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TÚNEL VIVO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Risco: médio
Escala de vistoria: exigência média 
Faixa etária: 2 anos ou mais

POSSIBILIDADES

Esconderijo Encontros 
mais calmos

Proteção do sol 
ou da chuva

Privacidade 
e solitude

COMPONENTES

• Vergalhão de ferro ½ polegada 

• Arame

• Latas usadas de tinta de 1 galão 

• Cipó

• Cimento 

• Bambu

• Areia 

• Folhas de palmeiras/mudas de trepa-
deira 

• Cavadeira

MÉTODO CONSTRUTIVO

A dimensão do túnel e as espécies envolvidas em sua montagem vão depender 
dos recursos disponíveis. Apresentamos dois exemplos como inspiração: um em 
que a cobertura foi feita com folhas de palmeira (Jardim das Brincadeiras do Sesc 
Interlagos, em São Paulo) e outro no qual foram utilizadas mudas de sapatinho 
de judia (Thunbergia mysorensis), uma espécie trepadeira (Calore Ateliê, em São 
Paulo). 

PASSO A PASSO:

• Faça um projeto do seu túnel, com medidas de altura e distâncias.

• Cave buracos para as sapatas que serão feitas com as latas de tinta

enterradas e preenchidas com cimento.

• Enterre as latas, encha-as com cimento.

• Antes que o cimento seque, aplique os vergalhões já cortados no tamanho e ar-
queie a estrutura – que deve iniciar em uma sapata e terminar em outra.
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• Faça linhas horizontais de arame, cipó ou bambu amarrados nos vergalhões, para 
criar estrutura suficiente para fixar as folhas ou para que a trepadeira suba (se for 
de arame, cuide para não deixar nenhuma ponta exposta).

• Se a cobertura for de folhas de palmeira, prenda-as nos fios de arame utilizando 
fibras naturais como o sisal.

• Se a cobertura for de trepadeira, vá conduzindo a planta para que ela cubra toda 
a estrutura do túnel.

VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Verificação mensal

• Verificar se não há pontas soltas do cipó ou arame que 
possam causar acidentes no trajeto das crianças.

• No caso do túnel feito com folhas secas, depois de um 
tempo de uso pode ser necessário repor o material de 
revestimento externo (cipó ou arame e palha).

• No caso do túnel coberto com trepadeiras, cuidar da rega.


