
Como fazer um 
TÚNEL DE 
DESCONTAMINACÃO 
gastando pouco



CUSTO TOTAL APROXIMADO *

R$700
*SEM MÃO DE OBRA



MATERIAIS NESCESSÁRIOS
• 8 canos de 1”  de 30cm 
• 4 barras de ¼ de 6 m
• 3 canos de ¼ com  0,95cm cada
• 8 cupilhas
• 2 “T” de ¼ 
• 2 cruzetas de ¼
• 17m de lona transparente de x espessura 1,40 largura
• 1 tubo cola de plástica
• 1 tinta spray branca
• 1 bomba d’agua alta pressão 12v/30w de 130 psi / 40 metros
• 1 kit c/ 5 peças de irrigação para jardins(vaporizador de alta 

pressão) 10m de mangueira (4mm),20 abraçadeiras de nylon.
• 1 fonte de 110/220 para 12v.
• 1 sensor de presença.



Fazer a furação do piso em forma retangular 
conforme desenho abaixo.

COMO FAZER OS 
ARCOS 



COMO FAZER OS 
ARCOS 

• Chumbar na furação os 8 canos de 30cm, 
deixando 15cm acima do nivel do piso.

• Cortar 2 canos de 6 metros ao meio e colar nos 
extremos  um “t” em cada um, unindo-os 
novamente.

• Cortar 2 canos de 6 metros ao meio e colar nos 
extremos  uma (cruzeta) em cada um, unindo-os 
novamente.

• Dobrar os tubos de 6m em forma de “u” ao 
contrario e inserir nos canos chumbados no 
chão.

• Pintar os arcos com o spray.



cano de  0,95 cm

cruzeta

Conexão em “T”

UNINDO
OS ARCOS 

• Passo 1 = colar 1 cano ¼ de 0,95cm no “t” do 
primeiro arco, em seguida colar na cruzeta do 
segundo arco.

• Passo 2 = colar um cano de 0,95cm na primeira 
cruzeta(do arco acima) e na outra ponta colar 
outra cruzeta .

• Passo 3 = colar  mais 1 cano de ¼ de 0,95cm 
unindo a última cruzeta(acima) com o ultimo “t”,  
desta forma  unira os 4 arcos.



COMO FIXAR O                            
ARCO NO PISO

Arco

Cupilha

• Com a estrutura já montada, introduza-a nos canos 
chumbados no piso.

• Faça uma furação atravessando os dois canos (o 
arco e o cano chumbado)

• E trave com uma cupilha as 8 bases do arco.



FIXANDO OS 
VAPORIZADORES

• Fixar com  abraçadeiras de nylon, os 4 vaporizadores 
nas colunas do arco, a 1m do piso, alternando-o, arco 
sim, arco não.

• Repita a operação do lado esquerdo.

• Finalize com o último vaporizador  fixando-0 na 
cruzeta superior.

• Una todos com a mangueira preta  do kit

SUGESTÃO (existem várias marcas)

Https://produto.Mercadolivre.Com.Br/mlb-875114522-micro-
aspersor-nutrijard-nebulizador-kit-com-10-unidades-_jm

https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-875114522-micro-aspersor-nutrijard-nebulizador-kit-com-10-unidades-_jm


INSTALANDO O SENSOR 
DE PRESENÇA.

• Fixar o sensor de presença em cima, próxima a entrada. 

• Ligar a bomba no sensor de presença conforme instrução do 
fabricante.

Sensor de 
presença



INSTALANDO A BOMBA D’AGUA

• O galão do produto pode ser colocado em lugar seguro, 
próximo ao túnel de descontaminação.
• Entre o galão e os vaporizadores, instale a bomba d’agua.
• Lembrar que a bomba d’agua tem lado certo.

Sugestão

Https://produto.Mercadolivre.Com.Br/mlb-1217917839-bomba-dagua-solar-alta-presso-12v-30w-
130psi-40-metros-_jm

https://produto.mercadolivre.com.br/mlb-1217917839-bomba-dagua-solar-alta-presso-12v-30w-130psi-40-metros-_jm


PREPARANDO E 
COLANDO A LONA
• Cole as laterais das duas lonas de (6m cada) no 

sentido horizontal, da forma que  a soma das duas 
fique com 2,70 cm x 6m.

• Cole o extremo da lona no primeiro arco e o outro 
extremo no ultimo arco, formando assim o túnel.

Frente do túnel

• Cole o plástico no sentido vertical 1.40 largura x
2.50 comprimento  de modo que o meio fique 
aberto.

• Cole o velcro na abertura de cada lado da entrada. 



Estamos à disposição para qualquer dúvida ou troca de ideias e/ou sugestões sobre em qualquer 
etapa da construção do seu túnel, sobre materiais utilizados ou também sobre boas práticas para 

a hora da retomada!

Clique no link e encontre as formas de contato para falar conosco!

www.bit.ly/FaleConoscoCantodoRio

Eduardo Taveira
Hotel Canto do Rio

Maresias – São Sebastião - SP

#juntosSomosMaisFortes
#unidosparaenfrentar

#covid19
#RetomadacomResponsabilidadeSocial

http://www.bit.ly/FaleConoscoCantodoRio

