
Curso de Segurança de Barragens 
de Usos Múltiplos  

22 a 26 de abril – João Pessoa (PB) 
 
A Agência Nacional de Águas (ANA), , a Agência Executiva 
de Águas do Estado da Paraíba (AESA) e o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no âmbito do Projeto 
Ferramentas de Gestão, convidam para o Curso de 
Segurança de Barragens de Usos Múltiplos, a  ser 
realizado de 22 a 26 de abril de 2019, de 8h às 18h, em 
João Pessoa-PB (local a definir).  
 
A segurança de barragens é um tema complexo que requer 
frequentes eventos de treinamento. Tendo em vista a 
necessidade dos órgãos fiscalizadores de manter equipe 
técnica capacitada para o monitoramento adequado, para 
a realização de diagnósticos e para a indicação de ações 
preventivas, é importante aprofundar conceitos teóricos e 
práticas.  
 
Esse curso visa discutir conceitos e realizar práticas visando 
disseminar as recomendações técnicas para a segurança 
de barragens, auxiliando os órgãos estaduais na 
implementação da PNSB em seus âmbitos de atuação, bem 
como dar subsídio aos participantes para realizarem 
diagnósticos e inspeções regulares em diferentes tipos de 
barramentos.  
 
O público alvo do curso são os servidores de órgãos 
estaduais de recursos hídricos que trabalham com 



segurança de barragens, além de representantes da 
Defesa Civil e de empreendedores públicos. 
 
Os estados poderão indicar participantes conforme a 
destinação de vagas abaixo: 
 

➢ Paraíba - 10 vagas; 
➢ Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Bahia - 5 vagas 

cada; e 
➢ Piauí, Mato Grosso, Alagoas, Sergipe e Maranhão - 2 vagas 

cada.   
 

 
 

Clique Aqui para realizar a inscrição até 29 de 
março de 2019. 

A confirmação de inscrição será enviada por e-mail após o 
dia 02/04/2019. 

 
 

Esclarecemos que eventuais custos de passagem e 
hospedagem para participação no evento não poderão ser 
custeados pela ANA. 
 
 

Seguem o minicurrículo do instrutor e a programação do 
evento em anexo.  
 
 

https://goo.gl/forms/EPgwVuMwHBoFqptl1

