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Latas
Enlatados fazem parte de nosso dia a dia.
Quem nunca levou em um acampamento uma
lata de conserva ou algo similar?
Muitas vezes elas podem ser úteis para
nós, ao invés de terem o destino do lixo. Afinal
sabemos usar os recursos com sabedoria.

Ilustração 2 – Tesoura corta lata

Quantas vezes não necessitamos de uma
pequena pá para retirarmos terra de algum bu-

Para rebitar as peças, sua intendência de-

raco que estamos escavando? Pois bem, uma

ve ter um alicate de rebitar, que muitas vezes

lata pode ser uma solução simples e confortá-

pode ser adquirido em lojas populares a preços

vel.

bastante acessíveis. Tenha sempre rebites de
vários tamanhos.

O cabo é feito com pedaço recortado de lata e rebitado no fundo. Coloque nas bordas do
cabo um esparadrapo para não machucar as
mãos e se possível esteja usando luvas.

Ilustração 3 – Alicate rebitador

Para cortar latas, tenha sempre uma tesoura “corta lata” no seu material de campo. São de
baixo custo e são encontradas em lojas de ferragens. Tome o cuidado para mantê-las sempre
em local seco pois as mesmas podem enferrujar
facilmente.

Uma lata pode ser útil na cozinha quando
precisamos, por exemplo, ralar um queijo.
Comumente compramos queijo já ralado,
que é mais custoso e que perde o sabor facilmente.
Você pode “tirar especialidade de gourmet”
fazendo um ralador e ralando seu próprio queijo.

E por falar em fita isolante, é sempre bom
ter uma por perto. Quem nunca precisou consertar “urgentemente” uma vareta de barraca
iglu que estava rachada?
Quem nunca precisou de uma luminária para por uma vela? Não é preciso dizer quem vai
ter ajudar.
Ilustração 4 – Ralador feito com lata

Lembre-se de que os furos são feitos do
lado de dentro para fora, com a lata apoiada
sobre uma madeira.
Tome sempre cuidado ao usar o ralador,
para não “ralar os dedos”.

Ilustração 7 – Luminária fixa feita com lata

Se você esqueceu de levar a sua caneca,
não tem problema, a boa e velha lata pode resolver o seu problema.

Ilustração 8 – Luminária móvel com gancho

Ilustração 5 – Caneca feita com lata

É claro que mostramos aqui “apenas a pontinha do iceberg”. No dia a dia você seguramen-

Faltou a frigideira para fritar um ovinho!
Conte com a amiga lata novamente.

te vai descobrir novas e novas utilidades para
as latas, além da reciclagem.
Com criatividade, você vai usar muito mais
os recursos com sabedoria.
Procure ter idéias luminosas!

Ilustração 6 – Frigideira feita com lata

Uma solução para não esquentar o cabo é
a de preencher com barro e deixar secar. Depois envolver com uma fita isolante. E pronto!

Ilustração 9 – Candelabro para vela

Como conforto nunca é demais, podemos
também pensar em usar latas no banheiro.
Uma lata de pêssegos pode resultar em
uma excelente papeleira, como podemos ver
abaixo.

Ilustração 12 – Tripé calçado com latas cheias de
água

Ilustração 10 – Suporte para papel higiênico feito
com lata

Uma lata pode ainda nos fornecer um suporte para o sabonete a bucha e o que mais
desejarmos.

Não se esqueça de verificar se a lata não
está furada, permitindo o vazamento da água.
As formigas são persistentes e vão estar sempre verificando.

Ilustração 11 – Suporte para banheiro feito com lata

Quem já não contou com a incômoda visita
de formigas no acampamento? Parece que elas
conseguem chegar em todos os lugares!
A boa e velha lata pode ajudar a resolver o
problema.
Construa um tripé e calce com latas cheias
de água.
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