
Estenda um varal com um 
cordim forte para suportar a 
tarp. Nele você poderá 

pendurar água, headlamp 
e utensílios de acesso 

fácil durante a 
noite

Aprenda os nós 
oito, pescador e 
prussik para 

armar e esticar 
o toldo

Pendure sua mochila na árvore. Isso 
evitará a entrada de bichos durante a 
noite. Em noites duvidosas, vista a 
capa de chuva na mochila

Guarde toda a comida no 
mesmo saco estanque que 
você já usa para carregar 
sleeping bag e roupas e 
pendure-o na árvore. Isso 
evitará o assalto de bichos 
enxeridos e famintos

Dê pelo menos duas voltas no tronco 
com a fita que vai segurar a rede, 
assim ela não deslizará durante o 
sono. Recomenda-se ter dois 
pedaços de 2 metros de fita tubular e 
dois mosquetões usados em 
escalada.

A ponta da tarp e da 
rede devem estar 

alinhadas

Escolha árvores fortes, com 
pelo menos 20 centímetros 
de largura

Pendure tudo o que for 
possível: botas, água, 
utensílios. Isso vai 
organizar o acampamento 
e evitar esquecimentos na 
manhã seguinte

Use elásticos ao invés de 
cordinhas para esticar o 
toldo

Uma lona de dois por três 
metros é extremamente 
útil para espalhar os 
equipamentos, cozinhar e 
socializar com os amigos. 
Só não acenda o fogareiro 
em cima dela

Quando precisar ancorar 
em uma pedra, dê várias 
voltas para maior 
aderência. Utilize o próprio 
nó oito na ponta do 
elástico para amarrar à 
pedra

Speks de 
barraca são 
necessários 
para esticar 
o toldo

Em terrenos íngremes, 
mantenha o toldo e a rede 
na horizontal. Uma ponta 
não deve ficar mais alta 
que a outra.

Sempre comece montando 
a tarp. Num dia de chuva, 
você terá um abrigo sêco 
para terminar de montar o 
acampamento

Utilize o bolso da rede ou 
improvise um na ponta do 
toldo, muito útil para 
guardar utensílios 
pequenos

Mesmo usando rede 
é indispensável o uso 
de isolante térmico, 
caso contrário você 
passará frio na parte 
do corpo em contato 
com a rede

O ângulo da tarp depende do clima. 
Em noites de céu limpo, deixe-a mais 
aberta. E em noites de chuva, o mais 
fechada possível.
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