
Acompanhe nas mídias!

Construção de pontos de 
higienização para o combate à 

COVID-19
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Introdução

Higienização e COVID19
As pessoas podem pegar a COVID-19 de outras pessoas que têm 
o vírus. A doença pode ser transmitida, principalmente, de 
pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca 
que se espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse, 
espirra ou fala. Essas gotículas são relativamente pesadas, não 
viajam longe e caem rapidamente no chão. As pessoas podem 
pegar a COVID-19 se respirarem essas gotículas de uma pessoa 
ininfectada pelo vírus. É por isso que é importante ficar pelo menos 
a 1 metro de distância dos outros.

As gotículas também podem pousar em objetos e superfícies ao 
redor da pessoa – como mesas, maçanetas, celulares e 
corrimãos. As pessoas podem pegar COVID-19 quando tocam 
nesses objetos ou superfícies com as mãos ou outra parte do 
corpo e, em seguida, tocam os olhos, nariz ou boca. É por isso 
que é importante lavar as mãos regularmente com água e 
sabão ou limpá-las com álcool em gel.

PPraticar a higiene das mãos e respiratória é importante em 
todos os momentos e é a melhor maneira de proteger aos 
outros e a si mesma(o). Sempre que possível, mantenha uma 
distância de pelo menos 1 metro entre você e os outros, 
principalmente se você estiver ao lado de alguém que tosse ou 
espirra. Como algumas pessoas infectadas podem não estar 
ainda apresentando sintomas ou os sintomas podem ser leves, 
manmanter uma distância física de todos é uma boa ideia se você 
estiver em uma área onde a COVID-19 está circulando.

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875

O ponto comunitário de higienização é uma proposição do 
Mobiliza RAU+E, que visa apoiar o combate ao covid-19 em 
territórios populares vulneráveis. A proposta consiste em um 
dispositivo de higiene construído com materiais acessíveis e que 
permite a higienização das mãos sem contato direto com 
torneiras e frascos de armazenamento de sabão, isso porque os 
acionamentos do dispositivo são realizados com os pés, através 
de pedais.de pedais.

Os pontos de higienização foram pensados para serem 
implantados nas entradas e saídas dos territórios populares, de 
forma a possibilitar a higiene das mãos ao chegar e ao sair das 
comunidades. Outras possibilidades de implementação seriam 
em locais de grande circulação: pontos de ônibus, praças e locais 
de concentração de pessoas.

O projeto é entendido como parte de um processo colaborativo 
amplo voltado ao combate à propagação do coronavírus, nesse 
sentido disponibilizamos as instruções de montagem e 
funcionamento e incentivamos que melhorias e aprimoramentos 
sejam publicizado nas redes, de forma a potencializar o uso e a 
proteção da população de forma geral.

Há braços colaborativos!!!

O que é ponto de higiene?



Protótipo 1 Resumo
Lista de Materiais

A utilização de bambus para estrutura representou uma 
economia devido a disponibilidade na região, o qual foi cedida por 
parceiros do projeto de pesquisa sobre o bambu da FAUFBA. Estes 
bambus vieram do município de São Sebastião de Passé - BA.

Total Geral: R$ 314,70

A lista acima mostra o que é necessário para a construção de 
um protótipo sem a conexão do mesmo com as redes de água 
e esgoto. Caso deseje fazer a conexão ainda irá precisar de:

O protótipo consiste em uma estrutura de bambu que suporta 
uma bombona de reservatório e uma pia. Para tratamento dos 
efluentes uma bombona menor, com pastilhas de cloro, reserva 
o líquido antes do descarte em uma rede existente ou 
tratamento de águas cinzas com círculo de bananeiras. Tanto 
para o acionamento da torneira quanto do sabão é utilizado um 
sistema de pedais para que não seja necessário utilizar as mãos.



3. Amarrações e suportes:

2. Fixação dos pilares:

3 pçs de 2,30
6 pçs de 1,20m
3 pçs de 1,30m

Pilares
Trave Frontal e Triangulações
Suporte Pia, Diagonal Frontal

Com a trena faça a medição das peças, marque e, 
posteriormente, utilize a serra de poda para o corte. Na falta da 
serra de poda um arco de serra também pode ser utilizado.

Faça 3 furos de 30cm de 
profundidade no solo com a distância 
de 1,00m entre si.
Feitos os furos compacte a terra no 
fundo de cada um e, se possível, 
coloque uma camada de brita.
PPosicione os pilares dentro de cada 
buraco, proteja com plástico a parte 
que será enterrada e cubra com terra.

As amarrações serão feitas com 
cordas fixando os bambus 
perpendicularmente. Neste protótipo 
foi utilizada corda de poliropileno de 
5mm.

Quando for necessário uma maior 
rigidez na amarração utilize pregos de 
bambu como nas seguintes imagens:

Fure as peças que serão unidas, depois 
atravesse o prego.

1. Corte das peças de bambus com 10cm de diâmetro:

Trave Frontal

Triangulação Sup.
1,10m do solo

0,60m e 1,00m do solo

Conectando o solo 
até a trave frontal

Paralelo ao solo,
apoiado na trave

Triangulação Inf.

Suporte Pia

Diagonal Frontal

Passo a Passo

Trena

Cavadeira
Articulada

Picareta

Alicate

Arame Lixa

Martelo Chave de
Fenda

Câmara
de Ar

Tesoura

Furadeira

Corda

Serra de
Poda

Arco de 
Serra

Ferramentas

Formão Facão
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Os pedais nesse protótipo foram executados com chapas 
metálicas, porém podem ser facilmente substituídos por peças 
de madeira.

O funcionamento dele consiste na fixação de uma tira de 
câmara de ar e uma corda na parte inferior do pedal. A câmara 
de ar segue para ser amarrada na estrutura enquanto a corda 
segue para o acionamento a torneira ou para o sabão.

Corda
Câmara de ar7. Instalação dos pedais:

Posicione o frasco de sabão sobre uma 
peça de madeira e faça a fixação da 
mesma na estrutura.

A colocação de alguns pregos na lateral 
pode auxiliar a corda a não se movimentar 
durante o acionamento.

Corte um bambu com 
aproximadamente 15cm para a peça 
que conecta o sistema dos pedias ao 
frasco.

Faça dois furos, um mais largo onde 
encaixa a boca da garrafa e outro 
mais fino por onde sai o sabão.

6. Fixação e acionamento do sabão:

Por conta do esforço exercido pelo 
pedal a torneira irá necessitar de um 
apoio, para que não force demais a 
conexão com a bombona.

Fixe com parafusos uma ripa de bambu 
no gatilho da torneira, aumentando sua 
extensão. Faça um furo na extremidade 
mais distante para fixar a corda que 

conecta o pedal.

5. Fixação e acionamento da torneira:

Conecte a pia ao sifão e este a 
bombona que reserva os efluentes

Apoie a bacia nos bambus que 
cruzam a estrutura e, para 
garantir a estabilidade, fixe com 
parafusos a bacia no bambu que 
passa por trás da mesma.

4. Fixação da pia:

Protótipo 1 Funcionamento



Caso não tenha madeira disponível para reutilizar será necessário:

Conexão em 
Reservatórios
Total com 
reservatório: 
R$ 277,50

Conexão 
Direta nas 
Redes

Lista de Materiais

Esse protótipo foi idealizado para ser montado de forma 
econômica e prática, sendo versátil para poder ser instalado em 
situações diversas. Ele é estruturado a partir de poucas peças de 
madeira que podem inclusive ser fruto de reutilização. Sua forma 
compacta compreende uma pia, torneira e recipiente para 
sabão líquido, ambos acionados por sistemas de pedais de 
simples confecção. O protótipo pode ser instalado tanto 
didiretamente nas redes de água e esgoto como em reservatórios, 
por exemplo, bombonas.

Protótipo 2 Resumo



Observe que as madeiras utilizadas têm o mesmo 
perfil. Adapte as dimensões para o perfil de 
madeira que esteja utilizando.

4,0cm

1,5cm

Passo a Passo
1. Corte das peças e fixação:

0,5
0m

0,975 m

0,50m

0,50m

0,46m

0,20m

0,25m

0,12
m

0,10
m

1,065 m

Dimensões Gerais

1,08m

0,12
m

0,5
0m

1,00m

0,50m

Trena

Alicate

Arame Lixa

Martelo

Chave de
Fenda

Câmara
de ArTesoura

Furadeira

Corda

SerroteArco de 
Serra

Ferramentas
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Utilize a câmara de pneu para 
manter o pedal suspenso e a corda 
para o conectar a água e o sabão. 
Ambos são fixados na parte 
inferior do pedal com pregos.

0,65m

Fixe o pedal em seu eixo 
com arame para que possa 
girar.

5. Sabão:4. Torneira:

3. Acionamentos por pedal:

Faça a conexão 
da outra 
extremidade do 
sifão onde será 
feito o descarte 
dos efluentes. 
(bombona*, rede 

de esgde esgoto)

Conecte a saída 
da pia ao sifão.

Faça a fixação da pia na tábua.
Ajuste a altura para que pessoas de diversos 
tamanhos usem confortavelmente (em torno 
de 80cm da parte superior até o chão).

* Caso a saída dos efluentes seja conectada em uma bombona 
é interessante a utilização de pastilhas de cloro para limpeza 
desse líquido antes de seu descarte. Sem a utilização das 
pastilhas o vírus pode continuar vivo e seguir contaminando 
quem tiver contato com essa água descartada.

2. Fixação e instalação da pia:

Protótipo 2 Funcionamento



A utilização de bambus para estrutura representou uma 
economia devido a disponibilidade na região, o qual foi cedida por 
parceiros do projeto de pesquisa sobre o bambu da FAUFBA. Estes 
bambus vieram do município de São Sebastião de Passé - BA.

Total Geral: R$364,60

Acima está listado o que é necessário para a construção de um 
ponto com a conexão do mesmo nas redes de água e esgoto.
Caso necessite utilizar reservatórios ainda irá precisar de:

Lista de Materiais

O protótipo foi pensado para suportar o uso de duas pias, cada 
uma com sua própria torneira e sabão acionados por pedais. 
Além disso pode ser utilizado conectado direto às redes de água 
e esgoto ou ainda conectado a reservatórios. A fixação das pias 
respeita uma distância segura entre elas e ainda existe a 
possibilidade de fixar uma divisória central diminuindo a 
exposição de quem utiliza. 

Protótipo 3 Resumo



1,65m
 com 

0,06 º

1,37m

1,65
m

1,45m

1,6
0m

1,45
m

0,90m

1,20m1,10m

Para a estrutura ficar ainda mais 
firme conecte duas diagonais por 
trás dela. Se ainda assim não 
considerar resistente fure os 
encaixes de maneira que 
atravesse as duas peças 
amarradas e fixe com um prego 
de bambu.de bambu.

Para começar a montagem faça dois triângulos, que serão as 
laterais. Depois conecte as peças horizontais que conectam 
esses triângulos. As conexões do protótipo foram feitas de duas 
maneiras: (1) com amarrações, chamadas “amarras quadradas”; 
e (2) encaixes em bambus de diâmetros diferentes.

(2)

(1)

2. Amarrações e suportes: 

Com a trena faça a medição das peças, marque e, 
posteriormente, utilize a serra de poda para o corte. Na falta da 
serra de poda um arco de serra também pode ser utilizado.

Observe as espessuras do bambu antes de fazer os cortes.
São três espessuras de bambu utilizadas:

As espessuras diferentes facilitam os encaixes e a estabilidade 
da estrutura. Caso não encontre bambus de diferentes 
espessuras adapte os encaixes para amarrações em todos os 
casos de junção das peças.

0,03 cm:
uma peça de 160; duas peças de 1,65; uma peça de 1,45; e 
duas peças de 1,37.

0,06 cm:
uma peça de 1,45; duas peças de 1,10; e duas peças de 1,20.

0,10 cm:
duas peças de duas peças de 0,90

1. Corte das peças: 

Passo a Passo

Trena

Alicate

Arame Lixa

Martelo

Chave de
Fenda

Câmara
de ArTesoura

Furadeira

Corda

Serra de
Poda

Arco de 
Serra

Ferramentas

FormãoFacão
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A pia pode ser facilmente aparafusada na própria estrutura de 
bambu (1).
Já com ela fixa conecte o sifão em sua saída e o mesmo sifão 
onde será feito o descarte dos efluentes (2).

(1)

(2)

6. Fixação da pia:

Para conectar a corda à torneira 
faça um extensor do seu gatilho, 

fixando com parafusos.

Já paJá para o sabão faça dois furos 
em uma seção de bambu em que 

o maior furo entre a boca da 
garrafa e o menor o bico da 

O sistema de 
acionamento consiste na 
conexão de  pedais de 
madeira à torneira e ao 
sabão por meio de uma 
corda.
PPara tanto os pedais são 
fixados com arame na 
estrutura de bambu e 
uma tira de câmara de ar 
conecta a um ponto mais 
alto da estrutura para 
garantir que o pedal 
reretorne após ser 
acionado.

5. Sistema de pedais:

Cada torneira será fixada em um apoio de madeira fixado 
verticalmente na estrutura.

Nesse suporte a torneira será aparafusada junto a uma 
abraçadeira de zinco.

Ajuste a altura que a torneira será fixada de acordo com a 
posição da pia que será fixada posteriormente.

4. Instalação da torneira: 

O encaixe do frasco de sabão foi feito com uma serra copo, 
porém também pode ser executado com brocas de madeira 
após repetidos furos.

Para fixação utilize uma ripa de madeira que, após furada seja 
aparafusada na estrutura de bambu e fixada em pelo menos 
dois pontos.

3. Instalação do suporte para sabão: 

Protótipo 3 Funcionamento
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