
Termo de Referência 

Introdução 

A vertente Litorânea pertence à região hidrográfica do Atlântico Sudeste Sul 

conforme divisão hidrográfica do Brasil instituída pelo IBGE   ANA. E formada 

por três UGRHIs (03-LN, 07-BS e 11-RB) que juntas somam aproximadamente 

21.389 km2  apresentam uma linha de costa de 880 km. 

A vertente litorânea se destaca das demais vertentes no sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos do Estado de São Paulo, pois, apresenta a 

interação das respectivas sub-bacias hidrográficas com o oceano Atlântico e 

características sociais e econômicas diversas entre si e em relação as demais 

UGRHIs.  

Objetivo geral  

Capacitar os representantes da Vertente Litorânea, constituída pelos comitês 

de bacia (CBH-BS, CBH-LN, CBH-RB) à luz da legislação de recursos hídricos 

vigente para gestão dos temas. 

Objetivos específicos 

• Promover a capacitação com metodologias participativas; 

• Fornecer ferramentas para análise critica do desenvolvimento da gestão 

dos recursos hídricos; 

• Orientar as capacitações disponibilizando material didático em 

linguagem acessível; 

• Promover a troca de experiência entre os Comitês da Vertente Litorânea; 

• Permitir que a metodologia desenvolvida para a capacitação seja 

multiplicada pelos participantes para os outros integrantes dos Comitês 

das Bacias Hidrográficas.  

Justificativa 

Visando atender os compromissos firmados junto ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos, ficou estabelecida junto ao grupo da Vertente Litorânea 

(CBH-BS, CBH-LN, CBH-RB) a necessidade de realizar uma capacitação que 

aprimore os conhecimentos na gestão de recursos hídricos (Capacitação 

técnica relacionada ao planejamento e gestão de recursos hídricos aos 

membros da Vertente Litorânea – CBHs (LN, BS e RB). 

Público Alvo: membros de cada Comitê da Vertente Litorânea. 

Metodologia 

Carga horária e local: A capacitação será realizada em dois dias para cada 

comitê, com 8 horas diárias. Carga horária total de 48 horas. Local a ser 

definido por cada comitê.  



 

Temas para capacitação 

Módulo 1   

Conceito e atuação da Vertente Litorânea – Histórico e Principais ações; 

Módulo 2 

Disponibilidade Hídrica: Criticidade das Bacias e Técnicas de reuso da água. 

Conceito de disponbilidade hídrica, vazões mínimas Q710/Q95.  

Conceito de criticidade e identificação das bacias críticas nos comitês; 

Técnicas de reuso(águas servidas) 

 

Módulo 3 

Outorga/ Cobrança do uso da água. 

Conceito de outorga e sua aplicação; 

Critério de aplicação de cobrança pelo uso da água 

 

Módulo 4 

Tecnologias alternativas de tratamento de água e esgoto específico para cada 

região. 

 

Módulo 5 

Enquadramento dos corpos d’água. 

Conceitos, legislação e práticas. 

 

Módulo 6 

Águas marinhas na gestão de recursos hídricos.  

Conflitos de usos e dominialidade. 

Recursos materiais 

• Auditório com capacidade mínima para 70 pessoas; 

• Data show, notebook, tela de projeção, microfone e caixa de som. 

Recursos humanos  

• Palestrantes – os profissionais selecionados deverão ter conhecimento 

e atuação na área dos temas específicos a serem tratados; 

• Equipe técnica – coordenação geral, coordenações regionais e grupos 

técnicos da vertente litorânea. 

OBSERVAÇÃO: O PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR AO TERMO DE 

REFERÊNCIA  AS DELIBERAÇÕES CBH-RB Nº 231/18,  DE 16/03/18 e 

CBH-LN Nº 188/2018, DE 28 DE JUNHO DE 2018, AMBAS 

DISPONÍVEIS NO SITE: WWW.SIGRH.SP.GOV.BR (EM 

DELIBERAÇÕES), AS QUAIS DESTINAM OS RECURSOS AO CBH-

BS, DEVIDAMENTE ASSINADAS. 

http://www.sigrh.sp.gov.br/

