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Resumo da Ação  
 
No curso do combate à pandemia de Covid-19, visa-se a implementação de medidas para 
reduzir emergências agudas na área de alimentos e higiene em comunidades da Região 
Metropolitana de Salvador e regiões vizinhos, que tem uma colaboração histórica com o 
curso de especialização Residência AU+E/UFBA, que foram uma parceria estratégica para 
apoiar as comunidades no enfrentamento desta crise. A implementação do projeto conta 
com apoio das alunas e alunos da quarta edição que desde o início da pandemia se estão 
organizando no projeto Mobiliza RAU+E de forma voluntária em três frentes (comunicação, 
ações locais, exigências políticas) para atender as necessidades relatadas pelas 
comunidades na atual situação emergencial.  

Neste contexto, está prevista a execução e instalação de três pontos de higiene (conforme 
imagem abaixo) coletivos nas comunidades de Gamboa de Baixo, Ocupação Guerreira 
Maria, e Ocupação Novo Paraíso. Os pontos de higiene são constituídos um lavatório 
conectado a bombonas plásticas de água, as quais, a partir do armazenamento de água, 
garantem a possibilidade de manter práticas de higiene mesmo durante os cortes de água. 
Os pontos de higiene receberão cartazes para divulgar informações sobre o COVID-19 e 
como combater sua propagação através de boas práticas de higiene.    

As ações compreendem-se como medidas de emergência que ajudam a reduzir a taxa de 
infecção em comunidades negligenciadas. 

Objetivos 
 
As medidas visam fornecer pré-requisitos básicos para proteger o bem-estar das pessoas 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica durante a pandemia do Covid-19, 
sensibilizando a população e cria condições para o cumprimento das orientações com 
relação a higiene para prevenção do COVID-19 em áreas com carência de acesso a 
abastecimento de água. 

Justificativa  
 
Está prevista a instalação de três pontos de higiene nos municípios de Gamboa, Ocupação 
Guerreira Maria e Ocupação Novo Paraíso. São tanques de água com lavatórios acoplados, 
que serão manuseados através de um pedal para evitar contaminação por toque, garantindo 
a possibilidade de manter práticas de higiene mesmo com cortes freqüentes de água. Os 
pontos de higiene receberão publicações para divulgar informações compreensíveis sobre 
períodos de incubação e transmissão, e medidas de prevenção através de boas práticas de 
higiene.  

- A primeira área, Gamboa, é uma favela que concentra um grande número de 
pessoas em situação de rua nas entradas. Atualmente, essas pessoas recebem 
apoio na forma de distribuições seletivas de máscaras e sabonetes. No entanto, não 
há ponto de água público na área para utilizar e higienizar os produtos.	

- As Ocupações Guerreira Maria e Novo Paraíso são áreas ocupadas, ambas com 
abastecimento de água extremamente precário, com constantes cortes. Durante os 
frequentes cortes do abastecimento de água, os moradores não têm acesso a fontes 
alternativas devido à localização remota e à falta de opções de transporte. 
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	Número de pessoas alcançadas pela ação 
 
A medida atinge 555 familias em total, sendo delas 85 famílias da Ocupação Guerreira 
Maria, 70 famílias da Ocupação Novo Paraíso e 400 famílias da comunidade Gamboa de 
Baixo. Nesse último local, o ponto de higiene será instalado na entrada da favela, onde 
também há um grande número de pessoas em situação de rua. 

	

	
	
 
Metodologia 
 
Parte da execução da estrutura dos pontos de água (o corte, pré-perfuração da estrutura de 
suporte e a impressão dos painéis de informações) será realizada na Faculdade de 
Arquitetura da UFBA. Antes da instalação dos pontos de água acontecerá uma visita técnica 
guiada pelas lideranças da área em questão, que ajudarão a definir o lugar mais propício 
para a instalação.  

Após a escolha do local a ser instalado o ponto de higiene, o solo é consolidado e é 
realizada a conexão hidráulica para o tubo de abastecimento de água mais próximo. 
Também será realizada a instalação do deságue para a rede de esgoto. Caso essa opção 
não seja disponível localmente, combina-se o descarte regular dentro dum plano de 
manutenção do ponto de higiene, estabelecido com as lideranças comunitárias, que 
identificarão e irão contactar voluntários locais a serem treinados no dia da instalação para 
realizar a manutenção.   

Neste dia, a instalação é realizada por quatro estudantes da Faculdade de Arquitetura da 
UFBA, pelos moradores locais voluntários para realizar a manutenção, e por dois 
professores, também responsáveis pela supervisão, assistência e por garantir condições 
seguras de trabalho, como um distanciamento seguro entre os participantes e o controle de 
que todos estarão equipados com máscaras e luvas. 

Por fim, os painéis de informações serão anexados à construção, para divulgar informações 
compreensíveis sobre o COVID-19 e sobre as medidas de prevenção através de boas 
práticas de higiene.  
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	Descrição da construção dos pontos de higiene 
	
Os pontos de higiene são constituídos por duas caixas d’água sobrepostas, apoiadas em 
uma base estrutural. Nessa base serão instaladas duas pias, as quais recebem água da 
caixa superior e desaguam na inferior. No reservatório inferior há uma solução de cloro, a 
qual garante a desinfecção da água usada. O reservatório superior está conectado à rede 
de abastecimento de água. 

Após a água ser utilizada, passa por um tanque com cloro para desinfecção, o descarte da 
água é variável conforme a localização na qual foi instalada, podendo ser encaminhada 
diretamente para a rede de esgoto, para um sistema de tratamento descentralizado de 
esgoto, ou pode ser retirada para descarte apropriado no caso de inviabilidade técnica das 
duas opções anteriores.  

Para viabilizar a manutenção, todos os elementos dessa construção são facilmente 
encontrados nas lojas de construção locais.  

 

 

Por fim, os painéis de informações estão anexados à construção, para divulgar informações 
compreensíveis sobre redução de incubação e transmissão e medidas de prevenção através 
de boas práticas de higiene.  

Orçamento para construção dos pontos de higiene 
	
O preço total para construção de um ponto de higiene é de R$1000,00. Este valor foi 
estimado a partir do seguinte orçamento: 	

- R$100,00  para a preparação do terreno 	
- R$ 50,00 para conexões à rede de abastecimento de água e esgoto	
- R$50,00  para compra de sabonete líquido	
- R$100,00  estipulados para gastos com frete	
- R$100,00  para impressão e plastificação dos painéis de informação	
- R$600,00 para a construção, detalhados na seguinte tabela:	
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LISTA DE MATERIAIS: PONTO DE HIGIENE 

Material Quantidade Unidade Preço Unitário Total 

Bombona (220L) 1 ud. 90 90 

Bombona (220L) 1 ud. 90 90 

Flange 3/4 3 ud. 7 21 

Boia 1 ud. 24 24 

Luva com rosca 3/4 2 ud. 3 6 

Mangueira PVC 3/4 4 m 1,5 6 

Tubo PVC 3/4 marrom 3 m 8 24 

Esguincho metálico de gatilho 1 ud. 27 27 

Cuba plástica/bacia 1 ud. 25 25 

Válvula de pia plástica 1 ud. 7 7 

Sifão articulado 1 ud. 20 20 

Flange de 40mm 1 ud. 15 15 

Tubo PVC 40mm 1 m 5 5 

Pastilhas de cloro de piscina 1 ud. 6 6 

Tábua de pinus 3cmx20cm 1 m 6 6 

Dobradiças 2 ud. 6 12 

Câmara de ar para bicicleta aro 26 1 ud. 10 10 

Ferro chato 2mmx10mm 3 m 3,5 10,5 

Subtotal parte hidráulica    404,5 

Estrutura Madeira Serrada 

Caibrão 6x5 7 m 18 126 

Vigota 6x12 2,5 m 27 67,5 

Parafusos     

Subtotal Estrutura    193,5 

Total geral    598 
	
 

 


