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Introdução 

A qualidade do ar interior (QAI) está relacionada, em 
muitos casos com a presença de níveis elevados de 
compostos orgânicos voláteis (COVs) e vários tipos 
de partículas, assim como bioaerossóis (bactérias e 
fungos). Em ambientes confinados, onde a taxa de 
renovação de ar é baixa, a concentração destes 
compostos aumenta e pode, em alguns casos, ser 
maior do que em ambientes externos, causando 
danos as pessoas expostas. A concentração destes 
compostos depende de vários fatores, como 
temperatura, ventilação, umidade, além de suas 
próprias fontes. As fontes podem ser de poluição 
externa ou ainda de liberação de móveis, 
revestimentos e dos próprios ocupantes.   Sendo 
assim, este trabalho visou avaliar a presença de 
COVs em um escritório comercial no centro de 
Madri (Espanha) e avaliar parâmetros como 
ocupação, temperatura e umidade.  

Resultados e Discussão 

As amostras de ar foram coletadas 3 dias na 
semana de cada mês, durante um ano. A coleta foi 
realizada durante 24 horas em intervalos de 2 horas 
por 60 minutos. O ar foi coletado em tubos de aço 
inox empacotados com Tenax® TA, através de um 
amostrador automático da PerkinElmer STS 25 
acoplado a uma bomba de sucção Gilliant com um 
fluxo de 208 mL/min. Após a  amostragem, os COVs 
são dessorvidos por um equipamento de dessorção 
térmica ATD-Matrix Turbo 650 e analisados por um 
cromatógrafo a gás acoplado a um espectrometro 
de massas (GC/MS 6850), equipado com uma 
coluna HP-5 de 25 metros. Foram analisados 14 
compostos aromáticos, 3 aldeídos e 2 terpenos, 
além de alguns hidrocarbonetos alifáticos de cadeia 
curta. A padronização foi realizada a partir de 
misturas padrões destes compostos em metanol.  
Os resultados mostraram que há uma variação 
significativa da concentração destes compostos ao 
longo do dia (figura 1). Verifica-se que durante o 
período de expediente há um aumento na 
concentração dos compostos analisados e que 
durante a noite se inicia um decaimento da mesma. 
As análises realizadas nas manhãs de segunda-feira 
e tardes de sexta-feira mostram uma relação direta 
com a ocupação do edifício, assim como a entrada 

de poluentes do ambiente externo. Os poluentes 
que prevalecem são os compostos aromáticos, 
derivados de combustíveis fósseis. 
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Figura 1.  Variação da concentração de alguns dos compostos 
de interesse ao longo do dia (14/03/2012). 
 
Na figura 2 observa-se a variação da concentração 
dos compostos amostrados às 13:00 h, em uma 
quarta-feira em diferentes meses do ano. 
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Figura 2.  Variação da concentração de oito dos 
compostos ao longo dos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2012. 

Conclusões 

Os compostos detectados são comuns em 
ambientes de ar interior, sendo que vários deles 
podem causar problemas a saúde humana. Porém 
as concentrações não alcançaram os limites 
máximos de exposição estabelecidos pelos órgãos 
internacionais (OSHA).   
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