
Este questionário faz parte de uma pesquisa realizada por alunos do ensino médio da Escola 
Estadual Santa Rita. Sua participação é voluntária. As informações pessoais serão mantidas em 
sigilo e os resultados serão divulgados de forma não imputáveis. As perguntas com (*) podem 

ter mais do que uma opção. Obrigada por participar!

Projeto "Bebeu Água?" Nome do Cidadão Cientista:

Informações Pessoais (Campos Obrigatórios)

Na sua Casa 

Na Escola, universidade, curso e/ou no Trabalho

1.Nome: 2. Gênero: Masculino Feminino Outro

3. Idade: <15 anos 16 - 20  21 - 35 36 - 50 51 - 65 > 66 anos

4. Escolaridade: Fundamental incompleto     Fundamental completo        Médio incompleto 

Médio completo Superior completo Superior incompleto Pós-graduação

5. Telefone: 6. Bairro onde mora

7. Quais são suas opções para beber água?*

(a) Filtro (parede ou torneira)

(b) Filtro de barro

(c) Garrafão de 20lt

(d) Garrafão de 5 - 10lt

(e) Garrafa de 1,5lt

(f) Diretamente da torneira (sem filtro)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) Nenhuma

8. Informe qual opção você utiliza com maior 
frequência? 

9. Selecione os motivos da sua escolha:*

É a única opção

É mais econômico

É mais prático

É a mais segura

É a que menos impacta o meio ambiente

A água da minha casa é de má qualidade

Problemas no fornecimento de água da rua

Não conheço outras formas

Eu não bebo água na minha casa

11. Você tem o hábito de levar água da sua 
própria casa? Com qual frequência?

Sempre

Frequentemente

Raramente

Nunca

Nunca pensei nessa possibilidade

10. Você utiliza o Bebedouro ou filtro? Como?*

Bebo diretamente no bebedouro

Bebo utilizando copo plástico

Bebo utilizando copo de vidro

Bebo utilizando copo ou garrafa pessoal

Não utilizo 13. Se você compra água, selecione como você bebe:*

Diretamente no copo plástico de água (200ml)

Diretamente na garrafa

Garrafa + copo de plástico

Garrafa + copo de vidro

Uso frequentemente canudo

Uso raramente canudo

Nunca uso canudo para beber água

Utilizo o meu próprio copo

12. Você compra água? Com qual frequência?

Compro todos os dias

Compro eventualmente

Compro com frequência

Nunca compro água

14. Marque esta opção caso você não beba água nestes locais. 

Concordo 



Lixo e Reciclagem

Sobre o seu consumo diário de água

No seu dia a dia (Fora de casa, da escola ou do trabalho)
15. Quais opções você utiliza para beber água?*

(a) Eu levo a minha própria água

(b) Eu compro água

(c) Bebo água da torneira

(d) Bebo água raramente

(e) Não bebo água

(a) (b) (c) (d) (e)

16. Informe qual opção você utiliza com maior 
frequência? 

17. Em relação a pergunta 16, informe quais são os 
motivos da sua escolha:*

É a única opção

É mais econômico

É mais prático

É a que menos impacta o meio ambiente

Não gosto de beber água

Eu esqueço de beber água

Prefiro beber outro líquido ao invés de água

18. Se você compra água, selecione como você bebe água com mais frequência:*

Diretamente no copo plástico de água (200ml)

Diretamente na garrafa

Garrafa + copo de plástico

Garrafa + copo de vidro

Uso frequentemente canudo

Uso raramente canudo

Nunca uso canudo para beber água

Utilizo o meu próprio copo

21. Na sua casa, você faz a separação dos 
recipientes de plástico para reciclagem?

Sim

Não, mas tenho interesse

Não, porque não tem coleta seletiva na minha rua

Não, porque não acho importante

Nunca pensei em participar

19. Qual é o seu consumo médio mensal de copos 
plásticos utilizados para beber água? 

Não Uso copo plástico para beber água

Raramente eu uso copo plástico para beber água

Até 10 copos

Entre 10 e 20

Entre 20 e 30

Mais do que 30

22. Nos estabelecimentos que possuem lixeiras 
para reciclagem, você tem o hábito de:

Jogar em qualquer uma porque não vê diferença

Jogar em qualquer uma porque não acredita em 
reciclagem

Jogar na lixeira correta

Nunca viu esse tipo de lixeira

20. Quantas garrafas de água mineral de 500ml, 
em média, você compra por mês? 

Menos que 4 garrafas

Até 10 garrafas

Entre 10 e 20

Entre 20 e 30

Mais do que 30

Não uso garrafas de 500ml para beber água

23. Qual é o seu consumo médio de água por dia?

Menor que 1 copo 5 copos (1,5lt)

1 a 2 copos (600ml) 6 a 7 copos (2,1lt)

3 a 4 copos (1,2 lt) Acima de 8 copos (2,4lt)

24. Informe os motivos:*

Gosto de beber água

Acho importante para a saúde

Eu esqueço de beber água

Prefiro beber outros tipos de líquidos

Não gosto de beber água

25. Onde você bebe mais água?

Em casa Fora de casa Em ambos, igualmente

27. Algum comentário?

26. Quando você compra água, qual é a sua preferência?

Água sem gás  Água com gás  Água com sabor Não compro água


