubro de 2017 

a outubro de 2018. O objetivo deste trabalho foi 

identificar e quantificar os Compostos Orgânicos 

Voláteis (COVs), material particulado (PM), CO2 e 

umidade e temperatura para futura mitigação. Foram 

coletados 8 pontos internos e um externo a 

biblioteca.  

Resultados e Discussão 

Os parâmetros físicos e quimicos monitorados nesse 

estudo estão listados na Tabela 1 e Tabela 2. Os 

valores obtidos para o teor de CO2, temperatura, 

umidade e material particulado (MP) estão dentro 

dos limites estipulados pela legislação. Os níveis de 

benzeno variaram entre 2,0-9,3 μg/m3. Nos pontos 

de amostragem do Subsolo, Periódicos e no Exterior 

a concentração registrada excedeu ou se igualou ao 

limite de 5 µg /m3 estabelecido pela Diretiva 

2008/50/CE da União Europeia para este poluente 

em ambiente externo. É importante lembrar que a 

legislação ambiental brasileira ainda não possui 

padrões de qualidade do ar para os BTEX em ar 

ambiente e que também não há limites estabelecido 

para ambientes internos. Para Tolueno foram 

encontrados valores de concentração de 0,6 μg/m3, 

na sala de Teses I, até 6,9 μg/m3 nas Obras Raras.  

Estudos realizados no Rio de Janeiro revelam 

valores de Tolueno de 6,7 μg/m3 em Bangu2, 4,8 

μg/m3 na Tijuca2, e 17 μg/m3 na Av. Presidente 

Vargas no Centro2. Os níveis de Etilbenzeno 

encontrados são de 0,1 μg/m3 a 4,3 μg/m3. O maior 

valor foi detectado no Subsolo e os menores na Sala 

de teses1 e no corredor. Os valores para o, m e p – 

Xilenos encontrados variam de 0,1 μg/m3 a 3,3 μg/m3 

na biblioteca. O maior valor de xilenos foi detectado 

no Subsolo e o menor no corredor. Os estudos já 

citados para os BTEX apresentam concentrações de 

Xilenos superiores aos do presente estudo. Para 

Bangu, 4,17 μg/m3, para Tijuca, 13,4 μg/m3 e para o 

Centro, 46,4 μg/m3.2 

Tabela 1. Temperatura (oC), Umidade Relativa (%), 

Material Particulado (µg/m3) e CO2 dos sítios 

amostrados na biblioteca 

 

Sítios  

Temperatura 

Máxima – 

Mínima  

(oC) 

Umidade 

(%)  

Material 

Particulado 

(PM10) 

(µg/m3) 

CO2 

(ppm) 

Teses 1 25,9-25,6 59,0-56,7 35,00 251 

Corredor 26,0-25,2 56,3-56,5 120,00 260 

Subsolo 26,0-25,5 50,3-49,3 22,00 222 

Periódicos 25,9-24,9 48,6-52,3 25,00 245 

Sala alunos 26,0-25,9 50,1-52,0 49,00 246 

Teses 2 25,8-25,1 49,6-50,7 30,00 258 

Obras raras 26,0-25,6 55,5-53,8 20,00 246 

Hall 24,8-24,5 48,9-50,0 35,00 236 

Externo 26,0-25,8 52,7-50,4 89,00 301 

Tabela 2. Benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

dos sítios amostrados na biblioteca.  

 

Sítios  

Benzeno 
(µgm3) 

Tolueno 
(µgm3) 

Etilbenzeno 
(µg/m3) 

Xilenos 
(µg/m3) 

Teses 1 2,4 0,6 0,1 0,2 

Corredor 2,0 0,1 0,1 0,1 

Subsolo 6,0 3,8 4,3 3,3 

Periódicos 5,0 3,5 1,2 2,3 

Sala alunos 4,7 2,8 1,0 1,3 

Teses 2 3,9 3,0 1,1 1,3 

Obras raras 4,0 6,9 1,0 3,2 

Hall 4,0 2,9 1,1 1,7 

Externo 9,3 2,5 1,1 1,7 

Conclusões 

Conclui-se que alguns livros e teses antigas terão 
que ser digitalizados e incinerados. Carpetes, 
cortinas, e alguns móveis deverão ser trocados. A 
taxa de renovação do ar deve ser alterada e futuros 
monitoramentos de ar devem ser feitos. 
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