


Oi, meu nome Oi, meu nome éé

GOTINHA D'GOTINHA D'ÁÁGUA.GUA.
Vim aqui Vim aqui para contar a contar a 

minha histminha históória e a ria e a 
minha importante minha importante 
missão no Planeta missão no Planeta 

Terra.Terra.



Minha família é
muito grande.

Algumas de nós vieram 
de POPOÇÇOSOS,outras 
de MINASMINAS,outras 
dos RIOSRIOS e outras 

ainda caem das 
nuvens 

em forma de

CHUVACHUVA.



Nos reunimos

E agora somos muitas. 
Como vocês podem

perceber, estamos
bem sujinhas,

pois fizemos um longo 
caminho.



É neste
local, chamado de

CAPTACAPTAÇÇÃOÃO, que
iniciaremos a nossa
viagem para sermos 

água tratada e 
chegarmos em sua 

torneira.
Podemos

dizer que é aqui a 
nossa

Plataforma de
Embarque.



Entraremos agora na

BOMBA DE BOMBA DE 
SUCSUCÇÇÃOÃO,

que nos levará ao 
nosso destino.

�bomba 

de sucção



Como vocês sabem,

a CAPTAÇÃO fica
distante e num nível
bem mais baixo que

a cidade, e para
chegarmos até a

nossa ESTAESTAÇÇÃO ÃO 
DEDE

TRATAMENTOTRATAMENTO,

teremos que fazer

baldeação.



No 11ºº RECALQUERECALQUE,
caminharemos 3.742
metros, vencendo um
desnível de 145,20m

No 22ºº RECALQUERECALQUE, 
desembarcaremos na 

ESTAESTAÇÇÃO DEÃO DE
TRATAMENTOTRATAMENTO, 
caminharemos 5.745 

m. vencendo um
desnível de 122,20 

metros.
Ufa!!!como é longe...



Quero contar pra vocês 
que o

nosso expresso, a

ADUTORAADUTORA, tem 
500mm

de diâmetro e feita em 
ferro fundido.



Finalmente chegamos na 
ESTAESTAÇÇÃO DE ÃO DE 

TRATAMENTOTRATAMENTO.

É muito importante que
vocês prestem atenção 

em tudo o que irá
acontecer conosco 

agora.



Aqui encontraremos
muitos amigos, são os 

profissionais que 
cuidam da  água do 

DAEM.DAEM.
Estes amigos nos 
ajudarão na nossa 
PURIFICAPURIFICAÇÇÃOÃO.

Ficaremos limpinhas e 
saudáveis com 

condições de servir a 
toda a população.



Já na chegada da 
Estação de 

Tratamento,iremos 
para o TANQUE DE TANQUE DE 

FLOCULAFLOCULAÇÇÃOÃO,
encontraremos com o

Policloreto de Policloreto de 
AlumAlumíínionio

que irá coletar grande
parte dos corpos 
sólidos,das sujeiras 
que ficaram em nós 

durante o nosso 
caminho até aqui.



Vamos para

os 
DECANTADORESDECANTADORES, 

Ficaremos aqui durante 
4 horas descansando. 

O Policloreto Policloreto de de 
AlumAlumíínionio

já está muito pesado de 
tanta impureza que 

pegou irá para o fundo 
do decantador.

Nós ficaremos agora 
incolor,sem cor

mais limpas e leves.



Agora quem irá nos ajudar é
o CARVÃOCARVÃO

ATIVADOATIVADO,este amigo 
que cuidará da correção 

do nosso sabor.Ficaremos 
insípida,sem sabor e 
inodora,sem cheiro.

Como podem perceber já
estamos mais 

limpinhas,sem cor e sem 
sabor quase prontas para 
chegarmos na torneira.



Chegamos aos 
FILTROSFILTROS.

A missão dos filtros é
retirar as últimas 

sujeirinhas e eliminar
grande parte das

bactérias  que fazem mal 
a saúde e  que

insistem em nos

acompanhar.



Agora o CLOROCLORO irá
vencer os monstrinhos 
causadores de muitas 

doenças: 

febre tifóide,  disenteria,  
cólera,  hepatite,  

esquistossomose,  
amebíase,  

leptospirose e tantas 
outras doenças.

O cloro é nosso grande 
amigo também.



Depois dessa 
importantíssima

batalha, ainda 
encontraremos 

com o CALCAL, que tem 
por

finalidade diminuir a 
nossa

acidez,corrigindo o 
nosso PH.

calcal

cal



Encontraremos agora 
com o FLFLÚÚOROR,nosso 

grande amigo que 
cuida de nossos 

dentes os deixando 
mais bonitos e 
ajudando na 

prevenção das cáries. 



Veja como estamos 
felizes!

Estamos 
TRATADASTRATADAS,somos 

enfim a ÁÁGUA GUA 
POTPOTÁÁVELVEL

Prontinha para beber e 
ser usada sem 

riscos,em todos os 
setores e por toda a 

população.



È importante você saber 
que a dosagem e 

controle de todos os 
elementos que

nos auxiliaram na fase
de tratamento, é

constantemente
analisada por pessoal

especializado,

funcionários do DAEMDAEM.



Agora eu e minhas 
amiguinhas 

Gotinhas,somos Água 
Tratada e  seremos 
encaminhadas aos 

RESERVATRESERVATÓÓRIOSRIOS
DADA CIDADECIDADE,que se 

situam em pontos 
estratégicos a fim de

facilitar a nossa 
distribuição para toda 

a cidade.



Dos reservatórios, 
seremos distribuídas  
até a torneira da sua 

casa,escola,empresa,
hospitais,restaurantes e 

outros lugares.

Chegaremos 
limpinhas,tratadas em  

todos os locais da 
cidade.



Como vocês viram, para
chegarmos até

a torneira temos um 
grande trabalho,uma 
batalha a ser vencida 

todos os dias.
Um número grande de 

pessoas
se empenham nessa 

batalha e  muito 
dinheiro é investido.

Pensando exatamente 
nisso, não podemos 
ser desperdiçadas.

Para isso vamos te dar 
alguns conselhos:



Não deixe torneira pingando!Não deixe torneira pingando!

Não tome banho demorado!Não tome banho demorado!

Não lave carros e calNão lave carros e calççada ada 
com mangueira.Use com mangueira.Use 

baldes!baldes!

Não escove os dentes com a Não escove os dentes com a 
torneira aberta!torneira aberta!

Não deixe a torneira a pia Não deixe a torneira a pia 
aberta enquanto ensaboa aberta enquanto ensaboa 

a loua louçça!a!

Troque seu hidrômetro a Troque seu hidrômetro a 
cada cinco anos!cada cinco anos!



Essa é a minha 
historinha!

Vamos ser amigos?
Para isso peço com 
carinho que voce me 
economize,seguindo 
os meus conselhos e 
ensine aos outros o 

que aprendeu.

Não desperdice Não desperdice áágua!gua!

Use Use áágua racionalmentegua racionalmente!


