PRENSA MANUAL PARA
BRIQUETES
Briquetes combustíveis são fontes de calor muito úteis tanto para cozinhar como para
aquecimento. Briquetes combustíveis podem ser feitos de vários materiais biodegradáveis
como, por exemplo, folhas secas, serradura, papel e cartão velho. O uso de briquetes
combustíveis pode reduzir muito o uso de lenha. O uso de briquetes por uma comunidade
reduz a desflorestação e o trabalho necessário para a recolha regular de lenha para uso
doméstico.
Esta nota técnica descreve o processo de construção e de utilização de uma prensa manual
simples para a produção de briquetes combustíveis. Esta prensa pode ser usada para outros
fins, como, por exemplo, na extração de óleos vegetais. Nesta nota porém falaremos apenas
da utilização da prensa para o fabrico de briquetes combustíveis.

Nota: Cores são usadas nas imagens apenas para realçar os componentes mencionados no texto. Todas as dimensões
são nominais. Poderão necessitar de ajustes para conseguir uma boa união entre as diversas peças.

A prensa manual consiste numa base e num molde. A base da prensa consiste numa base
propriamente dita, ou plataforma, um pedestal e um braço da prensa. O braço e o pedestal
estão ligados por meio de um pino metálico. O braço está ligado ao molde também por meio
de outro pino metálico.
Este conjunto de peças fornece toda a pressão necessária para extrair o excesso de água
contido na pasta com que se faz a briquete e para no fim extrair a briquete do molde.
O molde para os briquetes é composto de várias peças como mostra a imagem acima. A placa
de compressão que é ligada ao braço da prensa por um pino metálico, uma manga perfurada
de PVC, um tubo perfurado de PVC, e duas placas de apoio. A Placa A usada no fabrico do
briquete e a Placa B usada para extrair a briquete do molde.
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O pedestal da prensa
O pedestal deve ser o primeiro componente a ser
fabricado e montado. O pedestal consiste em dois braços
verticais iguais e um bloco de apoio.
O pequeno bloco de apoio colocado entre os dois braços
verticais é necessário para dar mais firmeza ao pedestal.
O entalhe na extremidade inferior dos braços verticais irá
encaixar nas longarinas da base da prensa.
Os furos são feitos à medida do pino metálico que ligará
o pedestal ao braço da prensa. O pino deve ser um
pedaço de verguinha (construção em betão) de 8mm ou
10mm de diâmetro e com uns 25cm de comprimento.

A base da prensa - a plataforma
A base da prensa, a plataforma da base, consiste em
duas longarinas de 150cm de comprimento cada,
apoiadas em duas peças de cabeceira com 80cm de comprimento, como mostra a imagem
abaixo.

As duas longarinas de 150cm de comprimento
são cortadas como mostra a imagem à direita:
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As duas peças de
80cm para as
cabeceiras são
aparelhadas como
mostra a imagem
à esquerda:

Todas as peças
são fixas com pregos de 8cm. Se houver um berbequim e brocas para madeira, devem-se
fazer furos onde são pregados os pregos para evitar que a madeira rache sob a pressão dos
pregos.
Podem-se usar parafusos se houver.

Montagem da base da prensa

O pedestal deve ser montado em
primeiro lugar.

As duas longarinas de 150cm
devem se aparelhadas em
seguida…

… e finalmente as duas peças de
80cm para as cabeceiras devem
ser aparelhadas e fixadas.
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Na imagem à direita pode-se ver o pino de
verguinha de 8mm ou 10mm de diâmetro e
com 25cm de comprimento inserido num
dos furos do pedestal.

O braço da prensa
O braço da prensa consiste no braço
propriamente dito (amarelo) de 180cm de comprimento e de dois reforços laterais (verde) de
40cm cada.

Uma das extremidades do braço é cortada e aparada de modo a facilitar o seu uso e não
magoar as mãos de quem opera ao braço da prensa.
Os furos são feitos para o encaixe dos pinos metálicos. Não estão centrados com a largura da
madeira. Deste modo o braço fica muito mais resistente às forças aplicadas pelo braço e
pela placa de compressão do molde.

Dimensões detalhadas do braço da prensa.
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O molde para briquetes
O molde para briquetes (ou para extração de óleos vegetais) consiste em algumas peças em
madeira e outras em PVC. A imagem abaixo ajuda a identificar as diversas peças.

Uma placa de compressão (ao topo, verde) está ligada ao braço da prensa por meio de um
pino metálico. Esta placa comprime a pasta molhada (matéria prima) a fim de extrair o
máximo de água possível.
Há uma manga perfurada (branco) de tubo de PVC. Este tubo deve ser de 110mm de
diâmetro e com uma espessura de 8mm. Um tubo perfurado (branco) de tubo de PVC. Este
tubo deve ser de 25mm de diâmetro e com uma espessura de 2mm. À medida que o excesso
de água é comprimido da pasta molhada o excesso de água sai pelos pequenos furos feitos na
manga e no tubo.
Uma Placa A (verde) apoia a operação de enchimento do molde e a operação de compressão.
A Placa B (verde) é usada para extrair o briquete do molde que estará pronto a ser posto a
secar. Aplicando força sobre o molde o briquete sairá pelo círculo central. Este círculo deve
ter um diâmetro suficiente para deixar passar o briquete mas não permitir a passagem da
manga do molde.
A manga perfurada e o tubo perfurado devem ser cortados em primeiro lugar. Deste modo os
diâmetros dos cortes nas placas podem ser ajustados de modo a que todas as peças encaixem
bem mas sem grande esforço.
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A manga perfurada e o tubo
A manga perfurada, feita de tubo de PVC
de 110mm de diâmetro e 8mm de
espessura tem 12cm de comprimento.
Com esta espessura será suficientemente
resistente às forças de compressão
aplicadas na prensa.
As filas de orifícios de drenagem devem ter
5mm de diâmetro. Devem ser furados em
filas desencontradas com uns 2cm de
separação como na imagem à direita.
Estes orifícios podem ter um diâmetro
inferior a 5mm se a pasta (matéria prima) a
ser prensada tiver uma granulação baixa e
houver a possibilidade de começar a sair
pelos orifícios.

O tubo perfurado central é de PVC de 25mm
de diâmetro com 17cm de comprimento. O
tubo de PVC chamado de 25mm tem um
diâmetro externo de cerca de 32mm.
Os orifícios de drenagem devem ter 3mm de
diâmetro e devem ser furados a intervalos de
mais ou menos 2cm.

A placa de compressão
Constrói-se a placa de compressão de acordo com
o diagrama ao lado. Fixar as peças com pregos ou
parafusos compridos. Todos os orifícios para
pregos ou parafusos devem ser furados
previamente com um berbequim para evitar que a
madeira rache.
O diâmetro externo (11cm) do disco deve ser
ajustado para encaixar levemente dentro da
manga perfurada.
O diâmetro da furação (3cm) deve ser ajustado
para encaixar levemente à volta do tubo
perfurado.
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Placa A
O diagrama à esquerda tem todas as
dimensões necessárias para construir
a Placa A.
O diâmetro externo (11cm) do disco
deve ser ajustado para encaixar
levemente dentro da manga
perfurada.
O diâmetro da furação (3cm) deve ser
ajustado para encaixar levemente à
volta do tubo perfurado.
Um orifício de drenagem com 2cm de
diâmetro deve ser furado no centro da
placa para permitir a saída da água
que vai sair pelo tubo perfurado.

Placa A completa.

Placa B
O diagrama à esquerda tem as dimensões necessárias para construir a Placa B.
O diâmetro da furação da
placa (11cm) deve ser
ajustado para não permitir a
passagem da manga
perfurada pelo orifício mas
permita a passagem do
briquete sem ficar
danificado.
Esta furação deve porém
deixar encaixar o rebordo
que permite a manga de
camadas múltiplas (ver
secção a seguir) assentar
sem esforço.
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Uma alternativa - manga perfurada
Manga em PVC em múltiplas camadas
É recomendado o uso de tubagem em PVC com 110mm de diâmetro e 8mm de espessura, do
tipo usado em aplicações subterrâneas. Por vezes não é possível encontrar tubo tão espesso
mas encontra-se tubagem com 2mm de espessura, do tipo usado para drenagem de águas da
chuva em caleiras e algerozes. Esta tubagem não é suficientemente resistente às forças
aplicadas pela prensa e precisa de ser reforçado para se obter uma manga perfurada
suficientemente forte.
Para se conseguir esta manga reforçada colam-se quarto (4) camadas de manga de 2mm e
furam-se as 4 camadas no final depois de
coladas com cola própria para PVC.

1. Corta-se a primeira manga de PVC de
110mm de diâmetro e 2mm espessura,
com 13cm de comprimento.

2. Corta-se a segunda manga com
12cm de comprimento, 1cm mais
curta do que a primeira. Corta-se
esta em comprimento e cola-se
sobre a primeira manga. Os bordos
superiores devem ficar alinhados.
Esta manga vai ficar curta sobre a
anterior.

3. Corta-se a terceira manga, como a
segunda, com 12cm de comprimento.
Corta-se também no seu comprimento.
Cola-se sobre as outras duas alinhando os
bordos superiores.
Esta manga também vai ficar curta sobre a
anterior. Vai deixar uma folga de cerca de 30mm
(vermelho na imagem ao lado). Corta-se uma
fatia de PVC e cola-se para preencher a folga
como na imagem ao lado.
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4. Corta-se uma quarta manga,
como a terceira, com 12cm de
comprimento e corta-se de novo
ao longo do comprimento. Colase sobre as anteriores alinhando
os bordos superiores
Esta manga também vai ficar curta
sobre a anterior. Vai deixar uma
folga de cerca de 50mm (azul na
imagem ao lado). Corta-se uma fatia
de PVC e cola-se para preencher a
folga como na imagem à esquerda.

Com um berbequim fazem-se furos com 5mm de
diâmetro, em alinhamento alternado, e a uns
2cm de espaço entre si.
Os furos devem ser só na parte reforçada da
manga.
Note-se que as várias mangas de PVC alinham
todas ao longo do bordo superior deixando um
bordo inferior com 1cm e que serve para centrar
a manga sobre a Placa B (ver secção sobre Placa
B).
Temos assim uma manga resistente feita de
várias camadas de PVC coladas umas às outras
com cola própria para tubo de PVC.
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Como usar a prensa para briquetes
Briquetes combustíveis para uso doméstico podem ser feitas com uma grande variedade de
materiais locais biodegradáveis tais como folhas secas, aparas finas de madeira, serradura,
papel de jornal, papel velho e cartão canelado descartado. Papel e cartão devem ser
fragmentados ou esfarelados e bem molhados para se misturarem bem com o resto dos
materiais. Plástico e outros materiais que não sejam biodegradáveis não devem ser usados.
Estes emitem fumos tóxicos quando são queimados.
O tamanho dos briquetes varia e é preciso
considerar que precisam de servir nos
fogões existentes.
Na oficina que aqui se mostra os briquetes
foram feitos com folhas secas de bananeira,
cartão canelado, papel escolar descartado e
serradura. Esta matéria-prima foi colocada
num balde e ensopada em água durante a
noite. Tanto de água quanto de matéria
sólida.
Para uma boa consistência a pasta obtida deve ser moldável à mão. Esta pasta é então
colocada no molde da prensa e comprimida até extrair o máximo possível de água.

A operação de compressão e de
extração do briquete requer duas
pessoas. Uma pessoa para segurar o
molde e guiar a ação da placa de
compressão e a outra para fazer força
no braço da prensa.

A pressão aplicada depende da força de quem opera a
prensa e a robustez da própria prensa. No caso apresentado
temos um jovem com 65kg de peso que aplica todo o seu
peso sobre a extremidade do braço da prensa. Esta força
traduz-se em cerca de 200kg de pressão sobre o molde e a
matéria-prima.
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Quando se atinge o efeito desejado de compressão e extração de água é necessário extrair o
briquete do molde. Para isso seguem-se os passos seguintes:
1.
2.
3.
4.

Uma pessoa segura o molde e a outra puxa o braço da prensa para cima,
Segura-se o briquete e remove-se o tubo perfurado,
Remove-se a Placa A e coloca-se a Placa B por baixo do molde,
Empurra-se o braço da prensa até o briquete sair pelo lado inferior da Placa B.

Esta extração deve ser feita com cuidado para não
danificar o briquete. Os briquetes acabados de fazer ainda
estão húmidos, são frágeis e podem partir-se. Depois de
extraídos colocam-se num lugar seco e quente onde
possam secar completamente.
Uma vez completamente secos estão prontos para serem
usados como combustível para cozinhar ou para
aquecimento.

Manutenção periódica
As peças de madeira da prensa vão ficar molhadas e precisam de secar. Sai muita água do
molde durante a fase de fabricação dos briquetes. Esta água deve escoar para fora da área de
trabalho. As peças da prensa e do molde vão estar sujeitas a grandes forças e é preciso
inspecionar a prensa e o molde para verificar a possibilidade de falhas e quebras. Alguns
pregos poderão precisar de substituição.

Notas
As dimensões da tubagem de PVC pode variar de país para país e devem ser verificadas antes
do início da construção da prensa.
Nesta nota técnica foram consideradas as seguintes dimensões:



O tubo de PVC de 25mm PVC tem um diâmetro externo de 30mm a 32mm.
O tubo de PVC de 110mm tem um diâmetro externo de 110mm.

Diagramas detalhados em 3 dimensões estão disponíveis no sítio 3D Warehouse arquivados
sob o nome do autor (nando aidos).
A prensa - https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=ufd7539d5-4030-4351-8cfa883d2d60621e
O molde - https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=ufbfb3ca5-288e-4aca-b6be1f4e842aaed5

Referências
 http://haburas.org/make%20briquettes.pdf
 http://www.clubrunner.ca/Data/5100/2431/HTML/88563/How%20to%20Make%20Fuel%2
0Briquettes%20-%20web.pdf
 http://www.villagevolunteers.org/wp-content/uploads/2011/06/Fuel-Briquettes-Guide.pdf
 http://blogs.worldwatch.org/nourishingtheplanet/nefsalf-farmers-making-fuel-out-of-wasteafrica-agriculture-kenya-organic-poverty-state-of-the-world-2011-nairobi-and-environs-foodsecurity-agriculture-livestock-forum-nefsalf-waste-nourishing-the-pl/
 http://www.naturalbuildingblog.com/free-heat-for-your-home-homemade-briquettes-andlogs/sample-briquettes/
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Prensa manual para briquetes foi escrito por Nando Aidos, um voluntário para o Projeto Mais-Valia.
As imagens foram tiradas pelo autor. Este projeto é patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian
em Portugal. Através do Projeto Mais-Valia a Fundação financia voluntários seniores nas suas
viagens e trabalho com ONGDs em países Africanos de língua Portuguesa.
A Escola Secundária de Santo António encontra-se na Ilha do Príncipe, República de São Tomé e
Príncipe. A escola é frequentada por 300 alunos do Ensino Básico durante o período da manhã e
por mais de 400 alunos do Ensino Secundário durante o período da tarde. O ensino é apoiado por
12 professores do Ensino Básico e 25 professores do Ensino Secundário. A escola foi fundada em
1997.
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Practical Action é uma organização para o desenvolvimento diferente. Temos a consciência que as ideias mais
simples podem ter um impacto profundo e um efeito positivo nas vidas das pessoas pobres. Há mais de 40 anos
que trabalhamos de perto com algumas das comunidades mais pobres no mundo – usando técnicas e
tecnologias simples para combater a pobreza e melhorar vidas. Atualmente trabalhamos em 15 países em
África, no Sul da Ásia e na América do Sul.
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