
 

 
OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO 

 
 

(Belo Horizonte, 10 de novembro de 2017) 
 
 
 
ASSUNTO: Apoio a suinocultura mineira em relação à alteração do texto da DN74/2004 
 
 
Excelentíssimo Senhor Secretário, 

 

A Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais (ASEMG) solicita a V. Exª apoio e 
empenho para intervir junto ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Dr. Jairo José Isaac, sobre as alterações referentes ao potencial poluidor da 
suinocultura no texto da DN 74/2004 a fim de que não penalize, operacional e economicamente, 
a atividade em Minas Gerais, a qual representa 12,8% do rebanho nacional e 9,7% do PIB do 
agronegócio mineiro. 

O setor reitera o cumprimento das suas obrigações legais em relação às regras ambientais, 
sendo que quaisquer desvios são devidamente advertidos e punidos, como não poderia deixar 
de ser, conforme prevê a legislação. Entretanto, solicita a Vossa intervenção, uma vez que está 
em andamento a alteração da classificação do potencial Poluidor/Degradador da suinocultura, 
passando de M (Médio), conforme a DN 74, para G (Grande). 

Esta alteração precisa ser amplamente discutida no meio técnico, já que não houve 
embasamento técnico para tal mudança, nem contemplou os avanços obtidos desde a 
aprovação da DN 74, dentre eles a implantação de biodigestores, os quais entre outras 
vantagens propicia a queima do metano, o principal gás causador do efeito estufa, bem como a 
geração de energia elétrica e posteriormente o uso dos efluentes na fertirrigação, reduzindo 
significativamente o lançamento de efluentes tratados no corpo hídrico. Prova disso foi a 
campanha de monitoramento da Bacia do Rio Piranga realizada em conjunto pela ASSUVAP e 
a SEMAD que comprovou não serem os suinocultores os poluidores do Rio Piranga, como se 
afirmava. Na DN em estudo, solicitamos que haja a bonificação do produtor que possui sistema 
de tratamento de dejetos eficiente, que adota a fertirrigação em detrimento do lançamento dos 
efluentes tratados no corpo hídrico, que possui biodigestores, dentre outros recursos 
tecnológicos mitigadores de emissões de gases do efeito estufa. 

Assim sendo, solicito a V. Exª total empenho para que a atividade seja vista com a importância 
que merece e não seja impactada por uma mudança de potencial poluidor, já que nos colocamos 
como um setor parceiro do Estado e com total interesse e atenção quanto às áreas ambiental, 
social e econômica. 

 
 
Atenciosamente, 

                                                
__________________________________ 

 
Presidente da ASEMG 

 
Excelentíssimo Senhor 

Dr. Pedro Cláudio Coutinho Leitão 

Secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais 

BELO HORIZONTE - MG 


