
 

TREINAMENTO EM AMOSTRAGEM DE  
PTS – PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO 

MP10 – MATERIAL PARTICULADO ATÉ 10 µm 

 

 

CARGA HORÁRIA 
08 HORAS - (POR MÓDULO) 
TOTAL: 16 HORAS (DOIS DIAS) 

 

INVESTIMENTO 
R$ 800,00 (POR MÓDULO)* 
 

 

OBJETIVO 
Capacitar e contribuir na requalificação dos participantes na operação, calibração e manutenção de Amostradores de Grande Volume (AGV PTS E 
AGV MP10), atendendo à Resolução nº 03/1990 do CONAMA e às Normas ABNT NBR 9547 (1997) e NBR 13412 (1995), respectivamente. 
 
ESCOPO 
O conteúdo irá proporcionar e trazer aos participantes, conhecimento, riqueza de teoria e conceitos, aliados à prática quanto aos procedimentos de 
monitoramento da qualidade do ar. 
 
Serão abordados: 

▪ Princípios, métodos e aplicações 

▪ Descrição do equipamento 

▪ Procedimentos de calibração 

▪ Seleção e preparação de filtro 

▪ Operação no campo 

▪ Análise de filtro com coleta 

▪ Cálculos e relatórios 

▪ Manutenção 

 

 

CERTIFICAÇÃO 
Os participantes receberão, ao final do curso, o certificado de competência de operador dos respectivos equipamentos, 
emitido pela ENERGÉTICA. Possuímos reconhecimento de competência na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 através do CGCRE 
(Inmetro), para realização do ensaio do CPV (Calibrador Padrão de Vazão) 

 
LOCAL 
SEDE ENERGÉTICA - Rua Gravataí, nº 99 – Jacaré – Rio de Janeiro, CEP: 20975-030 (próximo a Estação do Metrô de Triagem) 
 
FORMAS DE PAGAMENTO 
Depósito identificado em conta** ou boleto bancário 
 
237- Banco Bradesco S.A  
Ag.: 2489 | C/c: 003120-8 
Favorecido: Energética Indústria e Comércio Ltda. 
CNPJ: 29.341.583/0001-04 
 
IMPORTANTE: 
*O valor divulgado refere-se ao valor bruto por pessoa. Haverá retenção de IR (alíquota de 1,5%) e retenção do PCC (alíquota de 4,65%). Caso o 
cliente seja optante do simples, por favor nos comunicar.  **Para pagamentos via depósito bancário, deverá ser depositado o valor líquido de 
R$ 750,80 (setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos). A nota fiscal se serviço será emitida com o valor líquido, acrescido das devidas 
retenções.  

 
INSCRIÇÕES 
Mande seus dados completos (nome, empresa, CPF/CNPJ, telefone) para energetica@energetica.ind.br que entraremos em contato para envio 
do boleto (caso necessário) para o pagamento da taxa de inscrição e assim garantir sua vaga. Após o pagamento, enviar o comprovante para  
o e-mail: financeiro@energetica.ind.br 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES  

▪ A taxa de inscrição inclui: Certificado e material didático 

▪ Não incluso: Despesas com passagens, hospedagem, translados e alimentação. 

▪ Na impossibilidade de comparecer ao curso e/ou de substituir o participante inscrito, a inscrição poderá ser cancelada, desde que nos 
informe pelo endereço energetica@energetica.ind.br ou por telefone, com no máximo, 10 (dez) dias de antecedência. 

▪ No caso de desistência dentro do prazo acima estabelecido, será efetuada a devolução, descontados de 50% do valor pago, referente aos 
custos de cancelamento. O estorno será feito em até 30 dias a partir da data da solicitação. 

▪ No caso de não-comparecimento injustificado, o valor da inscrição realizada permanecerá em aberto, e o valor já pago não será 
ressarcido. 

▪ A ENERGÉTICA se reserva o direito de cancelar ou alterar a data do treinamento, caso o quórum mínimo de participantes não seja atingido. 
Nesse caso, haverá a devolução dos valores recebidos. 

▪ A inscrição somente será efetivada após o pagamento da inscrição. 

▪ As vagas são limitadas. 
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