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O NOVO SITE

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

A proposta do novo site do CBH Baía de Guanabara (Produto 5) foi

desenvolvida de forma a atender sugestões e críticas levantadas

durante o Briefing (Produto 1), realizado com a diretoria do

Comitê e com cada um dos 6 Subcomitês, além de demandas

identificadas pela Secretaria Executiva AGEVAP.

O design foi todo refeito, pensando nas áreas que precisavam ser

destacadas e dar o devido peso a áreas de apoio. A identidade

visual do CBH Baía de Guanabara (Produto 4) baseou o uso de

cores, fontes, texturas e elementos gráficos que formam o novo

site.

Outra demanda era deixar a plataforma mais atrativa para o

público em geral.

A arquitetura do site foi toda refeita com o objetivo de

transformar a plataforma em uma ferramenta que forneça ainda

mais transparência sobre as ações do Comitê. Dentro desse

trabalho, os titles das páginas foram desenvolvidos seguindo

práticas de SEO.

Um trabalho importante foi renomeação e organização de 1.231
documentos, tanto do CBH Baía de Guanabara quanto de

legislação de recursos hídricos e de parceiros e fornecedores.

O administrador foi desenvolvido usando a plataforma

WORDPRESS, que é de fácil acesso e uso.

Todas as orientações técnicas de código, desenvolvimento,

segurança, servidor e banco de dados determinadas no contrato

foram cumpridas.

Durante o período de teste, que se encerra na entrega oficial do

site e da documentação, foram identificadas necessidades de

alterações pontuais da estrutura e do conteúdo, em relação às

propostas aprovadas anteriormente, e todas foram atendidas.



O NOVO SITE

Requisitos técnicos exigidos no CONTRATO:

A plataforma/site deve contemplar todos os processos e etapas

do listado abaixo para melhor funcionamento da mesma, com

plena performance, camadas de seguranças aplicadas e maior

otimização de SEO, bem como praticidade de gestão da mesma:

1. Sitemap em *.xml: lista de URLs que especificam o conteúdo

principal do seu site para garantir que ele seja rastreado e

indexado - importante para o SEO e para os buscadores melhor

indexarem o mesmo;

2. Track Follower, arquivo robots.txt: arquivo responsável por

informar aos rastreadores do mecanismo de pesquisa as páginas e

arquivos que os rastreadores da Web podem ou não solicitar do

seu site - importante para o SEO;

3. Certificação SSL para uso de protocolo HTTPS: configuração

plena da certificação de protocolo HTTP em porta 80 para HTTPS

em porta 443, utilizando SSL. Importante para a segurança e

criptografia do site;

4. Checagem de DNS e validação de domínio: verificar se não há

wildcards ou redirects em status 301 no site principal, certificando

que todos os registros inseridos em DNS relacionados ao site

sejam redundantes da forma correta;

5. Broken Links Audit: verificação para validação de que dentro do

site não há referências a links de saídas quebrados, sejam eles

internos ou externos. Ao identificar tais links, os mesmos devem

ser reparados/substituídos imediatamente;

6. Broken Links Audit: verificação para validação de que dentro do

site não há referências a links de saídas quebrados, sejam eles

internos ou externos. Ao identificar tais links, os mesmos devem

ser reparados/substituídos imediatamente;

7. Mix Content Audit: verificação para validação de que dentro do

site não há referências a links referentes a URLs não seguras

(HTTP - protocolo 80). Ao identificar tais links, os mesmos devem

ser substituídos por seu redundante seguro (HTTPS – protocolo

443) ou removido;



O NOVO SITE

Requisitos técnicos exigidos no CONTRATO:

8. Mobile Friendly: certificação na entrega do release de que todo

o conteúdo do site contempla uma versão mobile

adequadamente estruturada, para diferentes resoluções dos mais

diversos dispositivos;

9. URL amigável (pretty-printed): a plataforma deve gerar links

internos com URLs amigáveis - sendo apropriadamente legíveis

para melhor interação com os mecanismos de buscas;

10. Dados Semânticos Estruturados: a marcação de dados

estruturados deve existir para o site, seguindo o vocabulário

Schema e seus formatos. Tais dados estruturados devem ser

configurados;

11. Densidade de profundidade máximo 3: as páginas não devem

ter uma profundidade maior que três cliques no seu site. Para

toda e qualquer página interna existente na plataforma, um

usuário deve precisar de no máximo três cliques para chegar a

qualquer página;

12.Metadados Plenos: os metadados em geral são utilizados para

melhor otimizar o rankeamento do site, bem como uma leitura

mais humana pelas redes sociais em suas vias de

compartilhamento. A configuração plena deve ser feita de forma

ideal, embarcando todos os metadados necessários no cabeçalho

do site, de forma dinâmica, se comportando elasticamente de

acordo com a página referida;

13. Redirects Audit: os redirecionamentos 302 indicam que um

redirecionamento é temporário, enquanto os 301 sinalizam que

ele é permanente. Para melhor qualificar a página no PageRank,

caso exista um redirecionamento 302, o mesmo deve ser

removido e ser atualizado para um 301; 14.Meta Tags: parte

essencial do rankeamento per page, toda nova página a ser

inserida no site, como por exemplo posts de notícias ou páginas

estáticas informativas, devem respeitar - bem como todas as

páginas previamente criadas já estarão respeitando - boas

práticas de tagging e estruturação do corpo, como por exemplo

seguir uma hierarquia de texto em títulos [h1, h2, h3,...] e assim

por diante.



RELATÓRIO
4 de março a 3 de abril de 2022Prints comparativos 

SITE NOVO X SITE ANTIGO



HOME NOVA

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/


HOME ANTIGA



MENU NOVO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/


MENU ANTIGO



O COMITÊ

Sobre o Comitê

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/sobre-o-comite/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/sobre-o-comite/


COMITÊ ANTIGO

Nossa História Nossa Missão

Gestão do Comitê

Essas páginas foram 
integradas a outras, na 
reestruturação da arquitetura 
do site.



O COMITÊ

Decreto de Criação (página nova)

Regimento Interno (página nova)

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/decreto-de-criacao/

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/regimento-interno/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/decreto-de-criacao/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/regimento-interno/


O COMITÊ

Plenário

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/plenario/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/plenario/


COMITÊ ANTIGO

Plenária



O COMITÊ

Diretoria Secretaria Executiva

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/diretoria/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/secretaria-executiva/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/diretoria/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/secretaria-executiva/


COMITÊ ANTIGO

Secretaria ExecutivaDiretoria



O COMITÊ

Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – CTIG

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctig/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctig-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctig/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctig-atas/


COMITÊ ANTIGO

Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão – CTIG

A pagina de Atividades foi 
transformada em um 
calendário que aparece na 
página principal da CTIG 
quando tiver evento 
cadastrado.



O COMITÊ

Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctil/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctil-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctil/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctil-atas/


COMITÊ ANTIGO

A pagina de Atividades foi 
transformada em um 
calendário que aparece na 
página principal da CTIL 
quando tiver evento 
cadastrado.

Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL



O COMITÊ

Câmara Técnica de Análise de Projetos - CTAP

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctap/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctap-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctap/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctap-atas/


COMITÊ ANTIGO

A pagina de Atividades foi 
transformada em um 
calendário que aparece na 
página principal da CTAP 
quando tiver evento 
cadastrado.

Câmara Técnica de Análise de Projetos - CTAP



O COMITÊ

Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização - CTEM

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctem/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctem-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctem/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctem-atas/


COMITÊ ANTIGO

A pagina de Atividades foi 
transformada em um 
calendário que aparece na 
página principal da CTEM 
quando tiver evento 
cadastrado.

Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização - CTEM



O COMITÊ

Câmara Técnica de Saneamento Ambiental - CTSAM

Links:  

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/ctsam/

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/ctsam-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctsam/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctsam/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctsam-atas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctsam-atas/


COMITÊ ANTIGO

A CTSAM não tinha página de 
atividades publicada.

Câmara Técnica de Saneamento Ambiental - CTSAM



O COMITÊ

Câmara Técnica Costeira - CTCOST

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctcost/

A CTCOST não tinha página publicada 
no site antigo e não foram enviados 
documentos para a página de atas no 
novo site.

https://comitebaiadeguanabara.org.br/ctcost/


O COMITÊ

Grupo de Trabalho Chorume

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-chorume/

O GT Chorume não teve documentos 
para montar a página de atas.

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-chorume/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho Chorume

O GT Chorume não tinha página de 
documentos no site antigo.



O COMITÊ

Grupo de Trabalho Segurança Hídrica

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-seguranca-hidrica/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-seguranca-hidrica-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-seguranca-hidrica/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-seguranca-hidrica-atas/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho Segurança Hídrica



O COMITÊ

Grupo de Trabalho Licenciamento

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-licenciamento/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-licenciamento-pareceres/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-licenciamento/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-licenciamento-pareceres/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho Licenciamento



O COMITÊ

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Plano

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/gt-plano/

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/gt-plano-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-atas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-atas/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Plano



O COMITÊ

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Contrato de Gestão

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-contrato-gestao/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-contrato-gestao-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-contrato-gestao/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-contrato-gestao-atas/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Contrato de Gestão



O COMITÊ

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Escritório de Projetos

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-escritorio-projetos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-escritorio-projetos-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-escritorio-projetos/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-escritorio-projetos-atas/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Escritório de Projetos



O COMITÊ

Grupo de Trabalho PMSB RJ

Links: 

https://comitebaiade

guanabara.org.br/gt-

plano-municipal-sbrj/

https://comitebaiade

guanabara.org.br/gt-

plano-municipal-sbrj-

atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj-atas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj-atas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj-atas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-plano-municipal-sbrj-atas/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho PMSB RJ



O COMITÊ

Grupo de Trabalho e Acompanhamento Monitoramento

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-monitoramento/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-monitoramento-atas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-monitoramento/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-monitoramento-atas/


COMITÊ ANTIGO

Grupo de Trabalho PMSB RJ



O COMITÊ

Parceiros

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/parceiros/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/parceiros/


PARCEIROS (ANTIGO)



SUBCOMITÊS

SC Oeste

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-documentos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-documentos/


SUBCOMITÊS

SC Oeste

Links: 

https://comitebaiadeguanab

ara.org.br/subcomite-oeste-

noticias/

https://comitebaiadeguanab

ara.org.br/subcomite-oeste-

boletim/

https://comitebaiadeguanab

ara.org.br/gt-infraestrutura-

verde/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-infraestrutura-verde/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-infraestrutura-verde/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-infraestrutura-verde/


SUBCOMITÊ

SC Oeste



SUBCOMITÊ

SC Oeste

A pagina de Atividades foi 
transformada no calendário 
que aparece na página 
principal SC Oeste.



SUBCOMITÊS

SC Leste

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-documentos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-documentos/


SUBCOMITÊS

SC Leste

Links: 

https://comitebaia

deguanabara.org.b

r/subcomite-leste-

noticias/

https://comitebaia

deguanabara.org.b

r/subcomite-leste-

boletim/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-boletim/


SUBCOMITÊ

SC Leste



SUBCOMITÊ

SC Leste

A pagina de Atividades foi 
transformada no calendário 
que aparece na página 
principal SC Oeste.



SUBCOMITÊS

SC Jacarepaguá

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-

documentos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-documentos/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-documentos/


SUBCOMITÊS

SC Jacarepaguá

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/subcomite-jacarepagua-

noticias/

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/subcomite-jacarepagua-

boletim/

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/gt-saneamento/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-saneamento/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/gt-saneamento/


SUBCOMITÊ

SC Jacarepaguá



SUBCOMITÊ

SC Jacarepaguá

A pagina de Atividades foi 
transformada no calendário 
que aparece na página 
principal SC Oeste.



SUBCOMITÊS

SC Lagoa Rodrigo de Freitas

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-

freitas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-

freitas-documentos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-documentos/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-documentos/


SUBCOMITÊS

SC Lagoa Rodrigo de Freitas

Links: 

https://comitebaiadeguan

abara.org.br/subcomite-

lagoa-rodrigo-de-freitas-

noticias/

https://comitebaiadeguan

abara.org.br/subcomite-

lagoa-rodrigo-de-freitas-

boletim/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/


SUBCOMITÊ

SC Lagoa Rodrigo de Freitas



SUBCOMITÊ

SC Lagoa Rodrigo de Freitas

A pagina de Atividades foi 
transformada no calendário 
que aparece na página 
principal SC Oeste.



SUBCOMITÊS

SC Lagoas Itaipu e Piratininga

Links: https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-

piratininga/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-

documentos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-documentos/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-documentos/


SUBCOMITÊS

SC Lagoas Itaipu e Piratininga

Links: 

https://comitebaiadeguana

bara.org.br/subcomite-

itaipu-piratininga-noticias/

https://comitebaiadeguana

bara.org.br/subcomite-

itaipu-piratininga-boletim/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-boletim/


SUBCOMITÊ

SC Lagoas Itaipu e Piratininga



SUBCOMITÊ

SC Lagoas Itaipu e Piratininga



SUBCOMITÊ

SC Lagoas Itaipu e Piratininga

A pagina de Atividades foi 
transformada no calendário 
que aparece na página 
principal SC Oeste.



SUBCOMITÊS

SC Maricá

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-documentos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-documentos/


SUBCOMITÊS

SC Maricá

Links: 

https://comitebaiadeguan

abara.org.br/subcomite-

marica-noticias/

https://comitebaiadeguan

abara.org.br/subcomite-

marica-boletim/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-noticias/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-boletim/


REGIÃO HIDROGRÁFICA

Conheça – Região Hidrográfica (NOVA PÁGINA)

Links: https://comitebaiadeguanabara.org.br/regiao-hidrografica/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/regiao-hidrografica/


REGIÃO HIDROGRÁFICA

Plano de Recursos Hídricos (PRH-BG)

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/plano-de-recursos-hidricos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/plano-de-recursos-hidricos/


CONTRATO DE GESTÃO

Plano de Bacia



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Gestão - Outorga

Links: https://comitebaiadeguanabara.org.br/outorga/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/outorga/


CONTRATO DE GESTÃO

Outorga



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Gestão – Contrato de Gestão

Links: https://comitebaiadeguanabara.org.br/contrato-de-gestao/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/contrato-de-gestao/


CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Gestão – Prestação de Contas

Links: https://comitebaiadeguanabara.org.br/prestacao-de-contas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/prestacao-de-contas/


CONTRATO DE GESTÃO

Investimentos na Bacia



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Gestão – Cadastro de Usuários

Links: 

https://comitebaiadeguana

bara.org.br/cadastro-de-

usuarios/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/cadastro-de-usuarios/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/cadastro-de-usuarios/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/cadastro-de-usuarios/


CONTRATO DE GESTÃO

Cadastro de Usuários



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Gestão – Cobrança e Arrecadação

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/cobranca-e-arrecadacao/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/cobranca-e-arrecadacao/


CONTRATO DE GESTÃO

Cobrança e Arrecadação



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Gestão – Legislação de Recursos Hídricos (NOVA PÁGINA) 

Link: 

https://comitebaiadeguanabara.org.

br/legislacao-de-recursos-hidricos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/legislacao-de-recursos-hidricos/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/legislacao-de-recursos-hidricos/


DOCUMENTOS

Documentos legais

A página anterior (Legislação de 
Recursos Hídricos) cumpre 
determinação legal de reunir decretos 
estaduais e federais, leis estaduais e 
federais e resoluções de órgãos 
estaduais e autarquias a respeito da 
gestão de recursos hídricos. 

A página nova substitui o item 
“Documentos legais” dentro da página 
“Documentos”.



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Editais - Editais – Comitê

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais/


EDITAIS

Editais do CBH-BG



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Editais - Editais – Subcomitês

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-subcomites/

São 2 prints da mesma 
página, mostrando o 
conteúdo presente em 
cada item expansível.

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-subcomites/


REGIÃO HIDROGRÁFICA

Editais - Editais – Subcomitês

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-subcomites/

São 2 prints da mesma 
página, mostrando o 
conteúdo presente em 
cada item expansível.

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-subcomites/


REGIÃO HIDROGRÁFICA

Editais - Editais – Subcomitês

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-subcomites/

São 2 prints da mesma 
página, mostrando o 
conteúdo presente em 
cada item expansível.

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-subcomites/


EDITAIS

Editais dos Subcomitês



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Editais - Editais – Secretaria Executiva

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-secretaria-executiva/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-secretaria-executiva/


EDITAIS

Editais



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Editais - Editais – Processo Eleitoral

Link: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais

-processo-eleitoral/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-processo-eleitoral/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/editais-processo-eleitoral/


EDITAIS

Edital do Processo Eleitoral



REGIÃO HIDROGRÁFICA

SIG-RHBG

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/sig-rhbg/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/sig-rhbg/


CONTRATO DE GESTÃO

Sistema de Informação



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Mapas para downloads

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/mapas/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/mapas/


MAPAS

Mapas para downloads



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Enquadramento

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/enquadramento/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/enquadramento/


CONTRATO DE GESTÃO

Enquadramento



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Balanço Hídrico

Link: 

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/balanco-hidrico/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/balanco-hidrico/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/balanco-hidrico/


CONTRATO DE GESTÃO

Balanço Hídrico



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Monitoramento Meteorológico

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-

hidrometeorologico/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-hidrometeorologico/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-hidrometeorologico/


CONTRATO DE GESTÃO

Monitoramento Meteorológico



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Situação dos Reservatórios

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/situacao-dos-

reservatorios/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/situacao-dos-reservatorios/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/situacao-dos-reservatorios/


CONTRATO DE GESTÃO

Situação dos Reservatórios



REGIÃO HIDROGRÁFICA

PROHIDRO/PSA

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/prohidro-psa/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/prohidro-psa/


CONTRATO DE GESTÃO

PROHIDRO/PSA



REGIÃO HIDROGRÁFICA

Estudos sobre a RH-V

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/estudos-sobre-a-rh-v/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/estudos-sobre-a-rh-v/


ESTUDOS E PROJETOS

Estudo sobre a RH-V



PROGRAMAS E PROJETOS

Página geral (para link, não aparece no menu)

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/programas-e-

projetos-do-cbh-baia-de-guanabara/

No site novo, cada projeto ganhou uma página em 
separado, como constam em slides abaixo. 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/programas-e-projetos-do-cbh-baia-de-guanabara/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/programas-e-projetos-do-cbh-baia-de-guanabara/


PROGRAMAS E PROJETOS

Monitoramento Quali-Quantitativo

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-

quali-quantitativo/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-quali-quantitativo/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/monitoramento-quali-quantitativo/


PROGRAMAS E PROJETOS

Comunicação e Fortalecimento Institucional

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/comunicacao-e-

fortalecimento-institucional/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/comunicacao-e-fortalecimento-institucional/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/comunicacao-e-fortalecimento-institucional/


PROGRAMAS E PROJETOS

Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/educacao-ambiental-

mobilizacao-e-capacitacao/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/educacao-ambiental-mobilizacao-e-capacitacao/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/educacao-ambiental-mobilizacao-e-capacitacao/


PROGRAMAS E PROJETOS

Instrumentos de Gestão (incluindo o Plano de Recursos 
Hídricos da RH-V e o SIG-RHBG)

Link: 

https://comitebaiade

guanabara.org.br/ins

trumentos-de-

gestao/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/instrumentos-de-gestao/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/instrumentos-de-gestao/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/instrumentos-de-gestao/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/instrumentos-de-gestao/


PROGRAMAS E PROJETOS

Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários (incluindo PMSB 
RJ e Saneamento Ambiental da Comunidade do Cabrito –
Niterói)

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/coleta-e-tratamento-

de-esgotos-sanitarios/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/coleta-e-tratamento-de-esgotos-sanitarios/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/coleta-e-tratamento-de-esgotos-sanitarios/


PROGRAMAS E PROJETOS

Apoio à Pesquisa

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/apoio-a-pesquisa/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/apoio-a-pesquisa/


PROGRAMAS E PROJETOS

Resíduos Sólidos, Drenagem e Água

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/residuos-solidos-

drenagem-e-agua/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/residuos-solidos-drenagem-e-agua/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/residuos-solidos-drenagem-e-agua/


PROGRAMAS E PROJETOS

Infraestrutura Verde

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/infraestrutura-verde/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/infraestrutura-verde/


PROGRAMAS E PROJETOS

Diagnose dos Sedimentos do Fundo Marinho (página 
retirada do menu)

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/diagnose-dos-

sedimentos-do-fundo-marinho/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/diagnose-dos-sedimentos-do-fundo-marinho/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/diagnose-dos-sedimentos-do-fundo-marinho/


PROGRAMAS E PROJETOS

Sistema da Informação Geográfica em Ambiente WEB –
SIG/WEB (página retirada do menu)

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/sig-web/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/sig-web/


ESTUDOS E PROJETOS

Projetos do CBH-BG

Esta página foi 
desmembrada nas páginas 
apresentadas acima. 



ACESSO À INFORMAÇÃO

Link: 

https://comitebaiade

guanabara.org.br/bib

lioteca/

Até o fim do dia 
12/12/2022, haviam sigo 
cadastrados 1.212 
documentos no novo site. 
No cadastro, foi feito 
extenso trabalho de 
renomeação dos arquivos 
de forma a adequar o 
conteúdo a boas práticas de 
SEO.

Biblioteca Digital

https://comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/biblioteca/


COMITÊ ANTIGO

Documentos / Biblioteca Digital



ACESSO À INFORMAÇÃO

Link: 

https://comitebaiadeguanabara.

org.br/relatorios/

Página nova automática que 
reúne todos os relatórios, de 
todos os tipos, cadastrados no 
site.

Relatórios

https://comitebaiadeguanabara.org.br/relatorios/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/relatorios/


ACESSO À INFORMAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/resolucoes/

Página nova automática que reúne todas 
as resoluções cadastradas no site.

Resoluções

https://comitebaiadeguanabara.org.br/resolucoes/


COMUNICAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/calendario/

Ferramenta de agenda que alimenta 
boxes em várias páginas internas.

Calendário

https://comitebaiadeguanabara.org.br/calendario/


ATIVIDADES



COMUNICAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/noticias/

Notícias

https://comitebaiadeguanabara.org.br/noticias/


COMUNICAÇÃO (antigo)

Notícias do Comitê



COMUNICAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/clipping-cbh/

Clipping

https://comitebaiadeguanabara.org.br/clipping-cbh/


COMUNICAÇÃO (antigo)

Clipping de notícias



COMUNICAÇÃO

Links: https://comitebaiadeguanabara.org.br/banco-imagens/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/banco-de-imagens/subcomites/

Banco de Imagens (página nova)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/banco-imagens/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/banco-de-imagens/subcomites/


COMUNICAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/videos/

Vídeos Institucionais (página nova)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/videos/


COMUNICAÇÃO

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br/videos/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/video/seja-bem-vindo-ao-

nosso-canal/

Vídeos Institucionais (página nova)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/videos/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/video/seja-bem-vindo-ao-nosso-canal/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/video/seja-bem-vindo-ao-nosso-canal/


COMUNICAÇÃO

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/boletim-em-curso/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/emcurso/02/

Boletim informativo – Boletim Em Curso

https://comitebaiadeguanabara.org.br/boletim-em-curso/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/boletim-em-curso/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/emcurso/02/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/emcurso/02/


COMUNICAÇÃO (antigo)

Boletim



COMUNICAÇÃO

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/subcomite-jacarepagua-boletim/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/redebaia/jpa/01/

Boletim informativo – Boletim Rede Baía – Jacarepaguá 
(nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-jacarepagua-boletim/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/jpa/01/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/jpa/01/


COMUNICAÇÃO

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-

boletim/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/redebaia/lrf/01/

Boletim informativo – Boletim Rede Baía Lagoa 
Rodrigo de Freitas (nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-lagoa-rodrigo-de-freitas-boletim/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/lrf/01/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/lrf/01/


COMUNICAÇÃO

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/subcomite-itaipu-piratininga-boletim/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/redebaia/clip/01/

Boletim informativo – Boletim Rede Baía Lagoas de 
Itaipu e Piratininga (nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-itaipu-piratininga-boletim/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/clip/01/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/clip/01/


COMUNICAÇÃO

Links: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/subcomite-leste-boletim/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/redebaia/leste/01/

Boletim informativo – Boletim Rede Baía Leste 
(nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-leste-boletim/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/leste/01/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/leste/01/


COMUNICAÇÃO

Link: 

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/subcomite-marica-boletim/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/redebaia/marica/01/

Boletim informativo – Boletim Rede Maricá (nova 
página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-marica-boletim/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/marica/01/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/marica/01/


COMUNICAÇÃO

Links:

https://comitebaiadeguanabara.org.br

/subcomite-oeste-boletim/

https://www.comitebaiadeguanabara.

org.br/boletim/redebaia/oeste/01/

Boletim informativo – Boletim Rede Oeste (nova 
página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-boletim/
https://comitebaiadeguanabara.org.br/subcomite-oeste-boletim/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/oeste/01/
https://www.comitebaiadeguanabara.org.br/boletim/redebaia/oeste/01/


COMUNICAÇÃO

Link:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/revista-digital/

Revista Digital (nova página)

A Revista Digital é um novo produto. No 
site anterior, o link Revista Digital, dentro 
de Comunicação, levava para o Relatório 
sobre o Cenário Ambiental.

https://comitebaiadeguanabara.org.br/revista-digital/


COMUNICAÇÃO

Link:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/relatorio-do-cenario-ambiental/

Relatório sobre o Cenário Ambiental (nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/relatorio-do-cenario-ambiental/


COMUNICAÇÃO

Link:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2022/12/Relatorio-sobre-o-Cenario-Ambiental-

da-RH-V-2022.pdf

Relatório sobre o Cenário Ambiental 2022 (capa da 
publicação)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Relatorio-sobre-o-Cenario-Ambiental-da-RH-V-2022.pdf
https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Relatorio-sobre-o-Cenario-Ambiental-da-RH-V-2022.pdf
https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Relatorio-sobre-o-Cenario-Ambiental-da-RH-V-2022.pdf


COMUNICAÇÃO

Link:

https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-

content/uploads/2022/11/Relatorio-de-Cenario-Ambiental-

2021.pdf

Relatório sobre o Cenário Ambiental 2021 (capa da 
publicação)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Relatorio-de-Cenario-Ambiental-2021.pdf
https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Relatorio-de-Cenario-Ambiental-2021.pdf
https://comitebaiadeguanabara.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Relatorio-de-Cenario-Ambiental-2021.pdf


COMUNICAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/sala-de-imprensa/

Sala de Imprensa (nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/sala-de-imprensa/


COMUNICAÇÃO

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/contato/

Fale Conosco (nova página)

https://comitebaiadeguanabara.org.br/contato/


RODAPÉ

Informações sobre contato



FAQ (nova página)

Link: https://comitebaiadeguanabara.org.br/perguntas-frequentes/

https://comitebaiadeguanabara.org.br/perguntas-frequentes/


RELATÓRIO
4 de março a 3 de abril de 2022

Dúvidas?
Ana Luiza Purri
ana@prefacio.com.br

Débora Santana
debora@prefacio.com.br

Cíntia Paes
cintia@prefacio.com.br

Carol Duarte
carol.duarte@prefacio.com.br


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	Slide 103
	Slide 104
	Slide 105
	Slide 106
	Slide 107
	Slide 108
	Slide 109
	Slide 110
	Slide 111
	Slide 112
	Slide 113
	Slide 114
	Slide 115
	Slide 116
	Slide 117
	Slide 118
	Slide 119
	Slide 120
	Slide 121
	Slide 122
	Slide 123
	Slide 124
	Slide 125
	Slide 126
	Slide 127
	Slide 128
	Slide 129
	Slide 130
	Slide 131
	Slide 132
	Slide 133
	Slide 134
	Slide 135
	Slide 136
	Slide 137
	Slide 138
	Slide 139
	Slide 140
	Slide 141
	Slide 142
	Slide 143
	Slide 144
	Slide 145
	Slide 146
	Slide 147
	Slide 148
	Slide 149
	Slide 150
	Slide 151

