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Á Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 

A Planurb 

A/C da Diretora Dra. Berenice Jacob Domigues. 

Assunto: Esclarecimento e correção no mapa. 

Leonardo Araujo de Oliveira, engenheiro agrônomo, vem através desta 

mui respeitosamente apresentar os argumentos conforme segue:  

DOS FATOS 

Trata-se da chácara 29, Matricula 106.027, localizada no Bairro Jardim 

Veraneio, limitando se 645 metros com a Chácara 30; 25 metros com a rua São 

João Del Rei; 80 metros com aruá João Martins. 

De acordo como o a análise do Mapa da Perímetro Urbano de Campo 

Grande, observa que há um equívoco quanto a caracterização de um curso 

d’água, onde, na  verdade, NÃO trata-se de curso d’água, mas sim, de 

escorrimento superficial de água. 

Utilizar imagens de satélite é uma ferramenta aceitável, mais, afirmar 

com 100% de certeza a realidade in loco, não é possível. Por essas razões é que 

se faz necessário a visita in loco.  

Conforme a fotos tirado na área, dia 28 de setembro de 2017, podemos 

constatar a realidade, afirmando categoricamente, que não é recurso hídrico. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

De acordo com a Lei n. 12.651 de 25 de maio de 2012, segue: 

Art. 30: 

XVII – Nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta 

perenidade e dá início a um curso d´água; 
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 DO MAPA DA PREFEITURA. 

Mapa 1:  Visão geral do mapa. 

Mapa 2: Visão do local (na ponta da chave) indicado como recurso 

hídrico. 
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DA COSNTATAÇÃO IN LOCO 

Conforme pode ser observado in loco, confirmado pelas fotos abaixo, 

observa-se que não há presença de água, portanto, não se trata de curso d’água. 

Foto 1: Visão da coordenada. 

Foto 2: Visão geral do Oeste para o Leste. 
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Foto 3: Visão da coordenada sem a presença de água. 

Foto 4: Visão da porção Leste para Oeste, com a coordenada e sem presença 

de água. 
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DO PEDIDO 

Por tudo que ficou demonstrado tecnicamente e legalmente, pedimos 

que o mapa onde consta “como recurso hídrico” seja corrigido, por ser a mais 

pura e cristalina verdade. 

Sendo o que temos para o momento, despeço com votos de estima e 

fraterna considerações. 

Campo Grande, 06 de outubro de 2017. 

Leonardo Araujo de Oliveira 

Eng. Agrônomo – CREA 8544/D-MS 

Pós Graduando em Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental. 

Perito Judicial 
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LAUDO TÉCNICO PERICIAL DE 

CONSTATAÇÃO 

Segue o Parecer Técnico Pericial de 

Constatação, contendo 14 laudas, sendo 13 

rubricadas, 01 assinada e ART. 

ASMMP 

Associação Sul-Mato-Grossense do Ministério Público 

Campo Grande – MS 

Setembro de 2017. 
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LAUDO TÉCNICO PERICIAL DE CONSTATAÇÃO 

1- Identificação do Proprietário 

Nome: Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público – ASMMP. 

CNPJ.: 15.413.313.0001-49 

IM.: 631080-6 

Endereço: Rua Mendel, 306 

Bairro: Carandá Bosque I 

CEP.: 79.032-20 

Email: financeiro@asmmp.org.br 

Telefone: 3326-1720 

2 – Objetivo e Justificativa 

O referido laudo técnico Pericial tem por objetivo saber se a propriedade ou parte 

encontra-se inserida na ZEIA – Zona Especial de Interesse Ambiental. 

O imóvel em questão é a chácara da ASMMP, situada no Bairro Jardim Veraneio, com 

área de 4,2920 há. A vistoria é para relatar a situação ambiental da propriedade, 

enquadramento legal bem como aplicação da ciência agronômica que o caso exige. Dentre a 

matéria agroambiental, esclarecer os temas de ordem relacionados ao Uso, Manejo e 

Conservação do Solo; Relevo; Aplicação legal das Leis N.º 12.561 de 2012 (Código Florestal) 

e Lei Complementar Nº 94/2006;  

Através das JUSTIFICATIVAS Legal e Técnica, identificar o Verdadeiro Local das ZEIA – 

Zona Especial de Interesse Ambiental. 
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3 - Pressupostos 

Depois de requeridas ao proprietário e apresentadas às documentações de posse do 

imóvel, iniciou-se os trabalhos para realizar a vistoria da propriedade. 

4 - Roteiro de Acesso ao Imóvel 

Seguir da sede do município pela Avenida Afonso Pena, até a Universidade UNIDERP, 

após passar a referida universidade, virar à esquerda seguir até o final da rua, daí virar à 

direita e seguir até chegar ao imóvel em questão, que é a Rua João Martins, Chacará 16. 

Coordenada da entrada da Chácara: 21K 0757830 – UTM 7739870 

Satélite utilizado SIRGAS 2000. 

 

Foto 01 – Entrada da Chácara da ASMMP. 
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Foto 02 – Coordenada da entrada da Chácara. 

5 – Da Fundamentação Legal. 

A) Lei Nº 12.651/2012 (Código Florestal):

Art. 4o  Considera-se Área de Preservação 
Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os 
efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 
perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a 
borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de:      (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos
de 10 (dez) metros de largura;

Art. 61-A.  Nas Áreas de Preservação Permanente, é 
autorizada, exclusivamente, a continuidade das 
atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de 
turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
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julho de 2008.    (Incluído pela Lei nº 12.727, de 
2012). 

§ 1o  Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) 
módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos 
d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, 
contados da borda da calha do leito regular, 
independentemente da largura do curso d´água. 

B) Lei Complementar 94/2006.

Conforme descrito na Lei, as ZEIA- Zonas Especiais de Interesse Ambiental, possuem 

definições bem claras quanto a sua localização.  

Vejamos: 

Art 17. O plano diretor de Campo Grande..., tendo por 

base as seguintes diretrizes:  

I-..., 

III- Valorizar as áreas de fundo de vale com a 

implantação de parques lineares, utilizando-se 

de rede hidrográfica para suprir as áreas verdes 

de todas as regiões da cidade; 

IV- Delimitar e estabelecer critérios de uso e 

ocupação, garantido a permeabilidade do solo e 

promovendo a recuperação das matas ciliares de 

proteção dos cursos d´água. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12727.htm
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Art 27 – Para efeito da ordenação urbana, do uso e da 

ocupação do solo a área urbana de Campo Grande será 

organizada: 

I - ..., 

ART 28 – As Macrozonas e as Zonas de Interesse 

Cultural, Urbanístico, Social e Ambiental serão definidas 

nos Anexos I e II desta Lei Complementar. 

VII – Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA 

Art 35 – As Zonas Especiais de Interesse Ambiental – 

ZEIA têm como finalidade garantir áreas de 

permeabilidade e qualidade ambiental, e constituem 

reservas lineares, distribuídas pelas três macrozonas, 

buscando proteger,... 

6 -  Da Fundamentação Técnica 

A- Zonas Especiais de Interesse Ambiental – ZEIA 

Inicialmente para discussão do tema, precisamos de definições, para, daí então, 

prosseguir. Diante disso, segue: 

Conforme o site Meio Ambiente Técnico 

(http://meioambientetecnico.blogspot.com.br/2012/03/fundo-de-vale.html), Fundo de vale 

é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as águas das chuvas. O 

fundo de vale forma uma calha e recebe a água proveniente de todo seu entorno e de calhas 

secundárias. Com a ocupação humana essas calhas são canalizadas e ocultadas sob a 

pavimentação de avenidas... 

Segue abaixo o mapa com a localização correta da ZEIA, a qual, é junto ao Recurso 

Hídrico. 

http://meioambientetecnico.blogspot.com.br/2012/03/fundo-de-vale.html


 
 

 
 

 

                                                                           
                                                                                               LEO CONSULTORIA |Tel.: (67)2525-3009 | Cel.: (67) 9.9985.3339                                                          
                                                                                                             leo@leoconsultoria.com.br|www.leoconsultoria.com.br 
                                                                                                                          Rua 24 de Outubro, 652 | Campo Grande/MS 

7 

 
 

 

 



 LEO CONSULTORIA |Tel.: (67)2525-3009 | Cel.: (67) 9.9985.3339 
 leo@leoconsultoria.com.br|www.leoconsultoria.com.br 

     Rua 24 de Outubro, 652 | Campo Grande/MS 

8 

7 – VISTORIA 

Este técnico já conhecia a chácara a vários anos, devido aos vários trabalhos 

realizados na região. Entretanto, as fotos para a realização deste Laudo Técnico Pericial foram 

realizadas no dia 01/09/2017, conforme pode ser observado nas mesmas. 

A metodologia adotada na visita, foi a análise da Lei Nº 12.651/2012 e Lei Nº 

94/2006. Observou o que é previsto no arcabouço legal, daí, realizou a constatação da 

propriedade, e, como um todo, a área total indicada como ZEIA no mapa da Prefeitura. 

Durante a visita, fica evidente que existe um erro de cartografia (convecção do mapa), 

pois os Córregos (Fundo de Vale – Parque Linear) ficam nas extremidades da área total 

conforme demonstrado no mapa acima. Estas áreas que são os Recurso Hídrico e a APP (Área 

de Preservação Permanente), e são classificados como ZEIA. Ao contrário, é o restante da 

área, que, aliás, é a grande maioria e já estão antropizadas, fora da APP (ZEIA) e trata-se de 

“ESPIGÃO” (Popularmente conhecido como a parte mais alta e seca da propriedade). 

Foto 3 – Limite da área da ASMMP (a área da ASMMP) é a que 
possuí poste de concreto. 
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Na foto 3, pode observar a cerca com postes de concreto, onde encontra-se o limite 

da porção Leste da Chácara 16. Podemos observar que ambos os imóveis, estão com as áreas 

consolidadas, e o recurso hídrico (Córrego Coqueiro) encontra-se na Porção Norte das mesmas 

(Seta azul). 

Foto 4 – Vegetação junto ao recurso hídrico e ao fundo a cultura do 
eucalipto. 

Na foto 4, podemos observar a visão mais ampla da porção Leste, onde existe 

estradas e a atividade de pecuária e nenhum recurso hídrico no “ESPIGÃO”. 
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Foto 5 – Foto com vista geral da porção Sul da Chácara 16 e da ZEIA. 

Nesta foto podemos observar a visão geral da porção Sul da ZEIA, onde é 

desenvolvida a atividade de pecuária, sem a presença de Recurso hídrico no ‘ESPIGÃO”. 

Entretanto na porção mais ao SUL, no Limite da Área encontra-se o Córrego Pedregulho, e, 

este sim, pertence a ZEIA. 
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Foto 6 – Observa o técnico. 

Na foto 6, observa a visita do técnico no local do imóvel a ser periciado. De acordo 

com a ABNT, a visita é obrigatória, segue a comprovação. 

8 – CONCLUSÃO 

1- A Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA, nada mais é, o que já era 

previsto na Lei nº 12.651/12 (Código Florestal) como sendo a APP junto 

aos cursos d´águas; 

2- A Zona Especial de Interesse Ambiental – ZEIA, localiza-se no FUNDO DE VALE, 

REDE HIDROGRÁFICA (Curso d´água: Rios e Córregos) conforme o Art 

17, item III da Lei Complementar 94/2006 da Prefeitura Municipal de 

Campo Grande/MS; 
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3- É bem claro na Lei Complementar 94/2006, Art 35, que as ZEIAs são 

RESERVAS LINEARES..., ou seja, é EVIDENTE que se trata de cursos d´água; 

4- Conforme o mapa apresentado acima, é fácil identificar o local exato da 

ZEIA. A área da ZEIA identificado pela Prefeitura ultrapassou os limites 

legais previsto, necessitando correção, e 

5- Conforme a Lei Complementar Nº 94/2006, Art 28 diz que: as áreas das 

ZEIA são aquelas definidas e delimitada nos Anexos I e II. Entretanto, acreditamos 

que houve erro na elaboração do MAPA no momento da delimitação da ZEIA na 

área em questão, pois, esta ZEIA deixou de ser LINEAR e passou a formar um 

polígono quase que semelhante ao triângulo, contida na mesma o “ESPIGÃO” da 

área (Popularmente conhecido como local mais alto, seco) extrapolando os 

requisitos já previsto em legislação para a ocupação espacial da ZEIA. 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E PEDIDO. 

 Devido a tudo que foi explanado, observando as normas técnicas e legais, o mapa 

da referida ZEIA elaborado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS tem o 

dimensionamento da mesma equivocado e precisa da correção, para cumprir a Legislação em 

vigor estando em conformidade com a Doutrina da Ciência Agronômica, sendo a mais pura e 

cristalina verdade. 

Campo Grande, 01 de setembro de 2017. 

Leonardo Araújo de Oliveira 

Eng. Agrônomo – CREA 8544/D-MS 

Pós Graduando em Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental. 

Coordenador da Legislação IMASUL 2013. 

Perito Judicial. 
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