


Agência Nacional de Águas 

e as redes sociais



A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada em 17 de julho de 2000 

para ser a instituição federal de implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (estabelecida em 1997) e de coordenação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh).

A ANA tem como missão implementar e coordenar a gestão 

compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a 

água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das 

futuras gerações.

Sobre a ANA



A ANA é uma autarquia de natureza especial vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), cuja sede fica em Brasília. A Agência também possui unidades 

administrativas regionais em Governador Valadares (MG), na bacia do rio Doce, e 

Itumbiara (GO), na bacia do rio Paranaíba.

A Agência Nacional de Água realiza a gestão das águas superficiais de domínio 

da União (aquelas que extrapolam o limite de uma unidade da Federação) e das 

águas armazenadas em reservatórios construídos com recursos da União. As 

demais águas superficiais, os demais reservatórios e as águas subterrâneas 

pertencem aos estados e ao Distrito Federal. A ANA não regula o serviço de 

saneamento!

Sobre a ANA



Equipe da Ascom da ANA

• 3 jornalistas;

• 1 relações públicas;

• 1 secretária.



Ferramentas da Ascom

• Site (www.ana.gov.br) / Hotsites / Intranet;

• Canal de vídeos do YouTube: www.youtube.com.br/tvnbr;

• Perfil no Twitter: @ANAgovbr; 

• Informativos eletrônicos e impressos;

• Campanhas de conscientização sobre o uso da água;

• Concursos;

• Mailing eletrônico de imprensa;

• Clipadora para mídia impressa e sites;

• Alertas do Google (envio de notícias sobre a Agência coletadas na 
internet);

• Manual de estilo;

• Manual de relacionamento com a imprensa;

• Caixa Imprensa de e-mails: imprensa@ana.gov.br.

http://www.ana.gov.br/
http://www.youtube.com.br/tvnbr
mailto:a@anagovbr.c
mailto:a@anagovbr.c
mailto:imprensa@ana.gov.br


Site da ANA: www.ana.gov.br

ATUAL (desde 2009)ANTERIOR



Perfil oficial da ANA no Twitter: @ANAgovbr

Plano editorial: Notícias da Agência, curiosidades, dicas sobre o uso de recursos hídricos, fotos do 

Banco de Imagens ANA, divulgação de vídeos postados no YouTube da ANA, divulgação de ações 

culturais, retweets de temas sobre recursos hídricos e atendimento a seguidores.



Perfil oficial da ANA no Twitter: @ANAgovbr

Até 24 de junho às 15h09, o Twitter da ANA tinha 860 seguidores, 366 tweets escritos, 

estava listado em 49 listas de seguidores e seguia 29 outros perfis.



ATENÇÃO! O perfil @brasil_ANA não é o oficial!



Plano editorial: notícias



Plano editorial: dicas



Plano editorial: curiosidades



Plano editorial: fotos



Plano editorial: eventos culturais



Plano editorial: divulgação de vídeos postados no YouTube



Plano editorial: retweets de temas sobre recursos hídricos



Críticas de seguidores

Ao criar um perfil no Twitter, a instituição está sujeita a críticas e questionamentos

e deve respondê-los prontamente.



Questionamentos de seguidores

Ao criar um perfil no Twitter, a instituição está sujeita a críticas e questionamentos

e deve respondê-los prontamente.



Oportunidades do Twitter

Ter um perfil no Twitter oferece oportunidades, pois é um canal de relacionamento entre a 

instituição e a sociedade. Seguidores de Alagoas diariamente divulgam o perfil da ANA quando 

escrevem tweets sobre a situação do nível dos rios do estado a fim de manter seus seguidores em 

alerta caso haja uma enchente, pois em 2010 a região foi inundada. Os usuários @HermanMarjan e 

@AndresonMelo são dois dos que mais fazem isso. Eles, assim como outros seguidores, 

compartilham com suas redes de seguidores informações que a Agência disponibiliza em seu site.



Oportunidades do Twitter

Uma mensagem da ANA que seja retweeteada pelos dois usuários acima pode, por 

exemplo, chegar a, no mínimo, 1.287 usuários do Twitter num primeiro 

momento. Esse número pode se multiplicar em progressão geométrica caso 

outros usuários do microblog também retweetem.

860 seguidores

329 seguidores 98 seguidores

+ +



Canal de vídeos no YouTube: www.youtube.com/anagovbr

Plano editorial: Reportagens e entrevistas com fontes da ANA.

Para o futuro: minivídeos explicativos sobre a área de recursos hídricos.

http://www.ana.gov.br/


Canal de vídeos no YouTube: www.youtube.com/anagovbr

Os vídeos estão separados por 15 categorias temáticas.

http://www.ana.gov.br/


Canal de vídeos no YouTube: www.youtube.com/anagovbr

Dados do 

canal da

ANA no

http://www.ana.gov.br/


Informativo eletrônico mensal Boletim Água: interno e externo



Próximos passos

• Criação de perfil da ANA no Facebook

plataforma de comunicação com os comitês de 

bacia;

• Produção de minivídeos para o YouTube

explicações sobre a área de recursos hídricos e 

campanhas de uso racional.



Obrigada!

CLÁUDIA DIANNI

Assessora de Comunicação Social da ANA

(61) 2109-5103 / 5129

imprensa@ana.gov.br

claudia.dianni@ana.gov.br

www.youtube.com/anagovbr

www.twitter.com/anagovbr

http://www.youtube.com/anagovbr
http://www.twitter.com/anagovbr

