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RESUMO

Este trabalho aborda a utilização de uma área militar de forma sustentável, para isso é

fundamental o levantamento dos Indicadores de Desempenho do Campo de Instrução de Santa

Maria. Tal abordagem se faz necessária devido aos impactos ambientais relacionados à destruição

da cobertura vegetal, erosão e assoreamento dos cursos d’água. Como não há dados ambientais

para a área, este estudo tem como objetivo geral elaborar Indicadores de Desempenho do Campo

de Instrução de Santa Maria e um diagnóstico ambiental da área do CISM que servirá como apoio

para criação de um plano de manejo visando o uso sustentável desta área. Os procedimentos para

execução  deste  trabalho  incluem  trabalhos  de  campo  e  de  laboratório.  Este  projeto  será

desenvolvido por intermédio de um convênio entre a UFSM e o Exército Brasileiro. Como ações

previstas para este trabalho, pretende-se contribuir para o gerenciamento sustentável das áreas

utilizadas para atividades militares.
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1 INTRODUÇÃO

O Campo de Instrução de Santa Maria (CISM) é uma Organização Militar do Exército

Brasileiro localizada na cidade de Santa Maria, RS entre as coordenadas 53° 48 12’’; 53° 53’ 23’’  

de longitude oeste e 29° 42’ 31’’; 29° 47’ 39’’ de latitude sul. A área está inserida na porção média

da bacia hidrográfica do Arroio Cadena, na sua margem direita. Possui uma área de 5.866,9 ha,

destinada a operações militares com veículos blindados, que pesam de 11 a 48 toneladas. Estas

operações  têm  causado  alguns  impactos  em  determinados  locais  do  Campo  de  Instrução

relacionados à compactação do solo,  erosão formando campos de areias,  ravinas e voçorocas

tendo  como consequência  o  assoreamento  dos  cursos  d’água.  Além disso,  em alguns  cursos
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d’água  e  nascentes,  a  vegetação  está  completamente  ausente  o  que  facilita  o  aporte  dos

sedimentos  a  estas  drenagens  podendo  comprometer  inclusive  a  porção  à  jusante  do  Arroio

Cadena, bacia hidrográfica na qual a área do campo está inserida, onde  ocorre alagamentos com

maior frequência.

 Este  trabalho  aborda  a  necessidade  de  estabelecer  indicadores  de  desempenho  para

orientar o manejo sustentável das áreas utilizadas em exercícios militares, a fim de diminuir o

impacto ambiental relacionado ao solo e bacias hidrográficas. Tal abordagem se faz necessária

para  manutenção  e  preservação  das  áreas  destinadas  aos  exercícios  militares,  de  forma  que

conviver com esses problemas dentro de uma unidade político-administrativa configura-se no

desafio do desenvolvimento sustentado, e a receita para vencê-lo passa pelo conhecimento do

território,  desde  suas  características  até  seu  estado atual  de  uso,  para  que  se  respeitem suas

fraquezas e se explorem suas potencialidades. Nesse sentido, percebe-se que, os  indicadores de

desempenho ambiental  são importantes para balizar os planos de manejo a serem propostos para

a área.

O  objetivo  deste  trabalho  é  o  levantamento  técnico-científico  em diferentes  áreas  do

conhecimento, para elaboração de Indicadores de Desempenho que retratem a real resposta do

meio ambiente com a prática dos exercícios Militares no contexto do CISM, bem como um plano

de manejo sustentável para a área do Campo de Instrução de Santa Maria, analisando os seguintes

aspectos:

-Formação de recursos humanos na temática proposta;

-Realizar eventos científicos em parceria com o Exército visando divulgação e publicação dos

resultados obtidos;

-Observação das formas de utilização da área durante os treinamentos militares;

-Levantamento sobre forma de uso e ocupação da área.

Este trabalho foi construído através de revisão bibliográfica e pesquisa em laboratórios

para  levantamento  de  dados  específicos  das  áreas  destinadas  para  atividades  militares.  Os

procedimentos para execução da pesquisa incluem trabalhos de campo e dados de  laboratório,

com  a  finalidade  de  definir  e  dimensionar  os  indicadores  dentro  do  contexto  de  utilização

sustentável das áreas  utilizadas para prática de atividades Militares.



2  O EFEITO DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA MILITAR NO MEIO AMBIENTE

O Campo de Instrução de  Santa  Maria  (CISM) é  uma área  destinada  ao treinamento

militar  de “tropas  blindadas” cuja prática  têm provocado impactos  ambientais  relacionados à

destruição da cobertura vegetal, erosão e assoreamento dos cursos d’água. Como não há dados

ambientais para a área, este estudo determina os indicadores de desempenho, com finalidade de

monitoramento da prática das atividades militares feitas no interior do CISM. Estes Indicadores

de  Desempenho  servem  como  apoio  para  criação  de  um  plano  de  manejo  visando  o  uso

sustentável desta área. Os principais impactos oriundos da atividade militar se encontram no solo,

a presença de erosões tornou-se comum nas áreas destinadas a operações com blindados.

Neste  contexto  o  CISM é  uma das  poucas  Organizações  Militares  (OM)  destinada  a

treinamento de militares com blindados no Brasil. Por esse motivo, OM’s e militares do Brasil

inteiro,  e  algumas  vezes  do  exterior  utilizam  essa  área  para  esse  tipo  de  exercício.  Para

compreender a forma de utilização do CISM, isto é, as OM’s que realizam exercícios militares; a

época do ano em que isso ocorre e o tipo de blindado e viatura que percorrem a área de estudo

serão elaborados gráficos e tabelas com os dados referentes aos treinamentos realizados em um

período de 2 (dois) anos. Esses dados foram analisados e correlacionados com áreas de controle

ambiental, com a finalidade de levantar quais são os indicadores mais eficientes no que tange  à

sustentabilidade ambiental.

      Por  se  tratar  de  uma  área  militar  tem  amparo  legal  quanto  às  questões  ambientais

principalmente quanto ao uso das Áreas de Preservação Permanentes (APP’s), pois ele se integra

aos casos excepcionais de acordo com a resolução 369 do CONAMA (2006) Art. 4o § 3o. No

entanto, embora o CISM esteja amparado legalmente, nos últimos anos os seus comandantes e o

Exército Brasileiro como um todo, de forma muito positiva,  têm procurado desenvolver suas

atividades  de  forma  sustentável  buscando  um modelo  de  gestão  que  assegure  a  preservação

ambiental de suas áreas com base nas Instruções Gerais para o Sistema de Gestão Ambiental no

Âmbito do Exército, que regulam a sua Política de Meio Ambiente no tocante à preservação,

proteção e melhoria da qualidade ambiental de suas áreas.

A  preservação  ambiental  é  uma  preocupação  crescente  por  parte  das  pessoas,

organizações e governo. Desde os anos 60, a atividade de organizações de proteção do meio

ambiente vem atuando em favor da preservação ambiental, para tentar garantir que tenhamos um

planeta  ambientalmente  mais  sustentável.  Com foco na  preservação ambiental  do Campo de



Instrução de Santa Maria, sem prejudicar os diversos exercícios militares desenvolvidos nas suas

áreas, alguns problemas decorrentes do uso vêm sendo levantados, entre eles se destaca a erosão.

O termo erosão vem do latim "erosio", que significa corroer, separar. Em termos gerais,

erosão do solo significa a remoção física do topo do solo por vários agentes, incluindo a queda do

pingo de chuva, escoamento da água na superfície e no interior do perfil do solo, vento, gelo e

arraste gravitacional  (LAL, 1990).  Para Nigel et  al.  (2010) a erosão do solo é um problema

ambiental que agrava a degradação da terra no local onde ocorre sendo fonte de sedimento e

poluentes que podem afetar os sistemas aquáticos adjacentes.

Segundo  Bertoni  e  Lombardi  Neto  (1999),  erosão  significa  um  conjunto  de  ações,

incluindo o desprendimento, o arraste e a deposição das partículas de solo causada por agentes

como  água,  gelo,  vento  ou  gravidade.  Para  Camapum  de  Carvalho  et  al.  (2006)  a  erosão

compreende um conjunto de fenômenos naturais envolvendo a formação de materiais detríticos

provenientes  da  decomposição  e  desagregação das  rochas  e  solos.  Ela  age  continuamente na

superfície da Terra e representa um dos principais agentes naturais de transformação fisiográfica

do planeta, governado por agentes tais como clima, ação das águas e vento, características do

relevo, atividade biológica nos solos e, por último, e não menos importante, pela ação antrópica.

2.1 TIPOS DE EROSÃO.

Um primeiro aspecto para ser estudado é a classificação dos processos erosivos, para

ficar bem caracterizado a existência e a natureza do impacto no solo, nas áreas onde ocorre o

exercício. Segundo Salomão e Iwasa (1995), Bastos (1999), entre outros, há dois tipos de formas

de processos erosivos:

Erosão  geológica  (ou  natural): processo  natural  de  denudação  e  evolução  da

superfície  terrestre,  caracterizado  pela  desagregação  e  transporte  de  materiais  do  solo  pelos

agentes erosivos, de forma lenta e contínua;

Erosão acelerada ou antrópica: processo rápido e destrutivo, induzido principalmente

pela ação humana, gerando desequilíbrio nas fases de erosão natural e sedimentação.

Autores  como  Bertoni  e  Lombardi  Neto  (1999),  Maciel  Filho  (1997),  IPT  (1991),

Karmann (2000), entre outros, classificam as erosões quanto ao grau de intensidade em:



-  superficial  ou  laminar  e  linear  ou  concentrada,  que  originam  os  sulcos;  ravinas  e

voçorocas. A erosão laminar compreende: as feições erosivas oriundas de escoamento difuso das

águas, resultando na remoção progressiva e relativamente uniforme dos horizontes superficiais do

solo. Já a erosão linear é consequência do fluxo de água que se torna concentrado e pode ser de

três tipos :

- Sulcos: pequenos canais resultantes da concentração de escoamentos superficiais

concentrados;

- Ravinas: feições erosivas resultantes do aprofundamento dos sulcos, oriundos da

concentração do escoamento superficial;

-Voçorocas ou boçorocas: feições erosivas mais complexas e destrutivas no quadro evolutivo da

erosão linear e são originadas por dois tipos de escoamento que podem atuar em conjunto ou

separadamente: o superficial e o subsuperficial. São erosões de grande porte, de formas variadas

e de difícil controle.

Esses  autores  apresentam ainda  conceitos  como intersulco,  piping  e  erosão  marginal.

Intersulco é uma feição erosiva causada pelo escoamento superficial que pode se dar em uma

lâmina de água de pequena espessura e extensão e que se concentra em determinadas áreas como,

por exemplo, entre os sulcos já formados pelos processos erosivos.

Já piping é um termo utilizado para designar erosão interna ou tubular, que provoca a

remoção de partículas no interior do solo, formando canais que evoluem em sentido contrário ao

do fluxo da água. E erosão marginal é um termo empregado para as formas erosivas causadas

pelo escoamento concentrado nos cursos d'água que dispõem-se transversais ao eixo do fluxo. Os

conceitos de sulcos, ravinas e voçorocas diferem com relação às dimensões da incisão, geometria

da feição erosiva, afloramento do lençol freático e com o tipo de fluxo do escoamento.

No entanto, as classificações mais utilizadas internacionalmente são aquelas relacionadas

às dimensões das incisões erosivas. Bigarella (2003) adota uma terminologia de acordo com a

profundidade das incisões: ranhura até 5 cm; sulco de 5 a 30 cm; vala de 30 a 100 cm e ravina

maior que 100 cm. Segundo Camapum de Carvalho et al. (2006), sulcos são pequenos canais de

até 10 cm de profundidade, gerados pela concentração do escoamento superficial; e ravinas são

canais com profundidade entre 10 e 50 cm, onde começa a haver instabilidade dos taludes.

Já  Guerra  et  al  (2007) considera  sulcos  ou  ravinas  incisões  com menos  de  50  cm,  e

voçorocas  incisões  com  largura  e  profundidade  superiores  a  50  cm.  Villar  e  Prandi  (1993)

definem  voçorocas  como  ravinas  de  grandes  dimensões,  geralmente  formadas  por  grandes



concentrações  de  fluxo  e  referem-se  à  sua  formação  como  o  estágio  menos  frequente,  mas

provavelmente  o  mais  espetacular  do  processo  erosivo.  Para  os  mesmos,  a  maior  parte  das

voçorocas está associada a formações arenosas, mas podem ocorrer ainda em solos tendo como

rocha original granitos, migmatitos e basaltos. Segundo o IPT (1991) as voçorocas são o estágio

mais avançado da erosão, sendo caracterizadas pelo avanço em profundidade das ravinas até estas

atingirem o  lençol  freático  ou o nível  d’água do terreno.  E este  é  o  conceito  adotado neste

trabalho.

2.2  ATIVIDADE MILITAR

O  Campo  de  Instrução  de  Santa  Maria  (CISM)  possui  particularidades  logísticas  e

doutrinarias,  as  quais  facilitam  e  dinamizam  os  exercícios  de  Organizações  Militares  (OM)

blindadas do Brasil. Com isso, militares de todo território nacional e militares de outros países

utilizam a área para adestramento durante todo ano.

Para compreender a forma de utilização do CISM, isto é, as OM’s que realizam exercícios

militares; a época do ano em que isso ocorre e o tipo de blindado e viatura que percorrem a área

de  estudo  foram  elaborados  gráficos  e  tabelas  com  os  dados  referentes  aos  treinamentos

realizados em 2015 e 2016.  

       A Tabela 1 mostra as OMs que realizaram treinamentos no CISM em 2015 e 2016.

UNIDADES ORIGEM TIPO DE VEÍCULO
29º BIB Santa Maria/RS M113
1ª BDA C MEC Santiago/RS Urutu e cascavel (Blindados sobre rodas)
2ª BDA C MEC Uruguaiana/RS Urutu e cascavel (Blindados sobre rodas)
CIBLD Santa Maria/RS M60, Leopard A1 sabiex, Leopard 1 A1, Leopard 1 A5
3ª DE Santa Maria/RS M60, Leopard A1 sabiex, Leopard 1 A1, urutu, cascavel, M41c
6º ESQ C MEC Santa Maria/RS Urutu e cascavel (Blindados sobre rodas)
3º GAC AP Santa Maria/RS M108, M109
EASA Cruz Alta/RS M60, Leopard A1 sabiex, Leopard 1 A1, urutu, cascavel, M41c
ESAO Rio de Janeiro/RS M60, Leopard A1 sabiex, Leopard 1 A1, urutu, cascavel, M41c
1º RCC Santa Maria/RS Leopard, M113, Berg Panzer, Leopard 1 A5
7º BIB Santa Cruz/RS M113

Tabela 1 – OM e tipo de veículo utilizado. Fonte 3ª DE – CISM.

 Com base nos dados obtidos foi construído um gráfico de barras onde pode-se ver quais

as  OM’s  mais  utilizaram o  CISM para  treinamentos  com blindados  nesses  anos.  O CIBLD

(Centro de Instrução de Blindados) foi a unidade que mais realizou treinamento no CISM nos

dois anos analisados sendo que o maior número de eventos ocorreu no ano de 2016, seguido do



29º BIB (29º Batalhão de Infantaria Blindado) no ano de 2016 e 1º RCC (1º Regimento de Carros

de Combate) no ano de 2015. Vale salientar que tais OMs possuem, dentre sua frota, os blindados

mais pesados como M60 (48,7 toneladas), Leopard A1 sabiex (45 toneladas), Leopard 1A1 (42,4

toneladas), Leopard 1A5 (42,4 toneladas).

Gráfico- Número de dias utilizados por OM por ano no CISM.

Atualmente o número de blindados que utilizam o Campo para efetuar os treinamentos

são em torno de 140. Além dos blindados, outros carros relativamente pesados percorrem a área

do Campo de Instrução como as viaturas (VBTP – viatura blindada para transporte de pessoal,

caminhões, jipes, etc.). Dessa maneira, os veículos que percorrem o CISM variam desde viaturas

que pesam 3 toneladas (caminhões, jipes) a blindados pesando aproximadamente 48 toneladas

(M60), como verificamos na tabela 2.

VEÍCULOS BLINDADOS PESO VELOCIDADE
M 108 18 ton. 56 km/h   sobre lagartas
M 109 21 ton. 56 km/h   sobre lagartas
M 41c 18,45 ton. 72 km/h   sobre lagartas
M 113 9,2 ton. 62 km/h   sobre lagartas
M 60 48,7 ton. 48 km/h   sobre lagartas
M 578 24,5 ton. 65 km/h   sobre lagartas
Leopard A1 sabiex 45 ton. 60 km/h   sobre lagartas
Leopard 1 A1 42,4 ton. 65 km/h   sobre lagartas
Leopard 1 A5 42,4 ton. 65 km/h   sobre lagartas
VBR (reconhecimento) 10,9 ton. 100 km/h sobre rodas
VBTP (trans. Pessoal) 11 ton. 105 km/h sobre rodas
BERG PANZER 39,2 ton. 62 km/h   sobre lagartas

Tabela 2 – Veículos blindados que percorrem o CISM. Fonte 3ª DE – CISM



2.3 COBERTURA VEGETAL

A cobertura vegetal é a defesa natural de um terreno contra a erosão. De acordo com

Bertoni e Lombardi Neto (1999); Infanti Jr e Fornasari Filho (1998); Archibold et al. (2003);

Herzig  et  al.  (2011);  entre  outros,  os  principais  efeitos  da  cobertura  vegetal  no  solo  são:  a)

proteção direta contra o impacto das gotas de chuva; b) dispersão da água, interceptando-a e

evaporando-a antes que atinja  o solo;  c)  decomposição das raízes das plantas que,  formando

canalículos no solo, aumentam a infiltração da água; d) melhoramento da estrutura do solo pela

adição  de  matéria  orgânica,  aumentando  assim  sua  capacidade  de  retenção  de  água  e  e)

diminuição da velocidade de escoamento das enxurradas pelo aumento do atrito na superfície.

Os  diferentes  tipos  de  vegetação  que  recobrem  o  solo  têm  influências  diversas  no

comportamento diante da atuação dos processos erosivos.

Os critérios referentes às Áreas de Preservação Permanente (APP) foram estabelecidos

com base no Código Florestal Federal (Lei no 7.803 de 1989) e nas Resoluções CONAMA n°

302/2002 e n° 303/2002, que definem APP como “área protegida por Lei, coberta ou não por

vegetação  nativa,  com a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a

estabilidade  geológica,  a  biodiversidade,  o  fluxo  gênico  de  fauna  e  flora,  proteger  o  solo  e

assegurar o bem estar das populações humanas”.

As APP’s foram criadas para proteger o ambiente natural, o que significa que não são

áreas  apropriadas  para  serem utilizadas,  independente  do uso,  devendo estar  cobertas  com a

vegetação original. A cobertura vegetal nestas áreas atenua os efeitos erosivos e a lixiviação dos

solos, contribuindo também para a regularização do fluxo hídrico, a redução do assoreamento dos

cursos de água e reservatórios, trazendo benefícios para a fauna.

Segundo Araújo (2002), o regime de proteção das APPs é bastante rígido: a regra é a

intocabilidade,  admitida excepcionalmente a retirada da cobertura vegetal  original apenas nos

casos de utilidade pública ou interesse social legalmente previstos.

No entanto, o CISM por se tratar de uma área militar utilizada para o desenvolvimento de

atividades militares está integrado nos casos excepcionais de acordo com a resolução 369 do

CONAMA (2006) já citada anteriormente.

Além disso, segundo a Lei 7.803/89 – Código Florestal, em seu artigo 3o, tem-se que é

considerado APP, as vegetações naturais destinadas a amenizar/atenuar processos erosivos, que

assegurem  as  condições  de  bem-estar  público,  assim  como  as  que  auxiliem  na  defesa  do



território  nacional,  sendo  que  neste  caso,  a  sua  delimitação  como  APP fica  a  critério  das

autoridades militares.

Dessa  forma,  percebe-se  que  o  CISM  está  amparado  legalmente  quanto  às  questões

ambientais relativas ao uso de áreas de APP’s, no entanto nos últimos anos seus comandantes

juntamente com o Exército como um todo, de forma muito positiva, têm buscado integrar-se a

missão  de  guiar  um  desenvolvimento  sustentável  e  desenvolver  um  modelo  de  gestão  que

assegure a preservação ambiental de suas áreas.

2.4 FATORES ANTRÓPICOS

Da mesma forma que os fatores naturais agem sobre os processos erosivos, um conjunto

de  fatores  antrópicos  pode  contribuir  para  acelerar  estes  processos.  Os  principais  fatores

antrópicos  responsáveis  pela  erosão  acelerada  são:  desmatamento,  abertura  de  estradas,

construção de barragens, preparação de áreas para a agricultura, atividades minerais, agropastoris

e expansão urbana desordenada.

De acordo com Galeti (1985); Fendrich et al.  (1991), Panachuki et al.(2006), Nunes e

Cassol (2008) e outros, em áreas rurais, os solos são mais vulneráveis a erosão quando: (I) é

retirada a cobertura vegetal;  a agricultura é praticada de forma incorreta (preparo e o plantio

realizados em regiões de relevo acidentado, queima dos restos das culturas, etc.); (II) o solo sofre

compactação  pelo  pisoteio  do  gado  e  excessivo  movimento  de  máquinas  e  implementos

agrícolas;  (III)  ocorrem aberturas de valas perpendiculares às curvas de nível;  (IV) se abrem

estradas vicinais sem os devidos cuidados com a rede de drenagem.

Em áreas urbanas, a aceleração da erosão se dá pela intervenção humana, principalmente

relacionada às obras de engenharia como: (I) a exposição de taludes de corte em rodovias e

barragens não protegidos; (II) a exploração de áreas para a retirada de materiais de empréstimo;

(III)  a  execução de loteamentos  sem os  devidos  cuidados com a drenagem;  e  (IV) obras  de

retificação de rios e canais, entre outros.

Oliviera et al .(2009); Griebeler et al. (2005); Valentin e Poesen ( 2005); Robles et al.

(2010) e De Meyer et al. (2011) salientam para a importância das pesquisas em perdas de solo em

estradas não pavimentadas pois estas apresentam papel fundamental para a economia de um país

e constituem a principal forma de transporte de alimentos do produtor aos centros consumidores.

São essenciais  para  o desenvolvimento  social  uma vez  que  constituem as  principais  vias  de



acesso  ao  atendimento  das  necessidades  de  saúde,  trabalho  e  educação  de  grande  parte  da

população.

Ambientalmente têm grande relevância, pois interferem na paisagem natural, concentram

o fluxo  superficial  e  por  isto  se  constituem um fator  de  degradação.  Além dessas  estradas,

existem aquelas destinadas unicamente à movimentação interna na propriedade, com função de

permitir o trânsito dos moradores, máquinas, equipamentos e produtos agrícolas até as estradas

vicinais.

Conforme Oliveira et al. (2009), os problemas erosivos em estradas de terra devem ser

analisados de forma criteriosa tendo em vista a fragilidade do material do leito, que normalmente

consiste em material do próprio local, e apresenta características muito variadas. É importante

que ações para controle de erosão nestas estradas sejam previstas como parte do planejamento

conservacionista em uma bacia hidrográfica.

Segundo Griebeler et al. (2005) e Oliveira et al. (2009), para a construção das estradas são

necessárias a eliminação da cobertura vegetal e a compactação do solo o que reduz a infiltração

de  água  e  consequentemente  aumenta  o  escoamento  superficial.  O  aumento  do  escoamento

provoca  o  desprendimento  e  transporte  do solo,  causando problemas  na  estrada  ao  danificar

acostamentos,  taludes  e  o  seu  próprio  leito.  A grande vazão,  proveniente  das  estradas,  pode

provocar o aparecimento de sulcos e voçorocas e, consequentemente, danos aos recursos hídricos

por assoreamento.

Além  dos  problemas  citados  acima,  Griebler  et  al.  (2005)  reforçam  que  as  estradas

construídas em cortes profundos provocam a exposição de horizontes menos estáveis. Para os

autores, a exposição do solo tem causado muitos danos às estradas, uma vez que se trata de solo

com  baixa  estabilidade  de  seus  agregados,  sendo  este  bastante  suscetível  à  erosão  quando

submetido ao solo superficial. A presença de material de transição entre solo e rocha ou entre

diferentes tipos de solo cria uma zona de instabilidade que facilita o processo erosivo.

Em estradas, como em todos os solos, a resistência à deformação é reduzida quando o

leito está úmido. Assim sendo, para que as estradas possam permitir o deslocamento adequado,

estas devem ser corretamente drenadas.



3.  MATERIAL E MÉTODO

A metodologia desenvolvida neste  estudo se constituiu em três etapas,  em que foram

desenvolvidas as seguintes atividades: (a) etapa de gabinete: a qual se configurou como a base da

pesquisa, onde foi realizado o levantamento dos materiais disponíveis (mapas, teses, dissertações,

artigos sobre impactos ambientais e principalmente erosão); (b) etapa de campo: quando foram

realizadas  as  observações  relacionadas  aos  processos  erosivos,  o  levantamento  geológico-

geotécnico  da  área  e  as  coletas  das  amostras  deformadas  e  indeformadas  para  a  posterior

realização dos  ensaios  geotécnicos;  (c)  etapa  de  laboratório:  nesta  etapa foram realizados os

ensaios de caracterização física e ensaios para avaliação direta e indireta da erodibilidade.

 Os procedimentos metodológicos desenvolvidos nesta pesquisa têm como base os trabalhos de

conclusão  de  curso  de  engenharia  civil  de  TATTO  (2007),  STORGATTO  (2012),  e  das

dissertações de mestrado em engenharia civil,  ÁVILA (2009), FERNANDES (2011), BASSO

(2013) e SANTOS (2013), e de geografia, Sant’Ana (2012) e PITTELKOW (2013).

4.  RESULTADOS E ANÁLISE 

4.1 ETAPA DE GABINETE

Conforme salientou-se na introdução foi  analisado através  de levantamentos de dados

bibliográficos sobre o tema estudado, área de estudo e elaboradas as bases cartográficas e mapas

temáticos. Esses mapas foram gerados em escala 1:20.000, a partir de informações obtidas de

fotointerpretação de fotografias aéreas datadas de maio de 1996 (Escala 1:20.000); imagens de

satélite  obtidas  pelo  programa  Google  Earth-Pró,  ortofotos  (Escala  1:20.000)  cedidas  pelo

Exército Brasileiro e trabalhos de campo.

As unidades  de  relevo foram caracterizadas  com base  nas  descrições  de  campo e no

cruzamento dos demais mapas temáticos. Os pontos diagnosticados como os de maior impacto

ambiental,  denominados  neste  trabalho  de  “Feições  superficiais  associadas  ao  uso”  foram

inseridos  no  Mapa  geomorfológico  procurando  estabelecer  unidades  mais  suscetíveis  à

degradação.

Ainda na etapa de gabinete, foram realizadas duas reuniões com os militares responsáveis

pela administração do CISM e seus usuários, para a discussão dos resultados preliminares, a fim



de obter informações quanto ao uso do local, e os principais problemas e impactos ambientais

observados.

Em decorrência dessa etapa, concluiu-se que há grande ocorrência de processos erosivos

junto às estradas de terra o que, segundo os militares, é um problema visto a necessidade da

criação  de  rotas  alternativas,  para  a  circulação  dos  veículos  de  combate  em  período  de

treinamento. Assim, após as reuniões e tendo em vista a grande extensão territorial do CISM, foi

delimitada como área de estudo e de coleta de amostras, uma estrada situada em uma área de

terraço fluvial, junto à jazida de material de empréstimo, e que se encontra em acelerado processo

erosivo.

4.2  ETAPA DE CAMPO

Foram realizadas diversas saídas para trabalhos de campo, onde foram avaliados os solos,

litologia, relevo, forma de uso, regiões mais impactadas e também foram coletadas as amostras de

solos e rochas para serem ensaiadas no laboratório (etapa de laboratório). Para apoiar os trabalhos

de  campo foram utilizadas  imagens  de  satélite,  fotografias  aéreas,  GPS,  bússola  e  máquinas

fotográficas.

Durante os trabalhos de campo e com base na escala de trabalho, foram identificados dois

tipos diferentes de solos que predominam na área: Argissolos e Planossolos. Porém, junto a área

de entrada dos blindados no CISM, ocorre uma grande degradação. Desta forma, nesta pesquisa,

optou-se por coletar amostras para ensaios de caracterização e avaliação da erodibilidade do solo

de Perfil I (próximo ao CIBLD) e do Argissolo junto à área de empréstimo, próxima à sede do

CISM, denominado de Perfil  II.  Nesta  mesma etapa foram coletadas  amostras  deformadas  e

indeformadas dos horizontes A, B e C da jazida,  com a finalidade de realizar  os ensaios  de

caracterização física e erodibilidade de acordo com a norma ABNT NBR 6457/86 (Amostra de

solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização).

Além destas, foram coletadas amostras deformadas de cada horizonte para a determinação

da análise granulométrica dos solos, da massa específica, dos limites de Atterberg (liquidez e

plasticidade) e da análise química do solo.

As amostras deformadas representativas de cada horizonte foram retiradas com o auxílio

de pá e espátulas, após a limpeza superficial do perfil, e dispostas em sacos plásticos (LEMOS E

SANTOS, 1982). Em uma pequena bancada da área de amostragem foram moldadas as amostras



indeformadas em anéis de PVC e anéis metálicos que são utilizados nos ensaios de avaliação

indireta e direta da erodibilidade.

4.3 ETAPA DE LABORATÓRIO

Na etapa de laboratório foram realizados os ensaios geotécnicos para a caracterização

física,  ensaios  químicos,  ensaios  de  cisalhamento  direto,  ensaio  do  penetrômetro  de  cone  e

ensaios  para  a  avaliação  indireta  (ensaios  de  desagregação,  metodologia  MCT  e  cone  de

laboratório) e direta (ensaio de Inderbtzen) da erodibilidade das amostras coletadas.

Os  ensaios  foram  conduzidos,  adotando-se  a  mesma  metodologia  de  Tatto  (2007),

Fernandes (2011), Sant’Ana (2012), Basso (2013) e Pittelkow (2013) baseados no trabalho de

Bastos (1999). Os ensaios foram realizados em três condições de umidade inicial das amostras:

umidade natural, seca ao ar e pré umidecidas.

Para os ensaios de caracterização física foram utilizadas amostras deformadas preparadas

conforme os procedimentos da ABNT 6457/86 (Amostra de solo – Preparação para ensaios de

compactação e ensaios de caracterização). A caracterização dos solos foi realizada através dos

ensaios de peso específico real dos grãos (ABNT NBR 6508/84), limites de liquidez (ABNT

NBR 6459/84), limites de plasticidade (NBR 7180/84) e análise granulométrica por peneiramento

e sedimentação com e sem o uso de defloculante (ABNT NBR 7181/84).

A escala adotada para separação das frações do solo é a recomendada pela ABNT NBR

6502/95 (Terminologia – Rochas e Solos).

5.  CONSEQUÊNCIAS

O diagnóstico ambiental  do meio físico para parte da área do CISM, foi determinado

pelos  diversos  elementos  estudados,  onde a  principal  variável  encontrada  em relação ao uso

militar da área foi o solo.

Os impactos ambientais que ocorrem na área foram locados no mapa geomorfológico que

representa  a  síntese  deste  trabalho.  De  forma  a  complementar  os  estudos  referentes  ao

diagnóstico  ambiental  foram  realizados  ensaios  de  caracterização  geotécnica  e  de  avaliação

indireta da erodibilidade de alguns materiais (solos e rochas) da área.



Com base na metodologia de Ross (2007), para a compreensão da fragilidade natural da

área de estudo, foram analisados mapas temáticos, declividade, geologia, solos, uso do solo, áreas

de conflito ambiental e feições superficiais. O mapa Geomorfológico, que representa a síntese do

diagnóstico  ambiental  provém dos  resultados  dos  trabalhos  de  campo  e  do  cruzamento  dos

demais mapas temáticos. Tais mapas foram gerados a partir de informações obtidas por meio de

fotointerpretação de fotografias áreas datadas de maio de 1996 (Escala 1:20.000), imagens de

satélite obtidas pelo programa Google Earth-Pró e releitura da ortofotocarta (Escala 1:20.000)

cedidas pelo Exército Brasileiro utilizando o software ArcGis.

As rochas que compõem a estrutura geológica do CISM são de siltitos argilosos e argilitos

de cor predominantemente rosa a avermelhados dispostos em camadas lenticulares, que ocorrem

na área de estudo formando os relevos em colinas suaves. Em afloramento, essa rocha exposta a

ciclos de umedecimento e secagem e por apresentar argilas expansivas desagrega-se formando

pastilhas centimétricas a milimétricas que se destacam do maciço.

A grande perda de material por erosão neste caso acontece após um período seco seguido

de chuva intensa que é capaz de carregar este material já desagregado. A resistência à erosão

destas rochas é baixa e os taludes, tanto de corte quanto naturais, quando não são cobertos por

vegetação, comumente apresentam sulcos e ravinas.

Os argilitos são praticamente impermeáveis e os siltitos argilosos e arenitos podem ser

considerados  como semi  permeáveis.  Após  períodos  de  chuva,  observou-se  nos  trabalhos  de

campo que nos solos desta unidade ocorre acumulação de água devido à impermeabilização das

camadas argilosas  que na área  apresentam uma distribuição irregular,  tanto em profundidade

quanto em extensão.

Observa-se, assim, que logo após a períodos de intensas chuvas o solo se torna mais frágil

e  com o peso dos  blindados e  a  frequência  de utilização em pontos  repetitivos  fraturas  nas

estradas começam a aparecer e em alguns pontos observa-se a formação de ravinas. A erosão é de

moderada a  forte  principalmente do solo que desenvolve sulcos e  ravinas  rapidamente como

podemos observar através da figura 1,nas estradas no interior do CISM.



                     Figura 1 – Erosão das estradas no  interior do CISM – Fonte : CISM

Em  campo  foi  possível  observar  que  esses  solos  são  pouco  drenados  e  desta  forma

apresentam baixa capacidade de trafegabilidade em épocas de chuva. Em áreas sem vegetação

desenvolvem erosão por sulcos e ravinas que atingem muitas vezes o solo.

Os impactos ambientais identificados na área de estudo estão relacionados principalmente

aos processos superficiais como erosão ( sulcos, ravinas e voçorocas e erosão de margem ) e

assoreamento, fenômeno este que é acelerado quando o fluxo de blindados ocorre logo após a

períodos de intensa chuva de forma repetitiva nos mesmos locais.

Não podemos, também, deixar de levar em consideração o peso das viaturas que utilizam

o CISM, bem como a pressão exercida no solo por cada uma delas. O diferencial entre viaturas

sobre rodas e as viaturas sobre lagartas (esteira) está no impacto que cada tipo de viatura realiza

no  solo.  Viaturas  sobre  rodas  impactam menos  que  viaturas  sobre  lagartas,  pois  o  trem de

rolamento, quando é de lagarta, causa mais dano ao solo causando sucos e “rasgando” o terreno.

E conforme é mostrado na Tabela 2 a grande maioria de viaturas que faz uso do CISM são sobre

lagarta tornando o dano no solo maior.



6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Campo de Instrução de Santa Maria, utilizado para treinamentos militares, é uma área

com  evidente  fragilidade  ambiental,  pois  os  solos  são  caracterizados  como  frágeis  e  de

suscetibilidade aos processos erosivos. Esses fatores associados principalmente ao intenso uso de

veículos  blindados,  principalmente os  sobre lagartas,  favorecem a  aceleração do processo de

degradação dos solos, desencadeando o surgimento de diversas feições erosivas em todo o seu

território, mas principalmente nas estradas de terra, por não possuírem um sistema de drenagem

adequada.

Pensando nisso,  avaliou-se  a  erodibilidade  de  um perfil  de  solo  típico  do  Campo de

Instrução de Santa Maria, situado próximo à jazida de retirada de material para reposição nas

estradas do interior do CISM.

Com a grande movimentação de viaturas blindadas por ocasião dos exercícios que são

realizados no Campo de Instrução de Santa Maria, faz-se necessário um trabalho de reposição de

material nas estradas como terra, que é retirado da jazida do interior do CISM, e colocação de

cascalho e pedras para minimizar as ações de impacto das viaturas nas estradas. E a constante

manutenção dos drenos e valas de escoamento de águas pluviais, evitando o processo erosivo das

estradas. Desta forma os principias indicadores para a sustentabilidade do CISM são: rotas de

movimentação de blindados, locais de ocorrência de erosões, utilização de drenos nas áreas de

exercícios, criação de um plano de manejo de solo. 

Contribuindo para uma utilização consciente com relação a conservação do solo e das

áreas de instrução do Campo de Instrução de Santa Maria ressaltando a  preocupação constante

em evitar o desgaste do solo por atividades militares. Deixando a idéia  de geração de um plano

de manejo da correta utilização das áreas do CISM para preservação do solo.



 Indicadores de Desempeño del Campo de Instrucción de Santa Maria.

RESUMEN

Este trabajo aborda la utilización de un área militar de forma sustentable,  para eso es

fundamental el levantamiento de los Indicadores de Desempeño del CISM. Tal enfoque se hace

necesario debido a los impactos ambientales relacionados com la destrucción de la cobertura

vegetal, la erosión y la sedimentación de los cursos de agua. Como no hay datos ambientales para

el área, este estudio tiene como objetivo general elaborar Indicadores de Desempeño del Campo

de Instrucción de Santa Maria y un diagnóstico ambiental del área del CISM que servirá como

apoyo para la creación de un plan de manejo para el uso sustentable de esta área. Los objetivos

específicos son: desarrolar actividades de investigación y extension com objetivo de diagnóstico

ambiental de manejo del área; formación de recursos humanos em la temática propuesta; realizar

eventos  científicos  em  asociación  com  el  Ejército  para  divulgación  de  este  trabajo.  Los

procedimientos para la ejecución de este trabajo incuyen trabajos de campo y de laboratorio. Este

projecto  se  desarrollará  através  de  un  convenio  entre  Universidad  federal  de  Santa  Maria  y

Ejército Brasileño. Como acciones previstas para este trabajo, se pretende contribuir a la gestión

sustentable de las áreas utilizadas para actividades militares.

Palabras clave :  Indicadores de Desempeño; Manejo sustentable; Diagnostico ambiental.
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