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Gestão de Sistemas de Ventilação Industrial — À Distância 
O Curso 
O curso de “Gestão de Sistemas de Ventilação Industrial” é voltado para profissionais e estudantes da área ambiental-industrial. O obje-
tivo é o de apresentar ao participante conhecimentos sobre os principais conceitos, histórico e desenvolvimento da Ventilação Industrial 
as filosofias e diretrizes adotadas nos sistemas de ventilação industrial, aplicada ao controle térmico e ao controle de poluentes no ambi-
ente industrial. 
 
Este curso não apresenta metodologias de dimensionamento e cálculo de sistemas de ventilação industrial. Caso o interesse do partici-
pante seja este, recomendamos nosso curso “Ventilação Industrial – Conceitos e Dimensionamentos”. 
 
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 atravésdo web-site do curso, em páginas de 
inernet ou através de arquivos Adobe Reader. É disponibilizado ao participante acesso ao professor, para sanar dúvidas e discutir temas 
associados, através de e-mail ou fórum. Ao término de cada módulo, o aluno efetua uma avaliação dos conceitos ali abordados. O e-
learning permite ao aluno que defina os melhores horários e locais dedicados ao estudo, conciliando o curso ao seu cotidiano profissio-
nal 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 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 
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Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais  
Introdução 
Sistemas de Ventilação 
Ar, Atmosfera e Poluição 
Níveis de Concentração dos Poluentes atmosféricos: padrões de 
qualidade 
Valores Limiares de Tolerância 
Fundamentos de Toxicologia 
 
Módulo 2 – Sistemas de Ventilação Industrial 
Introdução 
Ventilação Natural 
Ventilação para Conforto Térmico 
Ventilação Geral Diluidora 
Ventilação Local Exaustora Aplicada ao Controle de Poluentes/
Contaminantes de Ambientes de Trabalho 
Elementos de máquinas constituintes do Sistema de Ventilação 
Local Exaustora: 
Captores 
Sistema de Dutos 
Ventilador 
Chaminé de Descarga 
Conceitos básicos de Projeto de uma Instalação Local Exaustora 
 
Módulo 3 – Tecnologias de controle e tratamento de emis-
sões captadas 
Equipamentos para coleta de material particulado 
Câmara de sedimentação gravitacional 
Ciclone 
Filtros de Tecidos 
Precipitadores Eletrostáticos 
Lavadores 
Equipamentos para remoção de Gases e Vapores 
Absorvedores 
Adsorvedores 
Incineradores de gases e vapores 
Processos Biológicos 
Seleção dos equipamentos de controle 
 
Módulo 4 – Gerenciamento de Projeto e Construção 
Objetivos e Metas Durante a Construção 
Time do Projeto e Responsabilidades 
Documentação de Projeto 
Cronograma do Projeto 
Gerenciando Mudanças e Evitando Atrasos 
Avaliação da Construção Final: Prova de desempenho 
 
 
 

Módulo 5 – Monitoramento de Sistemas de Ventilação 
Determinação de Pontos de Amostragem 
Estrutura Básica no Local de Amostragem 
Instrumentos de Medição Utilizados em Medições em Dutos e 
Chaminés 
Balanceamento de Sistemas de Ventilação Local Exaustora 
Balanceamento Estático 
Balanceamento com registros 
Balanceamento com plênum 
Verificação de Sistemas de Ventilação 
 
Módulo 6 –  Manutenção de Sistemas de Ventilação 
Conceitos Básicos de Manutenção Industrial 
Necessidade de Manutenção em Sistemas de Ventilação Industrial 
Inspeção Periódica – Ventiladores 
Inspeção Periódica – Equipamentos de Controle de Poeiras 
Manutenção de Captores e Dutos 
 
Módulo 7 – Gerenciamento de Mudanças no Sistema 
Impacto de Mudanças não programadas 
Gerenciando mudanças em Sistemas de ventilação 
Revisão do Sistema 
Aumentando ou Diminuindo a Vazão do Sistema 
Adicionando ramais de dutos 
Removendo ramais de dutos 
Aumentando a abertura em um Captor enclausurado 
Mudando a posição do captor 
 
Módulo 8 – Capacitação de Operadores de Sistemas de Ven-
tilação 
Introdução 
Aprendizagem Organizacional 
Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos na Orga-
nização 
Avaliação e Desenvolvimento do Desempenho 
Técnicas para o Treinamento de Pessoas Utilizadas pelas Empresas 
Capacitação e Treinamento de Operadores 
Papéis funcionais em sistemas de ventilação 
Desenvolvimento de programas específicos de treinamento  

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

Conteúdo Programático 
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