Através deste Eco-teste, será fácil descobrir se você ou sua família é racional na
hora de usar água! Para fazer o teste, é necessário que as respostas sejam assinaladas
com um X. Em seguida, verifique, some os pontos de cada opção assinalada e
comprove se você é realmente racional!
1- As pessoas lavam carros em postos de gasolina ou na própria residência. Para
reduzir os desperdícios, como você acha que os carros devem ser lavados?
a) Com uma mangueira aberta, deixando a água escorrer o tempo todo;
b) Com um balde.
2- Muitas vezes, caminhando pelas calçadas, encontramos pessoas limpando-as. Em
sua residência, a calçada é limpa de que maneira?
a) Com uma vassoura;
b) Com esguicho de água.
3- Em sua residência, como são regadas as plantas?
a) Com um balde, regador ou mangueira, de manhã ou ao entardecer;
b) Com um balde, regador ou mangueira, a qualquer hora do dia.
4- Todas as pessoas, para terem uma vida saudável, necessitam de alguns hábitos de
higiene, como tomar banho, escovar os dentes, fazer a barba, entre outros. Como você
e seus familiares costumam agir durante a escovação dos dentes?
a) Deixam a torneira aberta durante todo o tempo da escovação;
b) Fecham a torneira durante o tempo da escovação, abrindo-a para enxaguar a
boca.
5- Na sua residência, como é realizado o processo de lavar roupas?
a) A roupa suja é acumulada e lava-se tudo de uma só vez;
b) Lava-se aos poucos, sempre que percebe que uma peça está suja.
6- Outro hábito de higiene importante é a limpeza dos utensílios de cozinha, como
pratos e talheres. Na sua escola ou residência, de que maneira são lavados esses
utensílios?
a) Abre-se bem a torneira para limpar os restos de alimentos. Em seguida, fechase a torneira com apenas meia volta, ensaboam-se os utensílios, e abre-se
novamente a torneira para ensaboar;
b) Utiliza-se uma colher ou um guardanapo de papel para retirar os restos de
comida, deixando a torneira fechada enquanto se ensaboa os pratos, abrindo-a
somente na hora de enxaguar.

7- O “homem” tem o costume de jogar fora tudo o que não lhe interessa mais. Muitas
vezes, os materiais descartados são jogados em lugares impróprios, como, por
exemplo, na água. Algumas residências ou estabelecimentos comerciais possuem
problemas com o entupimento da rede de esgoto. Quando você utiliza o vaso
sanitário, qual é o seu hábito?
a) Não tem o hábito de utilizar o vaso sanitário como lixeira ou cinzeiro;
b) Tem o hábito de jogar sabonetes, pontas de cigarro, absorventes e fraldas
descartáveis, inclusive papel higiênico, pois acredita que essa atitude não
ocasionará nenhum tipo de problema para você, seus vizinhos e seu município.
8- A água tem muitas utilidades, inclusive para relaxamento. Praticamente todas as
pessoas gostam de tomar banhos demorados, principalmente em épocas de muito
calor, porém a água se tornou um bem escasso, e o banho é responsável por 30% do
consumo de água de um lar. O que você faz?
a) Toma banhos rápidos;
b) Não se importa com a quantidade de água desperdiçada durante o banho, pois
você paga a sua conta de água e por isso considera um direito seu utilizar a
quantidade de água que quiser.
9- Quando as casas e os edifícios são construídos, geralmente todo o encanamento é
novo. Mas sabemos que, com o passar do tempo, estes encanamentos precisam ser
trocados, pois ficam velhos e causam alguns problemas. Quando há pequenos
vazamentos em sua residência, o que você faz?
a) Não liga e faz alguns remendos nos vazamentos, pois uma nova torneira é
muito mais cara que o valor da conta de água que você paga mensalmente;
b) Chama logo o encanador.
10Às vezes, andando por uma determinada rua de seu município, você se depara
com um vazamento de água nessa rua. Quando acontece de você ver um vazamento
desses, qual é a sua atitude?
a) Não liga, pois acha que este tipo de problema não é seu e quem deve resolvê-lo
é o serviço municipal de água;
b) Você entra em contato com o serviço municipal de água, pois está consciente
de que aquele vazamento de água na rua poderá comprometer o
abastecimento de água naquele bairro, mesmo não sendo onde você reside.

Some os pontos!
Verifique se você é ou não racional quanto ao uso da água!
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Se você fez entre 15 e 17 pontos:
Parabéns! Você é um cidadão consciente, valoriza a água e não a
esbanja. Continue assim e colabore para o não desperdício!

Se você fez menos de 15 pontos:
Que pena! Você está utilizando de forma errada o líquido que
nos dá vida. Mas ainda há tempo e você poderá mudar seus
hábitos e atitudes abusivas, para que haja qualidade de vida em
sua região para as gerações futuras. Vamos lá, não é tão difícil
assim!

Fonte: Livro de Orientação ao Educador do Consórcio PCJ

