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Abrigos
Na ficha técnica anterior falamos em
improvisar e nesta categoria se enquadram os
abrigos que podemos construir no campo,
fazendo uso muitas vezes praticamente só com
materiais encontrados no campo.
Uma

lona

é

sempre

uma

excelente

companheira para a construção de abrigos.
Ilustração 2 - Construção de abrigo simples com lona
e que recebe o nome de “ratoeira”

O abrigo acima é para situações de
emergência, não devendo jamais ser um padrão
de acampamento Bandeirante.
Voltando

para

construções

mais

complexas, podemos pensar em uma cozinha
com bom espaço de trabalho.

Ilustração 1 - Modelo de abrigo construído com lona,
muito comum para abrigar uma cozinha

Ainda

que

o

modelo

acima

seja

relativamente simples de se construir, podemos
pensar

no

outro

extremo,

que

seria

a

construção de um abrigo minimalista.

Ilustração 3 - Cozinha que maximiza o espaço com a
baixa inclinação do toldo de cobertura

Nos modelos anteriores fazia-se uso de
armações, mas podemos prescindir delas, como
no modelo que se segue.

Ilustração 6 - Abrigo rústico no estilo canadense

Ilustração 4 - Barraca construída sem armação,
suspensa por um galho de árvore e fixada no chão

Dentro de uma linha mais aventureira,
podemos desenvolver abrigos rústicos que são
funcionais.

Ilustração 7 - Abrigo rústico de galhos (observar
sempre a direção do vento predominante)

Ilustração 5 - Abrigo construído com galhos de
árvore e material vegetal

Ilustração 8 - Construção de armação de varas para
cobertura com palha

No caso do desenho acima, a retirada de

Em certas situações talvez você precise

grama juntamente com uma camada de solo,

dormir em uma barraca ou abrigo; somente com

com uma enxada oferece conforto térmico e

o saco de dormir. Saiba como se proteger

proteção contra a chuva.

nestas situações.

Ilustração 9 - Se protegendo do vento com a mochila

Ilustração 12 - Abrigo suspenso com diversos
recursos
Ilustração 10 - Improvisando proteção contra o vento
atrás de uma pedra

Descubra no campo o prazer de construir e

Mas pode ocorrer de você estar no campo,

o desafio de improvisar. Compartilhe seus

sem barraca e sem o saco de dormir. Isto não

conhecimentos e suas experiências com seus

significa que deva abrir mão do conforto rústico

colegas do Movimento Bandeirante.

que o campo oferece.

Ilustração 11 - Cama Construída com recursos de
campo

Você pode ainda pensar em uma solução
conjugada de proteção geral, construindo um
abrigo de campo com todo o “requinte” que é
possível dentro dos limites do improviso.
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