
 

 

 

INSTITUIÇÃO 
(NIVEL FEDERAL) 

RESPONSABILIDADES DADOS E INFORMAÇÕES CONTATOS 

Agência Nacional de 
Águas (ANA) 

 
Ministério do 

Desenvolvimento Regional  

- A ANA é responsável pela gestão dos 
recursos hídricos nacionais. Está vinculada 
ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional. 
- Regula o acesso e o uso dos recursos 
hídricos da União (rios transfronteiriços ou 
atravessando vários estados). 
- Ela é responsável pelo monitoramento dos 
recursos hídricos da União. 
- Coordena a implementa a política nacional 
das águas. 

O Sistema Nacional de Informação de 
Recursos Hídricos (SNIRH) contém: 
- Dados de qualidade da água graças à 
Rede Nacional de Monitoramento de 
Qualidade das Águas (RNQA) 
- Dados hidrológicos e climáticos 
(chuvas) graças à Rede 
hidrometeorológica nacional 
- Gestão de recursos hídricos e planos 
de conservação. 

Endereço: Setor Policial (SPO), 
Área 5, Quadra 3, Blocos B, L, M, 
N, O e T - Brasília (DF), 70610-
200 
 
Tel : (61) 2109-5400 / 5252 
 
Web : www.ana.gov.br/ 

Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos 

 
 
 

 
 

Ministério do 
Desenvolvimento Regional  

- O CNRH estabelece diretrizes para a 
política nacional de recursos hídricos e o 
Plano Nacional de Recursos Hídricos. 
- Promove a articulação do planeamento de 
recursos hídricos a vários níveis (nacional, 
estadual ...) 
- Delibera sobre projetos de uso da água 
com dimensões interestaduais. 

A Câmara Técnica de Gestão dos 
Recursos Hídricos Transfronteiriços 
(CTGRHT) tem dados sobre: 
-O gerenciamento de recursos 
hídricos transfronteiriços. 
-Intercâmbios técnicos / 
institucionais com os países 
fronteiriços 
-Ações conjuntas. 

Endereço: SAUS, Quadra 1, 
Bloco "H", lote 1/6 - Edifício 
Telemundi II, sala 706, CEP: 
70.070-010, Brasília/DF. 
 
(61) 2108-1819 
 
Mail : cnrh@mdr.gov.br 
 
Web : www.cnrh.gov.br/ 

 
Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

 

-O MMA é responsável pela política 
ambiental (federal) nacional. 
-Supervisiona a preservação e conservação 
dos ecossistemas e da biodiversidade 
- Promove uma gestão racional e o uso da 
água, conciliando o meio ambiente e as 
atividades humanas. 

 

 
- Políticas públicas de água e meio 
ambiente (legislação). 
-Publicações e informações gerais 
sobre o meio ambiente (programas 
de conservação); 
-Informação sobre projetos com 
Fundo Nacional do Meio Ambiente 
(FNMA). 

Endereço: Esplanada dos 
Ministérios, Bloco B, Brasília - 
DF 
CEP 70068-900  
 
Web : www.mma.gov.br/ 

Instituto Chico Mendes 
de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) 
 

 
 
 
 

Ministério do Meio 
Ambiente 

- O instituto é responsável por propor, 
implementar e gerenciar unidades federais 
de conservação (parques nacionais, 
reservas naturais, etc.). 
- Também é o garante da proteção e o 
controle dessas áreas. 
- Assume o papel de polícia ambiental. 
- Produz e divulga conhecimentos 
relacionados à gestão do meio ambiente, 
mas também à biodiversidade e sua 
conservação. 

 
-Dados sobre biodiversidade e 
ecossistemas aquáticos nos parques 
nacionais.  
-Numerosos trabalhos de pesquisa e 
publicações (inventários, estudos ...) 
-Conhecimento das populações locais 
e indígenas. 
-No caso do Amapa, tem informações 
sobre o "Parque Nacional Montanhas 
do Tumucumaque"(na parte alta da 
Bacia do Oiapoque) e sobre o "Parque 
Nacional do Cabo Orange"(na parte 
baixa da Bacia do Oiapoque). 
 

Endereço:EQSW 103/104, 
Complexo Administrativo, Bloco 
C, 1º Andar - Setor Sudoeste 
Cep 70.670-350 
 
Web : 
www1.icmbio.gov.br/portal 

Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) 

 
 

- O MRE é responsável pela política 
estrangeira do Brasil. 
- Organiza relações políticas, comerciais, 
econômicas e culturais com países 
estrangeiros 
- Ele também gerência programas de 
cooperação internacional 

- Métodos e histórico de cooperação 
entre o Brasil e seus vizinhos. 
- Ator central para a gestão 
compartilhada da bacia do Oiapoque 
(segurança, transporte, educação, 
intercâmbios). 

Endereço : Palácio Itamaraty 
Esplanada dos Ministérios - 
Bloco H 
Brasília/DF - Brazil 
CEP 70.170-900 
Web : www.itamaraty.gov.br/ 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

 
 
 
 

Ministério da Economia 

-O IBGE é o principal produtor de dados e 
informações do Brasil sobre questões 
geográficas, demográficas e 
socioeconômicas. 
- Fornece os dados necessários para 
organizações governamentais, estaduais e 
municipais. 

Dados, estatísticas e mapas: 
 

- Uso da terra 
- Geologia e pedologia 
- Topografia 
- Demografia 
- Recenseamento agrícola 
-Dados ambientais   

E-mail : ibge@ibge.gov.br 
 
Web : www.ibge.gov.br/ 

     

 RESPONSABILIDADES PARA A GESTÃO DOS 

RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DO AMAPA 

mailto:cnrh@mdr.gov.br
mailto:ibge@ibge.gov.br


INSTITUIÇÃO 
(ESTADO DO AMAPA) 

RESPONSABILIDADES DADOS E INFORMAÇÕES  CONTATOS 

Agência AMAPA -A Agência Amapa promove atratividade, 
competitividade e inovação para o 
desenvolvimento econômico da AMAPA. 
-Estimula a cooperação internacional a 
nivel regional.  

- Dados geográficos e econômicos. 
- Ponto focal estadual para a 
cooperação transfronteiriça para a 
gestão do Rio Oiapoque. 

Endereço  : Av. Cônego 
Domingos Maltês, 916, Trem 
CEP 68901-050 – Macapá / AP 
Tel : (96) 2101-5800 
gabinete@ageamapa.ap.gov.br 
Web :  ageamapa.ap.gov.br/ 

Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (SEMA) 

 
 
 
 
 
 
 

 

- A SEMA desenvolve e coordena a política 
ambiental do estado. 
-Politica estadual de recursos hídricos  
- Coordena as normas ambientais. 
- Licenciamento ambiental e fiscalização 
- Gerência unidades de conservação. 
- Coordena programas e projetos 
ambientais estaduais. 
- Coordena o financia projetos (Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos) 

- Conhecimento global e histórico dos 
recursos hídricos  
-Mapeamento do Estado (base 
cartográfica do Estado do Amapá) 
-Dados quantitativos e qualitativos 
sobre as águas. 
- Informações sobre obras 
hidráulicas. 
- Lista de empresas e atividades 
poluidoras e seus impactos. 
- Dados sobre ecossistemas aquáticos. 
- Territórios protegidos e indígenas. 

Endereço  : Av. Mendonça 
Furtado nº 53 Central CEP: 
68900 - 060 - Macapá/AP. 
Tel : (96) 4009-9450  
Mail : gabinete@sema.ap.gov.br 
Web : www.sema.ap.gov.br 

Instituto de Pesquisas 
Científicas e Tecnológicas 

do Amapá (IEPA)  

-O IEPA produz e divulga conhecimentos 
científicos e técnicos sobre a fauna, flora e 
meio ambiente da AMAPA. 
- Coopera com outros institutos de pesquisa 
(em particular o francês). 

-Vários estudos sobre o Oiapoque 
(relevos, hidrologia, climas) e sua 
biodiversidade. (monitoramento de 
flora e fauna). 
-Poluções na bacia do Rio Oiapoque e 
seus impactos. 

Endereço  : Av. Felíciano 
Coelho, 1509 - Trem, Macapá - 
AP, 68901-025, Brésil 
 
Web : www.iepa.ap.gov.br 

Instituto de Terras do 
Estado do Amapa (Amapa 

Terras)  

-Autarquia que gerência a politica fundiária 
-Gestão do espaço territorial no Amapá 
-Ordenamento territorial  

- Mapeamento da organização 
territorial do estado da AMAPA (áreas 
urbanas, rurais, indígenas). 

Endereço  : Av Padre Júlio Mª 
Lombaerd, 2537 – Santa Rita – 
CEP: 68.901- 283 – Macapá/AP 
Tel: (96) 99123-7816 
Mail:gabinete@amapaterras.ap.
gov.br 

Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá  

 

 -A CAESA é responsável pela operação dos 
serviços públicos de saneamento e pelo 
fornecimento de água potável. 
-CAESA realiza análises de água. 

-Listas de obras de tratamento (águas 
residuais e água potável), pontos de 
descarga e redes. 
-Qualidade da água potável. 
-Dados sobre descargas domésticas. 

Endereço  Av. Ernestino 
Borges, 222. Central - Cep: 
68900-000, Macapá/AP 
Tel : (96) 8801-3947 
Web : caesa.portal.ap.gov.br/ 
 

 
Secretaria de Estado da 

Infraestrutura 
 
 

-O SEI é responsável pela elaboração e 
implementação de políticas de 
desenvolvimento urbano no Estado da 
AMAPA. 
-Ele é responsável pela engenharia, 
saneamento e obras e serviços elétricos. 

- Conhecimento das obras, ações e 
trabalhos implementados no Estado. 
-Ações para reduzir o impacto de 
riscos naturais (inundações) e obras 
de restauração. 

Endereço  : Av: Fab,1272 
central CEP: 68900-073 - 
Macapá-AP.  
Tel : (96)2101-7501 
Mail: seinf@seinf.ap.gov.br 

Corpo de Bombeiros Militar 
do Amapá 

 
 

-O Corpo de Bombeiros é responsável pela 
defesa civil, prevenção e combate a 
incêndios e riscos naturais. 
-Protege a vida dos cidadãos da Amapá. 

-Dados sobre desastres naturais 
relacionados ao Oiapoque. 
-Conhecimento da realidade no 
terreno (extração de ouro, descarga 
natural, etc.). 

Endereço  : Rua Hamilton Silva 
nº 1647 - Santa Rita | CEP: 
68.900-068 - Macapá-AP 
Tel: (96) 2101-2150 
Web : cbm.portal.ap.gov.br   

Prefeitura Municipal de 
Oiapoque 

-A jurisdição do município se estende ao 
longo do rio Oiapoque  
-Garantia a comunicação com as 
populações indígenas. 
-É legalmente responsável para água 
potável e saneamento. 

-Turismo, saúde, gestão de resíduos. 
-Relações transfronteiriças locais com 
Saint-Georges de Oiapoque. 
-Transporte e trocas no rio Oiapoque. 

Endereço : Rua Joaquim 
Caetano Da Silva Nº 460 Bairro 
Centro - Oiapoque/AP 
Tel : (96)3521-2417 
contato@oiapoque.ap.gov.br 
www.oiapoque.ap.gov.br/ 

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH) 

 

-O CERH é o órgão máximo (deliberativo e 
consultivo) para a gestão dos recursos 
hídricos no nível estadual. 
-Estabelece diretrizes para a política de 
recursos hídricos. 

-Aprovação e controle da 
implementação do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (em preparação 
para o Estado da Amapá). 
- Informações sobre a criação dos 
comitês da bacia. 

Endereço  : Av. Mendonça 
Furtado nº 53 Central CEP: 
68900 - 060 - Macapá/AP. 
Tel : (96) 4009-9450  
Mail : gabinete@sema.ap.gov.br 
Web : www.sema.ap.gov.br 

Universidades 

 

A Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP) e Universidade do Estado do 
Amapá (UEAP) são responsáveis por 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

-Estudos sobre qualidade da água 
-Cartografia dos usos do solo 
-Biodiversidade  
-Aspetos sociais e antropologia  

http://www.unifap.br/ 
http://www.ueap.ap.gov.br/ 

mailto:gabinete@ageamapa.ap.gov.br
mailto:gabinete@sema.ap.gov.br
mailto:contato@oiapoque.ap.gov.br
mailto:gabinete@sema.ap.gov.br
http://www.unifap.br/


O Brasil é uma república federal composta por 26 estados federados e um distrito federal. Assim, 

dois níveis institucionais podem ser identificados para a gestão dos recursos hídricos: 

- Instituições federais responsáveis pelos cursos de água federais (massas de água 

transfronteiriças e interestaduais). 

- Instituições estaduais, garantindo a gestão dos recursos hídricos no território dos Estados. 

As principais instituições federais envolvidas na gestão dos recursos hídricos são o Ministério do 

Desenvolvimento Regional, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores. 

- O Ministério do Desenvolvimento Regional é responsável pela política dos recursos 

hídricos e a redução dos riscos naturais, com atuação nas áreas de fronteiras. Ele exerce 

suas habilidades em recursos hídricos através da Agência Nacional de Águas (ANA), que 

garante a gestão e o monitoramento dos rios do domínio da União. O Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos (CNRH) participa da gestão dos rios transfronteiriços, delibera sobre 

projetos de uso dos recursos hídricos e supervisiona o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos. 

- O Ministério do Meio Ambiente é responsável pela política nacional e pelo gerenciamento 

do meio ambiente. E responsável pela proteção das áreas nacionais de conservação por 

meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

- O Ministério das Relações Exteriores assegura a cooperação com os governos dos países 

fronteiriços para uma melhor gestão dos rios transfronteiriços 

De fato, as instituições federais não são as únicas envolvidas na gestão do Rio Oiapoque, mesmo 
que seja da competência da União. As instituições do Estado do Amapá têm um papel central no 

conhecimento e na gestão cotidiana dos recursos hídricos no seu território e, consequentemente, 

do Oiapoque. Espacialmente os seguintes atores (entre outros):  

- O SEMA elabora e implementa a política ambiental do Amapá, e especialmente sobre os 

recursos hídricos. 

- O CERH facilita uma coordenação de todos os atores do Estado para o gerenciamento 

integral dos recursos hídricos. 

- O IEPA é responsável por produzir e disseminar uma grande quantidade de 

conhecimentos e dados sobre a água e o meio ambiente através de estudos e pesquisas. 

- A CAESA é responsável pelo saneamento e abastecimento de água potável.  

- A Agência AMAPA facilita a cooperação territorial regional com os países vizinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


