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45 • Briquetes 
de combustível

Introdução 

Briquetes feitos de materiais de pequeno 
ou nenhum valor, como jornais velhos ou 
restos de plantas parcialmente decompos-
tos, podem ser um combustível económico 
e alternativo à lenha ou carvão. Depen-
dendo dos materiais usados na produção 
dos briquetes, estes poderão ser menos 
poluentes que o carvão. Outra vantagem é 
a transformação do “lixo” em combustível, 
o que é um processo atraente e sustentável. 
Existem vários métodos e tecnologias para 
prensar briquetes e cada um com as suas 
respectivas vantagens e desvantagens. Esta 
secção descreve um tipo de prensas de bri-
quetes que são usados pelas organizações 
ECHO e WWF-Malawi.  

Materiais usados para 
briquetes  

Jornais rasgados são os materiais mais usa-
dos. Pequenas aparas (cavacos) de madeira 
e serradura também funcionam bem. Restos 
de plantas podem fazer briquetes bons, mas 
é aconselhável compostar os restos durante 
algum tempo (duas ou três semanas) de 
forma a aderirem quando prensados. A 
adição à mistura duma pequena quantidade 
de cinza de madeira torna os briquetes 
mais duros e permite-lhes uma combustão 
mais prolongada. A adição de esterco pode 
produzir o mesmo efeito.  

Testar materiais para 
briquetes

1 - Ensopar os materiais em água

2 - Com as suas mãos, molde uma bola 
a partir do material ensopado. Se a bola 
retém a sua forma e não se quebra, prov-
avelmente produzirá um briquete sólido 
e bom. Se a bola for quebradiça deverão 
ser adicionados materiais que aumentem a 
capacidade de ligação da mistura

Materiais de ligação

Algumas boas opções são restos de peixe, 
melado, cinza de madeira, esterco, farinha 
de milho ou de trigo. A maioria das mistu-
ras usadas na produção de briquetes não 
recorre a materiais de ligação, pois recorre-
se à utilização duma prensa. 

Receita de um bom briquete

Um bom briquete é aquele que queima 
durante um longo período de tempo. 
Experimente fazer uma mistura com os 
materiais disponíveis localmente e experi-
mente as proporções até obter uma re-
ceita para produzir um bom briquete. Por 
exemplo, apenas jornais rasgados servirão 
para produzir um briquete, mas se forem 
adicionados alguns pequenas aparas de ma-
deira ou uma ínfima quantidade de carvão 
pulverizado, a eficiência do briquete de 
jornais aumentará.
Depois de prensados, os briquetes con-
tinuam húmidos. É importante seca-los 
completamente antes de os usar como 
combustível. Alguns dias de secagem ao sol 
deverão ser suficientes. 
Os briquetes antes de serem usados como 
combustível, deverão ser quebrados antes 
de serem usados como combustível, assim 
aumentam a superfície de contacto, o que 
torna a combustão mais eficiente.
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Briquetes de WWF em 
Malawi

A WWF da Finlândia 
suporta um projecto 
em Chembe, Ma-
lawi, onde grupos 
de mu-lheres são 
treinadas e ajuda-
das na produção de 
briquetes de com-
bustível a partir de 
resíduos de plantas. 
As mulheres usam 
talos do milho, re-
colhidos dos campos 
após a colheita, er-
vas ou as folhas das 
árvores. O esterco 
animal pode também 
ser misturado com 
outros materia is 

como serradura. 
A produção começa com a transformação 
do material orgânico numa massa pastosa. 
Os talos de milho, as ervas e as folhas das 
árvores são embebidas em água durante 
aproximadamente uma semana num poço 
hermético, onde a fermentação tem con-
dições para ocorrer. Uma vez homoge-
neizado, o material é retirado do poço, 
enxaguado numa bacia e martelado com um 

pilão num tradicional 
almofariz africano de 
madeira. Este mé-
todo é familiar às 
mulheres da aldeia, 

pois o mesmo tipo de almofariz é usado na 
transformação do milho em farinha.

A massa pastosa é posteriormente colo-
cada num molde cilíndrico de metal, que 
determina a forma circular do briquete. 
Uma haste simples e barata, de madeira ou 
metal, é usada para comprimir o material, 

de forma a este expelir o excesso de água 
através dos furos existentes na base do 
molde. Os briquetes são então colocados 
numa cavalete de secagem e deixados a en-
durecer ao sol. Demora aproximadamente 
uma semana para perderem a humidade e 
estarem prontos para serem usados.
Para a população local, a produção de 
briquetes é uma nova oportunidade para 
gerar receitas. Uma outra vantagem é o 
facto de pouparem as mulheres da recolha 
de lenha para o fogo, já que esta tarefa é 
frequentemente considerada como uma das 
mais árduas. 

Aperfeiçoamento do modelo 

É importante para os utilizadores que exista 
a chama apropriada e pouco fumo. Uma 
pesquisa mostrou que os briquetes feitos a 
partir dos talos do milho produzem menos 
fumo do que aqueles feitos de folhas; e um 
briquete poroso queima mais rapidamente 
que um mais denso e pesado. 
O processo de produção do briquete feito 
a partir de restos orgânicos segue o modelo 
desenvolvido pela PAMET (Paper Making 
Education Trust): 
Forma circular com um diâmetro de aproxi-
madamente 20 centímetros (8 polegadas), 
e um furo no meio que ajuda a manter 
um fluxo de ar suficiente para permitir a 
combustão. Entretanto, é necessária uma 
pesquisa para aumentar a eficiência, mini-
mizar o custo e o trabalho envolvido no 
processo de produção.

Em Chembe, os briquetes são vendidos 
por 2,5 kwachas (cerca 0,02 EUR ou USD) 
cada. São necessários dois briquetes para 
preparar uma refeição de nsima, ou papa 
de milho, o alimento principal das famílias 
rurais malauianas. É possível concluir que 
os briquetes de combustível produzidos a 
partir de resíduos de plantas são uma boa 

Prensando 
briquetes. 

Anota-se a 
secagem 
em cima.

Briquetes 
secando 

no sol
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opção em áreas com poucas árvores e onde 
as mulheres e as crianças percorrem longas 
distâncias para recolher lenha.

Prensa de briquetes de 
madeira 

Esta prensa é composta essencialmente por 
madeira e por materiais fáceis de encontrar. 
A pressão é obtida por um mecanismo de 
alavanca simples. Para funcionar eficaz-
mente requer duas pessoas. 
  
Medidas da prensa (na foto no alto):  
A: 215 cm (86 polegadas)  
B: 80 cm (32 polegadas)  
C: 85 cm (34 polegadas)  
D: 180 cm (72 polegadas)  
  
Detalhes do mecanismo que gera a 
pressão  
A: 30 cm (12 polegadas)  
B: 30 cm (12 polegadas)  
  
O molde para os briquetes é feito a partir 
dum pedaço de tubo de PVC com 40 cm 
(16”) de comprimento e 7.5 cm (3”) de 

diâmetro. Faça buracos, com uma broca, no 
tubo de forma a que água possa abandonar 
o briquete quando este é prensado. 

Como suporte do molde use um pedaço de 
madeira robusto e plano, contra o qual o 
briquete será prensado (veja a ilustração). 
Sobre o suporte, fixe um disco de madeira 
com as seguintes dimensões: aproximada-
mente 3 cm de altura com um diâmetro 
ligeiramente inferior ao diâmetro do tubo 
de PVC. Por sua vez, o tubo de PVC será 
ajustado ao disco de madeira que não 
deslizará quando a pressão da prensa é 
aplicada.  
U m  o u t r o 
pedaço de tubo 
de PVC, com 
um diâmetro 
i n f e r i o r  ao 
primeiro tubo, 
pode ser usa-
do para formar 
um buraco no 
centro do bri-
quete (veja a 
i l u s t r a ç ão ) . 

Prensa de 
madeira. 
Detalhes 
do meca-
nismo 
para gerar 
pressão 
em baixo
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Para colocar o novo 
tubo na posição cor-
recta, fure parcial-
mente um buraco na 
base da tábua com 
o mesmo diâmetro 
do tubo pequeno de 
forma a que possa 
ser inserido no bu-
raco. Isso ajudará a 
mantê-lo no meio 
do molde quando se 
fizer o enchimento 

com o material do briquete. Embora o orifí-
cio não seja necessário, a experiência indica 
que os briquetes secam mais rapidamente 
quando o buraco existe.
   

Extracção dos briquetes

A extracção dos briquetes poderá ser 
auxiliada por uma pequena estrutura de 
madeira que é construída e projectada de 
forma a que o molde dos briquetes des-
canse nas suas extremidades. A estrutura 
é mais uma vez apertada de forma a forçar 
os briquetes no fundo do molde. 

Informações e fotos da prensa de madeira da 
publicação “Prensas de Briquetes” de J. Dahl-
man e C. Frost no website de ECHO: www.
echonet.org

Informações e fotos da produção em Malawi 
do website de WWF: www.panda.org

Tubo de 
PVC com 
buracos 

para 
deixar sair 

a água

Pronto 
para pren-
sar alguns 
briquetes

Uma es-
trutura de 

madeira 
facilita a 

extracção 
dos bri-
quetes
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46 • Painel solar 
“Cookit” - O Painel 
Dobrável da Família

O Painel Dobrável da Família não é nem 
um “forno solar” nem um “concentrador 
curvo”, mas um óptimo híbrido. A sua 
total simplicidade não corresponde à sua 
poderosa força de cocção. E o seu baixo 
custo permite levar a “cozinha solar” a uma 
enorme quantidade de pessoas.
Ele é adequado para cozer os alimentos, 
assar pães, pasteurizar a água e para o en-
sino dos conhecimentos básicos da energia 
solar.
Os co-responsáveis pelo desenvolvimento 
do “Cookit” são Roger Bernard (França) e 
Barbara Kerr (Estados Unidos), que tam-
bém trabalharam com Edwin Pejack, Jay 
Campbell e Bev Blum do Solar Cookers 
International.
Extensos testes de campo nos Estados Uni-
dos e com refugiados no Kenia confirmam o 
seu desempenho, a sua conveniência, baixo 
custo, aceitação e adaptação a diversas 
necessidades.

Esboços para Construção:

Comece com um grande pedaço de papelão, 
medindo 1m x 1,33m. Corte e dobre como 
é mostrado no esboço ao lado. Os ângulos 
e dobras são os indicados, mas pequenas 
variações também podem ser feitas.
Dicas: Para fazer dobras rectas no papelão, 
primeiro faça um vinco sobre a linha da do-
bra com um objecto de ponta cega, como o 
cabo de uma colher, então dobre o papelão 
contra uma superfície firme e recta.
Faça as fendas (slots) um pouco menores 
e estreitas que as abas a serem encaixadas, 
de modo que estas se prendam firmemente 
ao painel frontal.

C o l e  f o l h a s  d e 
alumínio nas áreas 
que formarão as 
superfícies internas 
quando o painel es-
tiver montado para 
cozinhar.
Para instalar, deite 
o painel com o lado 
brilhante para cima. 
Dobre para cima as 
partes frontais e tra-
seiras e encaixe as 
pontas das abas nas 
fendas à sua frente.
Você está pronto 
para cozinhar! Coloque a sua comida numa 
panela preta.
Então coloque a panela dentro de um saco 
plástico (um saco de cozinhar irá suportar 
melhor o calor). Depois, feche a abertura 
do saco e coloque a panela, envolta no saco, 
no centro do seu fogão solar.

Dicas

Dr. Steven Jones achou que levantar a pan-
ela numa estrutura de arame melhora o fun-
cionamento do 
painel solar.

I n f o r m a ç ã o 
e desenho de 
Solar Cookers 
International, 
www.solarcook-
ing.org/cookit.
htm

Painel 
solar de 
papelão 
em Zim-
babué
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Medidas para o painel solar. Pode ser montada a partir de várias pedaços de papelão


