
 

 

 

 



  

 
 



  

 
 



  

 

 



  

 

 



 

Barraca suspensa ao acaso 
 

Poucas vezes eu fiz isto, mas fiz. Mas, eram seniores todos ex-monitores nos Escoteiros. 

Saí para acampar sem conhecer o local de acampamento. Fomos para Guarulhos/SP, 

perto da Vasconcelândia, numa chácara bem recomendada, mas na qual quase nada 

havia. Ainda bem tinha água boa para beber e bons passeios perto para fazer. 

Bem, chegamos lá, e descobrimos que era daqueles locais que vendem o terreno por 

metro cúbico. Tipo 30 metros de frente, 30 de comprimento e 20 metros de 

profundidade. 

O local tinha bastante árvores, 

então resolvemos aproveitá-las e 

também a inclinação do terreno 

para fazer uma barraca suspensa. 

Localizamos três mais ou menos 

próximas e na medida, já com 

forquilhas e instalamos em cada 

uma delas grande travessa, numa 

altura de uns 3 metros, distante 

uns 4 m do pé do inclinado 

morro. 

Feito isto nas 3 árvores, foram colocadas 

várias outras travessas para dividir as 

macas (camas) de cada sênior. Eram 12.  

Isto dá para usar uma lona de 4x4m, ou 

maior. Bem amarrada nos ilhoses e 

enroladas nas madeiras laterais. Sobre 

tudo, colocamos os tetos das barracas 

como um varal. 

O único inconveniente era na hora de 

deitar, tinha que ser todos ao mesmo 

tempo. Todos apoiados nas travessas, para deitar na lona ao mesmo tempo. 

Como o declive do terreno era grande, deu para montar a área da cozinha sob as camas. 

 

Eu sei que foi uma boa solução encontrada para montar uma barraca longe do chão, e 

naquele caso no único lugar plano que conseguimos. 

Eu como chefe apenas sugeri fazerem uma cama suspensa, apoiada no morro. 

E não cortaram quase nenhuma árvore, pois usaram as que existiam no local. 

 

Depois é claro os seniores gostaram da brincadeira e começaram a fazer sempre, com as 

mais variadas alturas. Os locais inclinados passaram a ser os preferidos.  

 

 

 

 

 

Documento elaborado compilando dados obtidos na Fanpage de: 

 Hugo Uriarte Barron. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154447433319192&set=a.10154447433174192.1073742283.662524191&type=3

