TREINAMENTO TÉCNICO

CURSO: COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA E EFLUENTES

Local:

Franca/SP – Endereço a ser confirmado

Data:

a ser definida após fechamento da turma (a partir de 10 inscritos)

Carga horária:

16 horas

Participantes:

Técnicos envolvidos com processo de amostragem.

Vagas

limitadas a 15 participantes (para não comprometer o
aproveitamento)

Programa:
• Doenças de veiculação hídrica;
• Legislação pertinente à amostragem;
• Exigências do COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO DO INMETRO
(CGCRE) para a amostragem na Acreditação de Laboratórios;
• Equipamentos de proteção individual e utilizados para a coleta;
• Interpretação dos parâmetros básicos para o controle de qualidade de água e
efluentes;
• O papel do técnico em amostragem diante dos Clientes;
• Preservação de amostras;
• Boas práticas para coletas de águas para abastecimento público, efluentes,
mananciais de superfície, águas subterrâneas, incluindo aula prática;
• Execução de ensaios de campo: pH, Temperatura, Cloro Residual, Oxigênio
Dissolvido
• Plano de amostragem;
• Registros dos dados da coleta;
Instrutor: Orlando A. Cintra Filho - Químico Industrial, Engenheiro Químico e Civil, Pós-graduado
em Saúde Pública, Mestre e Doutor em Saneamento e Ambiente, Consultor em gestão de
qualidade em laboratórios com critérios da Norma NBR ISO/IEC 17025:2005, experiência
de 40 anos em controle de qualidade e processos de tratamentos de água e efluentes,
coordenador de programas interlaboratoriais.

Valor do investimento: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Desconto de
10% para inscrições corporativas com mais de 02 participantes
Inscrições: Exclusivamente no site: www.proaguaambiental.com.br/treinamentos
informações: (16) 3432 0590 vendas@proaguaambiental.com.br (Larissa)
IMPORTANTE: Sugerimos antecipar sua inscrição, para garantir vaga. Com o fechamento da turma,
você será procurado com antecedência de 30 dias a fim da confirmação de interesse em participar do
treinamento.
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