
Gestão de Monitoramentos Ambientais — À Distância 
O Curso 
O curso “Gestão de Monitoramentos Ambientais” é voltado para profissionais e estudantes da área ambiental-industrial.O curso tem 
como objetivo fornecer uma visão ampla sob os aspectos técnicos e legais que envolvem os diversos procedimentos de monitoramento 
ambiental, apresentando os diversos procedimentos, bem como princípios de metodologia de pesquisa, química analítica ambiental, 
instrumentação e avaliação estatística de resultados.  
 
 
Público Alvo 
Todos envolvidos no processo de gestão ambiental, ou que tenham interesse em ampliar seus conhecimentos sobre a área. 
 
 
Treinamento à distância 
A metodologia aplicada é de e-learning, onde é encaminhado ao aluno o material do curso através de e-mail e/ou do web-site do curso, 
em arquivos Adobe Reader. É disponibilizado ao participante acesso ao professor, para sanar dúvidas e discutir temas associados, atra-
vés de e-mail, fórum ou chat. Ao término de cada módulo, o aluno efetua uma avaliação escrita dos conceitos ali abordados. O e-
learning permite que o aluno defina os melhores horários e locais dedicados ao estudo, conciliando o curso ao seu cotidiano profissional 
e o seu ritmo pessoal. 
 
 
Certificado 
Ao término do curso, o participante que obtiver aproveitamento de 70% nas avaliações, tendo realizado as avaliações referentes a todos 
os módulos, receberá pelo o certificado digital de conclusão do curso.   
 
Professor Responsável: Fernando Rodrigues da Silva 
 
Investimento:  
• Inscrições: R$ 290,00 por participante. O valor informado refere-se à totalidade do curso. Não há cobrança de nenhum valor adicio-
nal além do informados acima.  
 
Empresas que desejarem inscrever um ou mais de um funcionário podem entrar em contato conosco para conhecerem condições espe-
ciais de preço e pagamentos. 
 
Formas de Pagamento 
O pagamento pode ser realizado das seguintes formas: 

• Boleto bancário à vista; 
• Parcelamento via boleto bancário em 4 vezes sem juros (opção exclusiva para inscrição na modalidade turmas, não válido para 
a modalidade estilo rápido); 
• Depósito Bancário; 
• UOL Pagseguro 

 
Carga horária 
64 horas 

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 
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Gestão de Monitoramentos Ambientais — À Distância 

Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais 
• Questões básicas da gestão ambiental 
• Conceitos de Poluição. 
• Conceito de qualidade ambiental, desenvolvimento sustentável e 
controle ambiental 
• A Importância do monitoramento ambiental 
 
Módulo 2 – Química Analítica do Meio Ambiente 
• Introdução  
• Elementos e Ligações Químicas  
• Reações e Equações Químicas  
• Soluções  
• Química Orgânica 
• Aspectos Gerais de Química Analítica Ambiental 
• Sistemas de Amostragem.  
• Métodos de Coleta e Preservação de Amostras.  
• Separação e Pré - Concentração de Amostras.  
• Digestão e Extrações em Amostras.  
• Métodos Instrumentais de Análise. 
 
Módulo 3 – Conceitos Básicos de Medição e Instrumentação 
O processo de medição  
Tipos de medidas 
Erro de Medição Existe!  
Instrumentação 
Simbologia  
Aspectos Gerais em Instrumentação 
 
Módulo 04 - Metodologia e Técnicas de Pesquisa 
• Estabelecimento de um campo de pesquisas sobre “a questão 
ambiental”. 
• Pensamento sistêmico. 
• Análise de sistemas.  
• Necessidade de trabalhar com indicadores à medida que cresce a 
complexidade de um sistema. Técnicas de trabalho interdisciplinar. 
• Métodos e Técnicas de Pesquisa 
• Tipos de Pesquisa Científica 
• Etapas da pesquisa científica 
• Módulo 5 – Medição das Variáveis Básicas 
• Medição de Pressão 
• Medição de Nível 
• Medição de Vazão 
• Medição de Temperatura 
• Analisadores 
 
Módulo 6 – Analisadores no tratamento da água e dos efluen-
tes líquidos 
• Turbidímetros 
• Analisadores de Cloro Livre e Combinado 
• Medidores de oxigênio dissolvido 
• Medidores de Cor 
• Medidores de D.B.O. 

• Medidores de Toxidez 
• Contaminantes específicos 
 
Módulo 7 – Analisadores na monitoração de poluentes gaso-
sos e particulados 
• Medição na fonte 
• Medição do ar ambiente 
• Medição remota 
• Medidores de Cor 
• Poluentes gasosos específicos e sua medição 
 
Módulo 8 – Avaliação de Dados Ambientais 
• Introdução  
• População e amostra 
• Variáveis 
• Média aritmética 
• Mediana 
• Variância 
• Desvio padrão 
• Coeficiente de variação 
• Noções de Probabilidade  
• Estatística Inferencial 
• Caracterização de dados ambientais.  
• Identificação de mudanças no sistema.  
• Comparações entre dados ambientais.  
• Parâmetros Legais 
• Validação de Resultados.  
• Apresentação de Resultados Analíticos 
     

Para se inscrever, visite nosso site: http://www.viasapia.com.br 
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Conteúdo Programático 


