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Pork Terra

Produtor de suínos ganha 
competitividade e muda cara da
fazenda com agroenergia
Pork Terra, em Caconde (SP), é exemplo de pequena propriedade sustentável. Esterco e 
subprodutos do frigorífi co, como banhas e vísceras, transformam-se em combustível, gás e 
fertilizante. Prática gera economia e melhores práticas de trabalho e preservação ambiental

O produtor rural João Paulo 
Muniz cria e abate suínos na 
Fazenda Pork Terra, no muni-
cípio paulista de Caconde. 

Até 2005, a propriedade tinha um mau-
cheiro crônico, em razão dos dejetos 
dos animais. Além de incomodar os vi-
zinhos, atraia moscas e urubus. Hoje, 
menos de três anos depois, a fazenda 

é um perfeito exemplo de pequena 
propriedade sustentável. Incomodado 
com a situação, o produtor transfor-
mou o problema em solução. Agora, o 
esterco e subprodutos do frigorífi co, 
como banha e vísceras, transformam-se 
em combustível, gás e fertilizante, em 
um inovador projeto de produção de 
bioenergia.

“Até bem pouco tempo atrás, eu 
não tinha nenhuma preocupação com o 

meio ambiente em minha propriedade. 
Achava que era caro, trabalhoso e im-
possível de ser feito. Com isso, acabei 
criando um problema para minha fa-
zenda. Chegou a uma situação de que 
eu tinha até vergonha de convidar as 
pessoas”, conta Muniz. “Vi que preci-
sava tomar uma providência urgente e 
comprei fi nanciado um biodigestor. Des-

se dia em diante, parei 
de lançar 15 mil litros 
de dejeto por dia na 
natureza e transformei 
radi  calmente o modo de 
gerenciar minha proprie-
dade”, completa.

Os dejetos de um 
plantel formado por 200 
matrizes são transforma-
dos por mês em seis a 
sete botijões de biogás e 
em 10 mil a 12 mil litros 
de biofertilizantes. O gás 
é usado no aquecimento 
das crias e na pequena 
indústria de processa-

mento de torresmo, e o fertilizante, nas 
lavouras de milho (90 hectares), usado 
na alimentação dos animais, e de café 
(75 hectares), vendido no mercado. 

As vísceras e a banha descartadas 
no abatedouro, juntamente com óleo 
de cozinha usado recolhido na comu-
nidade, são transformados em 10 mil 
litros mensais de biodiesel, usados 
para a produção de energia elétrica por 
meio de geradores e no abastecimento 

“Gosto de mostrar 
pelo meu 

exemplo que para 
mudar basta querer. 

Com um trabalho 
sério e comprometido, 

é possível ter 
uma propriedade 

sustentável 
e correta do ponto 

de vista 
socioambiental”

João Paulo Muniz

da frota da fazenda, com carros, utili-
tários e tratores. A glicerina resultante 
da fabricação do combustível é utiliza-
da na produção de sabão, empregado 
na limpeza da propriedade e de veícu-
los e equipamentos.

“A implantação do projeto de agro-
energia foi essencial para a sobrevivên-
cia e a competitividade da Pork Terra, 
porque gerou economia e melhores 
práticas de trabalho”, destaca Muniz. 
“Hoje, produzo 30% da energia usada 
na fazenda e nunca mais comprei gás 
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Muniz produz seis a sete botijões de biogás e 10 mil 
litros de biodiesel por mês
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O empresário também dá palestras em 
diversos estados do Brasil, nas quais 
conta sua experiência e mostra as van-
tagens da agroenergia. “Gosto de mos-
trar pelo meu exemplo que para mudar 
basta querer. Com um trabalho sério e 
comprometido, é possível ter uma pro-
priedade sustentável e correta do pon-
to de vista socioambiental”, acredita.

Parte dos investimentos para a pro-
dução de biocombustível, informa Muniz, 
pode ser fi nanciada por diversas insti-
tuições fi nanceiras, como Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Social (BNDES), 
Banco do Brasil, Banco da Amazônia e 
Banco do Nordeste, entre outros. Os re-
cursos são do Programa de Apoio Finan-
ceiro a Investimentos do Biodiesel e do 
Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf). 

 O empresário também desenvolve 
em Caconde e no distrito de Berrânia, 
pertencente ao município, um projeto 

de arrecadação de óleo usado em fri-
turas, que hoje é matéria-prima para 
metade do biocombustível produzido 
na fazenda. “Faço palestras em esco-
las e entidades para conscientizar as 
pessoas da importância da coleta do 
óleo de cozinha. Isso evita a poluição 
do ambiente e prejuízos à rede de es-
goto, causando mau-cheiro e entupi-
mentos. Cada litro de óleo contamina 
um milhão de litros de água”, afi rma.

Faturamento: R$ 150 mil/mês
Empregos: 25 a 30
Volume de produção: variável
Exportação: em preparação para 
vender para Itália, EUA e Ásia

Contato
www.biocomporkterra.com.br
(19) 3662-8162

de cozinha, nem fui a posto de gasoli-
na. Além disso, a propriedade também 
teve economia de 40% no custo com 
adubação química quando passou a usar 
o biofertilizante”, completa. 

O empresário também considera 
essencial a mudança de pensamento 
no que se refere à preservação do meio 
ambiente. “Estou muito satisfeito em 
saber que estou sendo útil para a natu-
reza, que os dejetos dos porcos não são 
mais jogados no rio. Sou uma pessoa 
realizada por ter implantado a agroe-
nergia na fazenda”, afi rma Muniz. “O 
custo–benefício para a Pork Terra foi o 
melhor possível”, acrescenta.

Muniz criou uma empresa, a Bio-
com, para auxiliar outros produtores 
rurais a investirem na produção pró-
pria de energia por meio de consulto-
rias. “Prestamos serviços consultoria 
nas áreas de elaboração e implantação 
de projetos e de tecnologia”, informa. 

A banha descartada no frigorífi co é utilizada na produção de combustível para abastecer a frota da fazenda
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 46-47, abr. 2008.




