
DICA 183 – Não corra riscos, acender churrasqueira pode ser perigoso 
Algumas pessoas acendem carvão de churrasqueira com álcool. Álcool é perigoso e sempre há 
registro de pessoas com queimaduras graves ou até casos de morte ao manipularem álcool. Uma 
forma simples e segura é utilizar folhas de papel toalha ou papel higiênico e óleo de cozinha para 
acender  o carvão. Coloque na churrasqueira a quantidade de carvão a ser usada ou o suficiente 
para que o fogo seja iniciado. Pegue 2 ou 3 folhas de papel toalha e amasse-as em forma de uma 
rodilha (figura1). Crie um espaço entre os gravetos do carvão e coloque a rodilha. A seguir despeje 
um pouco de óleo de soja, o equivalente a umas 2 a 3 colheres de sopa (figura 2). Depois tasque 
fogo, procurando iniciar em alguma ponta de papel umedecida pelo óleo (figura 3). É hora de colocar 
gravetos de carvão diretamente acima da chama gerada pelo óleo(figura 4), acelerando o processo 
de queima do carvão com o uso de secador de cabelo(figura 5). Carvão avivado, espalhe o carvão 
pela churrasqueira, espere até baixar possíveis chamas e está na hora de colocar a grelha e a carne 
(fgura 6). Bom churrasco! 
 

   
 
Figura1-rodilha no carvão  Figura 2 – Rodilha com óleo de soja      Figura 3 – tocando fogo no óleo 
 

   
 
Figura4:coloque carvão no fogo      Figura5:Secador para avivar o fogo   Figura6: churrasco na brasa 

 
Acesse a última versão do Dicas do Campismo/Caravanismo na caixa “DICAS CAMPING” que pode 
ser encontrada na página http://www.exploratoryvision.com/#!vr---a-hobby/czdl  
 
Voce que é um campista experiente, participe do Dicas do Campismo enviando sugestões/correções 
ou uma nova dica para adautosouza@globo.com !  
 
Visite a página do Facebook que administro; “VEÍCULOS DE RECREAÇÃO – VRs” link  
https://www.facebook.com/groups/VRNORFLU/  
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