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Introdução
O clube de agricultores e um projeto que opera em três departamentos de ADPP na
Guine Bissau, tais como: Departamento de Comercio, Atividades Comunitárias,
Clube de agricultores: O departamento de Comercio tem como objetivo de processar,
melhorar e vender os produtos agrícolas e outros tudo possível através de 7 centros
construídos e equipados com máquinas de processamentos e 8 Geradores que
sofreram conversão para trabalhar com óleo de Jatropha.
A planta de Jatropha usada antigamente para vedações, com objetivo de proteger
aldeias e culturas, sem grande potência e custo baixo na produça0 de Biocombustível,
provenientes das sementes dela quando processada.
Nessa ideia ADPP clube de agricultores Energia tem como objetivo de multiplicar as
plantas, a fim de ter óleo suficiente para o funcionamento desses 7 centros de
processamento,
E eis as atividades planificadas durante esse período:

Atividades do projeto
1. Treinamento dos lideres da comunidade sobre conservação do meio ambiente
Os líderes das comunidades foram treinados sobre de como conservar o meio
ambiente, onde eles mostraram interesse de plantar e mobilizar suas comunidades na
plantação de Jatropha. Também durante o encontro dos parceiros locais foi explicado
a importância de planta de Jatropha e a sua semente.
2. Lançamento de viveiros de Jatropha nos clubes
Foi realizada ação de lançamento dos viveiros nos 45 clubes onde os agricultores
manifestaram de tomar parte na plantação de Jatropha. Devido a falta de água na
maioria de clubes onde tiveram ações de profundação dos poços para poderem ter
água suficiente isso não permitiu a eles para poderem estabelecer os viveiros. Assim
conseguimos estabelecer apenas 15 viveiros com 51.2 kg de sementes.
Também depois da chuva fizemos semeação direta das sementes com 41.5 kg de
sementes; no total da semeação direta e dos viveiros temos 97.522 plantas
sobreviventes, o que indica que sofremos a queda de 30% de plantas devido a fraca
chuva e outros cuidados nomeadamente a falta de a monda, e de irrigar regularmente
as plantas.
3. Amanhos culturais
No que refere a amanhos culturais, foram realizados sistemas de poda para poder dar
força a planta de ramificação, e diminuição do comprimento da planta para permitir a
colheita sem dificuldades. Isso foi realizado em todos os 52 clubes e nos campos
individuais dos agricultores. Também foi realizado controlo das placas, monda e
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sistema de colheita onde foi demostrados em todos os clubes como é que deve ser
feito para todos os agricultores.
4.Treinamento dos agricultores sobre colheita e toxidade de Jatropha
Os líderes de projecto do clube de agricultores foram treinados na técnica de
Jatropha, como a colheita deve ser feita, onde participaram 23 líderes de projecto.
Durante o treinamento os líderes de projecto foram demonstrados como devem fazer
a colheita e planificaram como isso deve ser feita junto a comunidade no mesmo
tempo foi explicado os cuidados que devem ser tomados quando se trata da semente
de Jatropha e também explicar a comunidade que a semente não é comestível.
Depois do treinamento foram realizadas campanhas de demonstração das técnicas
aprendidas durante o treinamento pelos líderes de projecto.
5. Treinamento dos lideres de projecto sobre parâmetros de Jatropha e texto de acidez
do óleo
No que diz respeito a capacidade dos lideres de projectos e os agricultores, o
treinamento sobre analise de qualidade de óleo de Jatropha foi realizado no dia 28 de
Fevereiro á 8 de Março de 2014 feito por um técnico que veio da Dinamarca. O
treinamento teve participação de 22 pessoas onde 8 eram líderes de projectos, 1
professor de electricidade da escola vocacional, 4 líderes de unidade, 1 perito de
agricultura, 1 técnico de Jatropha, 2 vendedoras, 1 operador de máquina de Jatropha,
1 Director e engenheiro da empresa ECOMAR fornecedor da máquina de Jatropha.
Os temas tratados durante esse treinamento como cuidar das sementes Jatropha,
qualidade de sementes para ter bom óleo, quantidade e percentagem de pressão de
óleo, como se opera a prensa de Jatropha, pressão do óleo de Jatropha, filtração e
texte de acidez.
Houve grande capacitação e participação dos técnicos do projeto Clubes de
Agricultores em Bissorã em geral.
6. Processo de extracção e filtração de óleo de jatropha
Depois do processo de extracção do óleo de jatropha antes de sua utilização precisa
de ser filtrada.
Durante o treinamento foi construído sistema de filtração onde começou com tanques
de sedimentação primeira a quarta fase, depois de 4 fases de sedimentação o óleo é
encaminhada para o motor. De seguida a primeira garrafa de filtro menos refinado e
por último para garrafa mais refinada. De seguida todo o óleo é encaminhado para o
barril de conservação pronto para uso. De momento temos 300 litros filtradas que
estão a ser utilizadas na produção de sabão de Jatropha.
7. Envolvimento dos alunos da escola vocacional nas actividades de Jatropha
Os estudantes da escola vocacional de Bissorã do curso Agro-pecuária durante o mês
de Agosto foram envolvidos na mobilização da comunidade sobre transplantação e
recolha das sementes de jatropha durante o seu período de estágio no projecto.
8. Campanhas de transplantação de plantas de Jatropha
Depois de treinamento dos líderes de projecto e comunidades seguindo o lançamento
dos viveiros, foi realizado grande campanha sobre plantação de Jatropha em 45
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comunidades que mostraram a interesse de plantar Jatropha e outras comunidades que
está fora de áreas operado pelo projeto, e que também manifestaram seus interesses
em plantar Jatropha.
Os líderes de projecto junto a comunidade engajaram muito e mobilizaram os
agricultores sobre a importância da planta de Jatropha.
Visita dos campos dos agricultores foi realizada com sucesso.
Até o mês de Agosto foi transplantada 73.456 plantas

Monitoria e Avaliação das Atividades
Processo de monitoria das atividades de projecto e plantação de Jatropha é contínuo
no âmbito de projecto onde a discussão está sendo levado a cabo em cada semana
durante os encontros de micro grupos.
Também estão sendo organizados encontro com os agricultores interessado para
realizar colheita de sementes para acelerar este.

Efeitos das atividades do projeto
Ao longo de implementação das atividades de Jatropha, os seguintes efeitos foram
observados:
1. Os líderes de projeto foram treinados e dados o conhecimento sobre os cuidados de
semente de Jatropha;
2. 15 Viveiros foram estabelecidos com 97.522 plantas
3. Os estudantes da escola vocacional foram explicados antes de sair para
comunidades sobre Jatropha e os seus cuidados, para que possam melhor sensibilizar
as comunidades nesse aspeto.
4. Máquina de extração de óleo de Jatropha foi montada e experimentada.
5. 22 Membros de projeto foram treinados de como montar o sistema de
sedimentação e filtração de óleo de Jatropha
6. Foi realizado a pressão de 300 litros de óleo de Jatropha e bem filtradas
7. A mostra de óleo de Jatropha foi levado para Alemanha para ser analisado num
laboratório especializado na análise de óleo de Jatropha
8. As Comunidades já aprenderam como produzir sabão de Jatropha

Plano para os próximos 12 meses
 Compra de sementes de jatropha aproximadamente 30 toneladas
 Extracção de 6000 litros de óleo de jatropha
 Produção de sabão de jatropha
 Campanha de sensibilização sobre uso de jatropha
 Treinamento dos líderes de projecto sobre morfologia da planta de jatropha
 Estabelecimento de viveiros para multiplicação de plantas de jatropha
 Transplantação da planta de jatropha
 Amanhos culturais: Poda, monda, colheita e controle de pragas e doenças
 Treinamento sobre cuidados a semente de jatropha
 Campanha de demonstração de produção do sabão de jatropha nas comunidades
 Campanha sobre a importância de planta jatropha ligado as mudanças climáticas e
aquecimento global
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Anexo 1: Projeto em números
Plano de
Setembro 2013
á Agosto 2014

Resultado de
Setembro 2013 á
Agosto 2014

Diferença entre
resultado e
plano

Nº de clubes envolvidos na plantação
52
45
-7
de Jatropha
N° de plantas a serem plantadas
90.000
97.522
+7.522
N° dos agricultores interessados para
plantar jatropha nos seus campos
364
328
-36
agrícola
N° dos viveiros planificados nos
52
15
-37
clubes
N° dos treinamentos realizados sobre
2
3
+1
o uso de Jatropha e toxidades
Comentários: O plano era para todos os 52 clubes, plantarem Jatropha mas devido a falta de
água em certos clubes tivemos que realizar as atividades acima descriminadas em 45 clubes,
apesar de não conseguir a média dos clubes previstos houve um aumento considerável do número
de Jatropha plantadas. Por conseguinte o número de interessados a plantarem Jatropha teve
recaída porque na média de 364 interessados só conseguiram plantar 328, e os viveiros
planificados nos clubes sofreu uma baixa devido aos trabalhos de montagem dos painéis solares;
não havia água para a irrigação dos viveiros. Os treinamentos foram realizados na íntegra com
sucesso devido ao engajamento de todos os líderes de projeto de maneira que teve o aumento de
uma sessão.

Anexo 2:

Produção de sabão de Jatropha para uso doméstico
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Amonde da plantação de Jatropha no seu viveiro antes de transplantação

Transportação da semente de Jatropha para o centro de processamento
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Treinamento de uso de prensa de extração do óleo de Jatropha

Aparelho de filtração de óleo de Jatropha
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Óleo de Jatropha pronto a ser analisado a sua acidez

Processo de análise de acidez
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Filtração de óleo utilizando o aparelho de filtração

Campanha de sensibilizaçao sobre plantaçao de jatropha
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Ação de transplantação de Jatropha
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