Fogos e Fogueiras
FOGOS
O fogo é indispensável em qualquer acampamento. Saber fazer uma fogueira com ou
sem fósforos ou isqueiros é uma condição indispensável para quem acampa. Embora
necessitemos conhecer também os métodos primitivos de fazer o fogo, sabemos que
hoje não é difícil nem incômodo transportar um isqueiro ou algumas pequenas caixas de
fósforo. Neste caso, é preciso impedir que os fósforos se molhem numa travessia de rio
ou num banho de chuva inevitável. Para tanto, isole as caixas numa embalagem plástica
com fita adesiva ou cubra os palitos de fósforo com parafina líquida antes de sair para a
sua aventura. Antes de ter a chama é necessário, porém, armar a fogueira.
Você necessitará do fogo para se aquecer, se manter enxuto, sinalizar, cozinhar,
purificar a água pela fervura e também para se divertir. Não despreze os conselhos que
se seguem, todos baseados em velha experiência e de valor comprovado. Não faça uma
fogueira grande demais. As fogueiras pequenas exigem menos combustíveis e são mais
fáceis de controlar, além do que, o seu calor pode ser concentrado. No tempo frio,
pequenas fogueiras dispostas em círculo, em volta de um individuo, produzem efeito
melhor do que uma única grande fogueira.
FOGUEIRAS

As fogueiras são muito perigosas para quem não as trata com segurança. Deve-se
escolher um local onde o fogo não se espalhe, retirando todo material combustível de,
pelo menos, 3 metros longe da fogueira. Limpar a área de gravetos, grama ou qualquer
coisa que possa queimar e espalhar o fogo.
Para se proteger a lenha em clima molhado, deve-se cobri-la e deixá-la longe do sereno
ou possível chuva.
COMO FAZER A FOGUEIRA
Após escolher o local, isole-o e limpe-o, retirando as folhas, raminhos, gravetos,
musgos e capim seco, para evitar que o fogo se propague sem que você possa controlálo. Se o solo estiver seco, raspe-o até chegar ao ponto de ali só ter mesmo terra; se
estiver molhado, construa antes uma plataforma de pedras chatas.
Procure materiais de fácil inflamação, tais como gravetos finos e bem secos, casca de
árvore seca, folhas de palmeira, musgo solto, capim seco, pequenas lascas de madeira
seca, madeira podre. Reuna e disponha esse material de uma forma que permita a
circulação de oxigênio, pois assim o fogo arderá mais rapidamente. Deixe à mão
pedaços de madeira (árvores mortas, galhos secos) cada vez maiores para adicionar à
chama inicial, tomando sempre o cuidado de não abafar o fogo e extinguir a chama.
Tome o cuidado de cercar a fogueira com pedras, para impedir que as brasas se
espalhem e principiem incêndios.

1. cave um buraco de 15 cm de profundidade por 40 cm de largura;

2. forme um círculo com pedras grandes em torno do buraco e prepare um balde de água
em uma pá;
3. acenda o fogo no buraco com folhas e galhos secos, depois você colocar lenha maior.
DICAS :
Para acender o fogo, você tem que achar materiais que queimem rápido. Uma faísca
deve ser suficiente. Para que isto aconteça. Pode empregar capim e folhas secas, pinhas
quebradas e pequenos galhos secos.
Obter lenha pequena
A melhor lenha são os galhos mortos no chão. Mesmo se estiver úmida, queimará
melhor que lenha verde.
A escolha da lenha
A madeira dura queima bem, dá muito calor e bonitas brasas que ficam vermelhas por
muito tempo. A lenha mais mole queima muito ligeiro (se consome mais rápido) e
produz chamas mais altas.

Tipos de Fogueiras
Fogo Caçador
Um dos melhores para cozinhar. Escolha dois troncos
verdes de cerca de 50 cm de comprimento e 15 cm de
diâmetro cada. Coloque-os lado a lado, com a abertura
mais larga virada para o vento e a mais estreita sendo
usada para apoiar as panelas. Mantenha o fogo baixo.
Acrescente lenha quando for necessário. O uso de carvão
também é apropriado. Os troncos verdes podem ser
substituídos por grandes pedras ou tijolos adequadamente
empilhados.
Fogo Estrela
Nada melhor que fazer uma roda de amigos os redor deste
fogo. Ele é de longa duração, com calor brando. Consome
pouco combustível e não necessário cortar lenha. Junte
alguns troncos ou galhos ecos, disponha-os em forma de
estrela de modo que todos se encontrem no centro, onde se
acende uma pequena fogueira. À medida que as pontas
vão se queimando, é só empurrar a lenha mais para o
centro.
Fogo de Conselho
Esta montagem e ótima para iluminar, comece com uma
mecha em seguida comece a colocar os troncos mais
grossos e vá afinando.

Fogo em Linha
Esta montagem de fogueira é pouco usada, pois e difícil iniciar o fogo.

Fogo de Trincheira
Este fogo consome pouca lenha,
oferece menos riscos, não é
incomodado pelo vento e não
irradia tanto calor, sendo
apropriado para os dias quentes.
Construa uma valeta mais rasa e
larga de um lado, e mais funda e
estreita do outro, para que o
vento sopre do lado mais largo
para o mais estreito. Se o chão
for duro, corte as bordas bem
retas de modo que apóiem as panelas ou cruze sobre a cova alguns galhos bem verdes
que possam apoiá-las. O único inconveniente deste fogo é ficar ao chão, o que deixa seu
uso desconfortável.
Fogo Refletor
Para as noites frias, prepare este excelente aquecedor
natural: construa uma pequena murada com troncos verdes
para dirigir o calor em uma só direção. Prepare a fogueira
protegida na muralha. Cuide para que o vento sopre em
direção à muralha e não à barraca. Uma rocha ou barranco
também podem funcionar como refletor. Neste caso,
verifique se o local é bom para se armar uma barraca.
Fogo em Cone
Características: dá bastante calor e as chamas sobem como
um fio dando muita iluminação. Como os troncos são
consumidos rapidamente, necessita de maior manutenção.
A base é um quadrado com 1 a 1,2m de lado, dispondo-se
dentro dele numerosos troncos colocados em cone.
COMO ACENDER UMA FOGUEIRA SEM FÓSFOROS
Utilizando madeira podre, fibras vegetais, corda, ramagens secas, tiras finas de casca de
árvore, madeira pulverizada bem seca, fios de pano, gaze para curativos, penas finas de
pássaros ou ninhos de passarinho ou de ratos campestres prepare uma mecha (ou isca) e
acenda-a utilizando um destes métodos:
COM PEDRA DURA E LÂMINA
Segure um fragmento de rocha bem dura o mais perto possível da mecha. Com a lâmina
de uma faca ou um pedaço qualquer de aço fira a rocha com movimentos de cima para
baixo, rapidamente e bem próximo à mecha, para que as faíscas assim produzidas caiam
bem no seu centro. Uma vez acesa a mecha, assopre-a ou abane-a com cuidado, até
surgir a chama. Feito isso, vá adicionando à mecha a lenha antes preparada, começando
sempre pelos gravetos mais finos e aumentando o tamanho da lenha aos poucos. Na
colocação da lenha, vale dizer mais uma vez, todo o cuidado deve ser tomado para não
abafar a chama, dispondo a madeira de forma que o oxigênio continue a ter acesso ao

interior da fogueira.
COM PILHA E BOMBRIL
Pegue duas pilhas na mesma posição que ficam na lanterna. Espiche e enrole uma fina
mecha de bombril e feche curto ligando da ponta + da primeira pilha à parte negativa da
segunda pilha. O bombril não agüenta a carga e incendeia. Tenha iscas de fogo
preparadas à mão .

