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Gestão de Qualidade de Ar Interior — À Distância 
O Curso 
O curso de “Gestão de Qualidade de Ar Interior” é voltado para profissionais e estudantes da área ambiental, de saúde e segurança, bem 
como gestores de edificações.. O objetivo é o de apresentar ao participante conhecimentos sobre os principais conceitos, histórico, mo-
nitoramento e ações relacionadas à gestão de qualidade do ar no interior e ambiente, visando à saúde dos ocupantes. 
 
Público Alvo 
Todos envolvidos no processo de gestão ambiental, gestão de saúde e segurança no trabalho, gestores de edificações, 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  
Edificações como um habitat 
Evolução histórica 
Natureza e fontes de poluentes de ar interior 
Causas primárias de problemas de saúde no interior.  
Estratégias de gerenciamento de Ambientes Internos. 
 
Módulo 2 – Natureza, fontes e toxicidade de poluentes do ar 
interior 
Toxicologia Geral 
Poluentes Inorgânicos 
Poluentes Orgânicos 
Poluentes Físicos 
Fumaça de tabaco ambiental  
Agentes biológicos 
 
Módulo 3 - Efeitos na saúde da poluição do ar interior 
Efeitos no sistema respiratório 
Alergias associadas com poluição do ar interior 
Câncer e efeitos na reprodução 
Efeitos irritativos em pele e mucosas dos olhos, nariz e garganta 
Efeitos sensoriais e outros efeitos no sistema nervoso 
Sistema Cardiovascular e Outros Efeitos Sistêmicos 
Inversão térmica 
Conceitos de modelagem de dipersão. 
 
Módulo 4 – Investigação de Qualidade de Ar Interior 
Introdução 
Análise de documentos 
Construindo um passo a passo 
Entrevistas 
Observação de áreas 
Avaliação de reclamações de ocupantes 
Elaboração de hipóteses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 5 – Monitoramento do ar interior 
Dinâmica da poluição do ar interior 
Resolução-RE ANVISA nº 09, de 16 de janeiro de 2003 
Planejamento de Amostragem 
Amostragem ativa e passiva 
Amostragem e análise de poluentes de ar interior: 
Poluentes Inorgânicos 
Poluentes Orgânicos 
Poluentes Físicos 
Fumaça de tabaco ambiental  
Agentes biológicos 
NBR 16401-3 
 
Módulo 6 – Controlando Problemas e ar interior 
Toxicidade e riscos 
Medição de contaminantes 
Controles 
Avaliação e monitoramento de controle 
Controle por contaminante 
Filtração e reaproveitamento de ar 
 
Módulo 7 – O Ambiente Térmico 
Conforto e saúde 
Temperatura 
Umidade relativa 
Ventilação 
Ventilação para conforto térmico 
Ventilação para controle de contaminantes 
Limitações da ventilação 
Ventilação e eficiência energética 
 
Módulo 8 – HVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicio-
nado – O Coração do Sistema 
Introdução 
Tipos de sistemas HVAC 
Componentes básicos 
Teste e balanceamento 
Inspeção do sistema HVAC 
Operação e manutenção 
Manutenção Preventiva para Qualidade do Ar Interior 
Má Manutenção por projeto 
Falácias de manutenção que funcionam em ambientes produtivos 
Oportunidades de HVAC na qualidade de ar interior 
NBR 16401-3  

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

Conteúdo Programático 
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