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COMO FAZER FOGUEIRAS COM LENHA MOLHADA 
  
  
Chuvas ou um tempo úmido demais podem complicar os seus planos de fazer uma fogueira. Mas 
apesar de ser mesmo um desafio tanto colocar fogo, quanto manter queimando um pedaço molhado 
de lenha, há alguns métodos que podem lhe ajudar a criar uma fogueira espetacular. 
  
  

MATERIAL NECESSÁRIO  
  
 Brita cascalho ou pedregulho. 
 Papel e outros itens inflamáveis de lixo 
 Fluido de isqueiro 
  
  

INSTRUÇÕES 
  
 Antes de qualquer coisa, coloque um pouco de cascalho ou brita na base da área onde você deseja 

fazer uma fogueira. Isto vai deixar a lenha e os gravetos longe da umidade ou lama do chão, 
aumentando as suas chances de sucesso. 

  
 Junte uma boa quantidade de papel ou outro item inflamável de lixo para usar para iniciar o fogo. 

Evite material que tenha tinta, plástico ou cera, porque tudo isto pode causar odores desagradáveis 
ou até mesmo tóxicos. Jornal velho funciona bem, por exemplo, mas o mesmo não se pode dizer 
das páginas de uma revista. 

  
 Depois do pedregulho, coloque papel ou lixo, e use gravetos pequenos para o topo da sua pilha. Os 

gravetos devem ter mais ou menos a espessura de um lápis e nunca devem ser grossos o bastante 
para tornar impossível que você os quebre com a ajuda do seu joelho. Arrume a madeira de modo a 
fazer uma pilha no formato de uma tenda ou cabana por cima do papel. 

  
 Jogue um pouco de fluido de isqueiro sobre alguns pedaços de lenha molhada e deixe-os de lado. Não 

jogue fluido demais, para evitar perigos de explosão e de que o fogo se espalhe além da área da sua 
fogueira. O fluido vai ajudar a evaporar a água presente na lenha. 

  
 Acenda o lixo ou papel, colocando fogo ao mesmo tempo em diversos pontos diferentes. 
  
 Adicione a lenha que você havia deixado em separado, formando assim a sua fogueira acima do 

ponto já em chamas. Use os pedaços menores primeiro, enquanto você controla o ritmo 
de crescimento das chamas. Adicione pedaços de lenha cada vez maiores, à medida que o fogo 
cresce, mas prestando atenção à segurança. 

  
 Continue adicionando pedaços cada vez maiores de madeira molhada à fogueira até notar que o fogo 

está praticamente autossuficiente. Acrescente um pouco mais de gravetos pequenos e lixo ou papel 
se o fogo não estiver ainda se mantendo por conta própria.  
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