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FORNO DE ACAMPAMENTO 

 

Forno de barranco  

Este sem duvida é um dos mais fáceis de fazer, em todo acampamentos temos barrancos, e só 
escavar como vemos no desenho,  um furo grande onde caiba a travessa que vamos usar e 
mais um espaço para que o buraco do calor fique fora da travessa, devemos deixar uns 20cm 
na frente para termos espaço para fazermos uma porta, pode ser de latas de óleo abertas, ou 
uma esteira de bambu coberta de barro, o segundo buraco deve ter um buraco no teto para o 
calor ir para o forno, não esqueça de fazer uma chaminé para  a saída da fumaça, não pode ser 
muito grande ou o calor sairá todo.    

 

 

Forno de buraco  

Este é o verdadeiro forno de preguiçosos, arrume uma panela sem cabos plásticos e com uma 
boa tampa justa, faça uma fogueira e um buraco com uns 15cm maior por lado que a panela, 
pronto o forno está feito, e só colocar brasas por todos os lados. 
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Forno de lata  

Arrume uma lata de 18 litros, as que vem com tinta, óleo, etc., evite usar lata com restos de 
tinta, limpe bem antes de usar, raspe a tinta com uma espátula, esfregue thinner com estopa, 
queime o resto da tinta colocando a lata no fogo, se você usar a lata com restos de tinta terá 
que jogar fora os alimentos que preparados no forno de lata, os alimentos ficarão com cheiro e 
gosto de tinta e ainda tóxicos. Tente arrumar uma lata que tenha sido usada com produtos 
alimentícios, a melhor e de óleo de cozinha. De posse de uma lata limpa corte 3 partes da 
tampa (como no desenho acima) a parte que não cortou servirá de dobradiça da tampa do 
forno. Este modelo de forno e ótimo para ser usado em cima de um fogão suspenso de 
acampamento.  

 

Forno tradicional  

Este model o mais tradicional dos fornos mas e mais trabalhoso de construir. 

Material necessário:  Um pedaço de tubo de ferro de 40cm, 1 tampa com 2 hastes com 
dobradiça, 1 chapa de ferro de 3 ou 4mm do tamanho do forno desejado uma boa medida 
60x60cm,  tijolos e muito barro argiloso. 
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Como montar: 

 

Comece montando uma plataforma de aproximadamente 80x80cm com troncos 
grossos, com altura aproximada de 70cm, cubra toda plataforma com folhas de 
bananeira, coloque uma camada de uns 5cm de barro mas tome cuidado pois se 
for muito areoso vai furar logo queimando a plataforma, quanto mais argiloso for 
mais dourará, coloque 3 fileiras de tijolos em forma de U a parte aberta ficará a 
frente, use barro para juntar os tijolos, o ideal é colocar um ferro na boca para 
segurar a chapa, no fundo devesse deixar uma entrada de ar, agora coloque a 
chapa vá montando conforme o desenho em formato de arco para quando chegar 
em cima só deve restar o espaço para a chaminé, cubra todo o forno com barro, 
é bom só usar no dia seguinte de um tempo do barro secar. este modelo usa o 
fogo embaixo tipo o forno de lata, mas pode ser fabricado sem a chapa tipo 
pizzaria mas deve ser maior para podermos colocar o fogo dentro. 
 


