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RESUMO 
Visando dar maior celeridade nas respostas a calamidade pública, em especial no atendimento ao 
restabelecimento do tráfego emergencial em trechos interrompidos de rodovias federais, o 
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) adquiriu no ano de 2010 16 (dezesseis) 
equipagens de ponte LSB (Logistic Support Bridge). A ponte LSB, de origem inglesa, fabricada pela 
empresa Mabey Bridge, é considerada uma das mais modernas equipagens de apoio logístico do 
mundo.  Essas equipagens foram distribuídas estrategicamente nas Organizações Militares de 
Engenharia do Exército em todo o território nacional. De acordo com a doutrina militar vigente, o 
lançamento dessa equipagem é de responsabilidade do Batalhão de Engenharia de Combate. Cabe 
salientar, que essa doutrina é anterior ao recebimento da equipagem pela Força Terrestre. Para que o 
lançamento seja realizado pela Companhia de Engenharia de Combate, orgânico da Brigada de 
Infantaria Motorizada, deve haver uma readequação do Programa - Padrão de Instrução de 
Qualificação e Adestramento dos soldados componentes desta Organização Militar. 
Palavras-chave:Restabelecimento de tráfego emergencial, Ponte LSB, Logistic Support Bridge, 
Organização Militar de Engenharia. 
 
ABSTRACT 
In order to speed up responses to public calamity, especially in terms of reestablishing emergency 
traffic on interrupted sections of federal highways, the National Department of Infrastructure and 
Transport (DNIT) acquired in 2010 16 (sixteen) LSB equipment ( Logistic Support Bridge). The LSB 
bridge, of English origin, manufactured by the company Mabey Bridge, is considered one of the most 
modern logistical support equipment in the world. These equipments were strategically distributed in the 
Army's Military Engineering Organizations throughout the national territory. According to current military 
doctrine, the launch of this equipment is the responsibility of the Combat Engineering Battalion. It should 
be noted that this doctrine is prior to receiving the equipment by the Army. For the launch to be carried 
out by the Combat Engineering Company, which is part of the Motorized Infantry Brigade, there must be 
a readjustment of the Standard Program for the Qualification and Training Instruction of the soldiers that 
are part of this Military Organization. 
Keywords:Restoration of emergency traffic, LSB Bridge, Logistic Support Bridge, Military Engineering 
Organization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Engenharia é a arma de apoio às operações militares. Tem como principal 

missão o apoio à mobilidade, à contramobilidade e à proteção, caracterizando-se como 

um fator multiplicador do poder de combate. Em tempos de paz, contribui com os 

trabalhos de cooperação do desenvolvimento nacional e em apoio à defesa civil. Os 

apoios solicitados devem ser atendidos no mais curto prazo possível, principalmente 

para mitigar os efeitos das catástrofes naturais. 

O Exército Brasileiro, acompanhando a crescente evolução e transformação de 

equipamentos das Forças Armadas dos países de primeiro mundo, recebeu 

equipagens, do tipo painel, da ponte LSB (Logistic Support Bridge). Esse equipamento 

é fabricado pela empresa inglesa Mabey & Johnson, de grande versatilidade, robustez e 

com grande capacidade de carga. Por ter essas características, essa ponte é 

considerada uma das mais modernas do mundo, sendo empregada inclusive pelo 

Exército Americano, Espanhol e Inglês, além da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

       Com a aquisição da ponte LSB pela Força Terrestre, a Arma de Engenharia 

teve um grande avanço na capacidade de resposta imediata ao atendimento das ações 

subsidiárias, em especial no apoio a calamidades públicas, além do apoio à mobilidade 

às tropas nas operações militares. 

 

1.1 PROBLEMA 

A aquisição de um novo Material de Emprego Militar (MEM) requer uma 

capacitação do pessoal para sua guarda, operação e manutenção. O emprego de uma 

equipagem de ponte, em uma situação real, como atendimento a uma calamidade 

pública, requer, ainda, um adestramento com o material para que seu emprego seja o 

mais rápido e eficiente possível, pois os acionamentos para o seu lançamento não 

escolhem hora e nem local para acontecer. 

         O recebimento da ponte LSB pelas Organizações Militares do Exército, em 

especial pela 23ª Companhia de Engenharia de Combate (23ª Cia E Cmb), sediada em 
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Ipameri – GO, única SU de engenharia a receber essa equipagem, requer uma análise 

das possibilidades e limitações para o lançamento e operação desse equipamento,  

uma vez que na doutrina de emprego vigente os Pelotões de Engenharia de Combate 

são os responsáveis pelo lançamento e operação dos meios (Portada Leve e 

Passadeira) para a transposição de curso d’água. 

Do exposto, será elencado o seguinte problema: 

Quais seriam as possibilidades e limitações para o lançamento e operação da 

equipagem da ponte LSB, em apoio à Defesa Civil, pela Companhia de Engenharia de 

Combate, orgânica da Brigada de Infantaria Motorizada? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Para atingir uma solução ao problema proposto, o presente trabalho tem como 

objetivo geral apresentar as possibilidades e limitações da Companhia de Engenharia 

de Combate, no emprego da equipagem da Ponte LSB em apoio à Defesa Civil. 

Para alcançar o objetivo geral do estudo, foram formulados objetivos específicos, 

abaixo relacionados, para encadear logicamente o raciocínio descritivo apresentado 

neste estudo: 

a. Apresentar a estrutura organizacional da Companhia de Engenharia de 

Combate; 

b. Analisar o Programa Padrão de Qualificação (PPQ) do Pelotão de Equipagem 

e Assalto; 

c. Apresentar o “KIT LSB” (o “kit” contém a equipagem de Ponte LSB, com suas 

peças e componentes, além dos equipamentos e viaturas que acompanham o material 

para seu transporte e lançamento); 

d. Apresentar as operações de emprego e operação da ponte LSB pela 23ª Cia E 

Cmb. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

As Forças Armadas são o instrumento militar do país para a defesa nacional. O 

Exército Brasileiro, para cumprir seu papel constitucional, acompanha as 

transformações táticas, técnicas e tecnológicas presentes nos melhores exércitos do 

mundo. 

Nesse contexto, a arma de Engenharia recebeu da Força Terrestre equipagens 

de ponte LSB, além dos seus materiais, equipamentos e viaturas necessários para seu 

lançamento, operação, manutenção e desmobilização. 

No entanto, ainda não existe uma doutrina que empregue a Companhia de 

Engenharia de Combate, orgânica de uma Brigada de Infantaria Motorizada no 

lançamento de uma equipagem de ponte. Esta recebe reforço em material e pessoal do 

Escalão Superior para atender as necessidades que ultrapassem as suas 

possibilidades. A doutrina militar vigente prevê que os Batalhões de Engenharia de 

Combate, através da Companhia de Engenharia de Combate, reforçado com a 

Companhia de Engenharia de Pontes realize os trabalhos para lançar, manter e operar 

os meios de transposição de curso d’água. 

Nesse contexto, esse trabalho pretende analisar o Programa Padrão de 

Qualificação (PPQ) dos soldados do Pelotão de Equipagem e Assalto, para verificar se 

a carga horária prevista para os soldados do efetivo variável é suficiente para realizar o 

adestramento adequado no emprego da equipagem da ponte LSB e realizar uma 

proposta das possibilidades e limitações da Companhia no emprego desse material. 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida de maneira exploratória, buscando o aprimoramento 

das ideias através do levantamento bibliográfico disponível e questionário com militares 

que travaram contato com a equipagem da ponte LSB em apoio à Defesa Civil na 

Companhia de Engenharia de Combate. 
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Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio dos 

questionários serão fundamentais para o levantamento das possibilidades e limitações 

do emprego da ponte LSB. 

Para se chegar ao resultado final do problema apresentado, essa pesquisa 

realizou, ainda, a análise dos questionários, do programa padrão de qualificação e do 

emprego real da ponte em apoio à Defesa Civil pela Organização Militar em questão. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, a 

fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão de 

literatura constante de fontes abertas esclarecedoras sobre a Ponte LSB e os manuais 

vigentes do Exército Brasileiro. 

Foram utilizadas as palavras-chave Logistic Support Bridge, Ponte LSB, Ponte 

de apoio logístico, Engenharia Exército Brasileiro, Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN), Engenharia Exército Americano, Calamidade Pública, Enchentes 

provocam interdição de estrada, Companhia de Engenharia de Combate, Apoio à 

Defesa Civil, sendo selecionados também os artigos em inglês e espanhol, nos sítios 

eletrônicos de busca na internet, artigos científicos de militares com experiência na 

área, sendo selecionados apenas os artigos em português, inglês e espanhol. O 

sistema de busca foi complementado pela coleta de material comercial da empresa 

Mabey Bridge, empresa fabricante da equipagem de Ponte LSB, bem como os manuais 

técnicos e de campanha referentes ao tema. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos e artigos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

Ponte LSB. 

- Matérias jornalísticas que retratam o emprego da Ponte LSB pela 23ª Cia E 

Cmb. 
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b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego da ponte LSB por outra Organização Militar 

de Engenharia diferente da abordada no presente artigo; e 

- Estudos que abordam o emprego de pontes que não seja relacionada no 

presente artigo. 

 

2.2 Ponte LSB 

A Ponte LSB (Logistic Support Bridge) é de fabricação inglesa, produzida pela 

empresa Mabey Bridge. Emprega os equipamentos do sistema de ponte de painel 

Compact 200, de mesma origem, adquirida no ano de 1997 pelo Exército Brasileiro. É 

complementada por características especiais ao emprego militar,combinados com 

materiais mais modernos, resistentes e com possibilidade de lançamento em terrenos 

sem preparação especial. 

Seu tempo de lançamento é relativamente rápido, podendo ser montada de 

forma manual ou com uso de equipamento de engenharia. Pode ser empregada em 

Operações Militares no apoio ao suporte logístico ou em apoio à Defesa Civil no caso 

de interrupção do tráfego em rodovias federais, ocasionado por desastres naturais. 

Devido sua qualidade, a ponte LSB foi utilizada por mais de 75% dos países que 

compõe a OTAN (Organização do Tratato do Atlântico Norte). Também foi empregada 

na Guerra do Iraque pelo Exército e Fuzileiros navais norte-americanos (US Marine 

Corps), pelo Batalhão de Construção da Marinha do EUA (US Navy Seabees), além do 

emprego pelo exército espanhol e pelo exército inglês. É, ainda, a equipagem adotada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em apoio às missões de paz sob sua 

égide. 

    O Exército Brasileiro, em parceria com o Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transporte (DNIT), adquiriu desde o ano de 2009, 16 (dezesseis) 

equipagens da ponte LSB que foram estrategicamente distribuídas em todo território 

nacional. Existe a possibilidade de aquisição de mais 2 (duas) equipagens, onde o 

estudo para seu posicionamento é no 9º Batalhão de Engenharia de Construção, 
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sediado em Cuiabá-MT, aumentado ainda mais a capacidade de pronta resposta da 

Força para atender calamidades públicas em todo território nacional. 

 

 
Figura 1: Posicionamento de Ponte LSB 
Fonte: BRASIL. Exército.DME, 2015?                        

 
Para a montagem, transporte, operação e desmontagem da ponte, também 

foram adquiridos equipamentos, viaturas e implementos, denominado “Kit LSB” que dão 

suporte a pronta resposta desse material.   
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Figura 2: Material do “Kit LSB” 
Fonte: 23ª Cia E Cmb 

 

 
 Figura 3: Material do “Kit LSB” 
 Fonte: 23ª Cia E Cmb 
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 Figura 4: Material do “Kit LSB” 
 Fonte: 23ª Cia E Cmb 
 

2.3 Companhia de Engenharia de Combate 

A 23ª Companhia de Engenharia de Combate está situada na cidade de Ipameri 

– GO, distante cerca de 300 km de Brasília - DF, 200 km de Goiânia - GO e a 180 km 

de Uberlândia – MG. Sua posição geográfica estratégica, foi um dos fatores para o 

recebimento da equipagem de Ponte LSB por essa SU. É subordinada a 3ª Brigada de 

Infantaria Motorizada, com sede em Cristalina – GO. Tem como missão “multiplicar o 

poder de combate da Brigada, proporcionando a mobilidade, assegurando lhe a 

contramobilidade e contribuindo para sua proteção” (BRASIL. Exército. C 5 – 10: O 

Apoio de Engenharia no Escalão Brigada. 2.ed. Brasília, DF, 2000). 

Para cumprir sua missão, possui em sua estrutura organizacional 3 (três) 

pelotões de Engenharia de Combate, 1 (um) pelotão de equipagem e assalto, 1 (um) 

pelotão de apoio e uma 1 (uma) seção de comando, conforme a figura abaixo: 
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Figura 5: Organograma da Cia E Cmb/Bda Inf Mtz 
Fonte: BRASIL, 2000, p. 3-1 
 

2.3.1 Pelotão de Engenharia de Combate 

O Pelotão de Engenharia de Combate é “[...] empregado normalmente como 

fração de Ap Cmb junto aos Batalhões de Infantaria Motorizado (BI Mtz); lançam e 

operam as Prtd L e lançam a passadeira da Cia, nas operações de transposição de 

curso d’água”. 

 

2.3.2 Pelotão de Equipagem de Assalto 

O Pel Eq Ass tem como principais missões: 

 

Reforçar os Pel E Cmb com seus equipamentos e materiais; 
Reforçar com pessoal especializado os Pel E Cmb; 
Apoiar o lançamento de materiais de transposição  de curso d’água; e      
Empregar diretamente, em determinadas circunstâncias, as pontes de 
pequenas brechas. (BRASIL, 2000, p. 3-6) 

 
2.3.3 Pelotão de Engenharia de Apoio 

O Pel E Ap tem como principais missões: 

Executar a manutenção da rede mínima de estradas necessárias à Bda; 
Reforçar os Pel E Cmb com caminhões basculantes e Eqp Pesados de Eng; 
Executar os trabalhos de instalações necessários ao Cmdo Bda; 
Executar os trabalhos de destruições com minas e armadilhas da Cia; e 
Executar os trabalhos subaquáticos necessários na Bda. (BRASIL, 2000, p. 3-6) 
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      Ao verificarmos a missão dos pelotões da Companhia de Engenharia de 

Combate, verifica – se que não são abordadas a responsabilidade pelo lançamento da 

equipagem de Ponte LSB. O referido manual tem sua 2ª edição publicada no ano 2000, 

anterior a data de recebimento da equipagem pela Cia E Cmb que ocorreu no ano de 

2010.  

    Esse recebimento aumentou a capacidades de apoio dessa SU  às Operações 

Militares e a Defesa Civil, isso sem aumentar seu efetivo e os Programas Padrão 

Instrução, assunto, esse, que será abordado no presente trabalho. 

 

2.4 COLETA DE DADOS 

No andamento do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o delineamento 

da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de questionário. 

2.4.1 Questionário 

Foi realizado um questionário por meio eletrônico, com o objetivo de servir de 

ponto de partida para a discussão dos resultados e conclusão, a ser apresentados no 

prosseguimento desse estudo. 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais e sargentos 

que participaram de missão de montagem e operação da Ponte LSB em apoio à Defesa 

Civil pela Companhia de Engenharia de Combate. O estudo foi limitado aos oficias e 

praças de carreira e temporários e a amostra foi selecionada nesse mesmo universo, 

desde o início da chegada da Ponte LSB na OM, no ano de 2010, até a última missão 

real em que ela foi empregada, no ano de 2019, para não haver interferência de 

respostas em massa ou influenciadas por episódios específicos. A distribuição dos 

questionários ocorreu de forma indireta (meio eletrônico) para cerca de 40 militares que 

atendiam aos requisitos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O envio, a análise e o resultado do questionário ficou limitada a oficiais e praças, 

temporários e de carreira de apenas 1 (uma) Organização Militar de Engenharia, a 23ª 

Cia E Cmb,tendo em vista ser a única OM valor subunidade a receber a equipagem da 

ponte LSB. 

Do total do universo selecionado, apenas 25 militares responderam ao 

questionário. Apesar do número ser relativamente baixo, tendo em vista o pouco tempo 

de recebimento do material e o efetivo da OM ser pequeno, o assunto pode ser 

discutido para se chegar a uma proposta de solução do problema. 

Do universo que respondeu ao questionário 8% não haviam participado do 

emprego da Ponte em apoio à defesa civil, ao passo que 92% dos militares tinham 

travado contato com essa equipagem. Desse total, 39% são sargentos, o que mostra 

uma menor participação desses militares no emprego da Ponte LSB. 

Foi perguntado ao universo da pesquisa sobre qual a missão que havia 

participado no lançamento da Ponte LSB, 8,7% responderam que participaram da 

Operação Itaberaí (ocorrida entre janeiro a julho de 2011 na GO – 070, na cidade de 

Itaberaí - GO), 73,9% responderam que participaram da Operação Jacinto (ocorrida 

entre novembro de 2015 a novembro de 2018, na BR-367, entre os municípios de 

Jacinto e Almenara, ambos em MG), 65,2% responderam que participaram da 

Operação Israelândia (ocorrida entre março a setembro de 2019 no Km 184 da GO-060, 

na cidade de Israelândia – GO). 

O questionário também abordou sobre quais as dificuldades encontradas para 

realizar o cumprimento das missões. Do total respondido, 34,8% responderam que não 

encontraram dificuldades e 65,2% responderam que encontraram dificuldades. Das 

dificuldades encontradas, 66,7% apontaram a falta de material adequado para o 

trabalho com a ponte, como macacos hidráulicos, linga de corrente e fita de içamento 

de maior capacidade de carga, 33,3% apontaram a falta de qualificação e experiência 

do pessoal, principalmente os pontoneiros, motoristas e operadores, 27,8 % alegaram o 
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efetivo reduzido do pelotão, 5,6% apontaram a baixa disponibilidade de equipamentos e 

viaturas do “Kit LSB” como dificuldade encontrada. 

Perguntado sobre quais seriam as oportunidades de melhoria para o emprego da 

Ponte LSB pela Companhia de Engenharia de Combate, 65,2% apontaram o aumento 

nas instruções teóricas e práticas para o lançamento da equipagem, 26,1% consideram 

aumentar a qualificação dos motoristas e operadores e 13% responderam aumento do 

efetivo do Pelotão de Equipagem e Assalto. Da análise do questionário, podemos 

concluir que grande parte do efetivo considera que o aumento no adestramento aliada 

ao emprego de materiais mais específicos, aumentaria a capacidade de pronta resposta 

no lançamento da equipagem pela Companhia. 

Após a apresentação dos resultados obtidos por meio do questionário, iremos 

realizar a análise da doutrina de emprego da Companhia de Engenharia de Combate 

pelo Exército Brasileiro, abordando sobre a equipagem da Ponte LSB. 

Analisando o PPQ 05/2 – Programa Padrão de Instrução – Qualificação do Cabo 

e Soldado de Engenharia, mais especificamente na Qualificação Militar (QM) 05/24 – 

Pontoneiro, afeta ao Pelotão de Equipagem e Assalto, podemos verificar que a 

instrução do período de qualificação, relacionado com o assunto “Pontes” é a Matéria 

Peculiar (MP) 19 – Equipagens (Portadas e Passadeiras) e a MP 41 – Pontes. 

A Matéria Peculiar – 19 Equipagens, tem previsto uma carga horária de 71 horas, 

onde aborda em seus Objetivos Individuais de Instrução (OII), o transporte, 

carregamento, montagem do canteiro de trabalho, manutenção e armazenamento de 

equipagem de portada, ponte e passadeira da Companhia de Engenharia de Combate. 

Na Matéria Peculiar 41 – Pontes, podemos verificar que existe a previsão de uma 

carga horária de 17 horas de instrução para esta matéria. Dentro dos OII, é previsto o 

lançamento da equipagem passadeira, construção e navegação de portada leve e 

pesada, além da construção de ponte com a equipagem leve e pesada. 

Após a análise das duas Matérias Peculiares, conclui – se que não existe tempo 

previsto para o lançamento e operação da Ponte LSB, além do tempo destinado a essa 

Matéria para os cabos e soldados da QM 05/24 ser muito reduzido, não tendo 



13 
 

condições de adestrar de maneira adequada o Pelotão de Equipagem de Assalto (Pel 

Eq Ass) no emprego da Ponte LSB. 

O Programa Padrão de Instrução PPA-ENG/2 – Adestramento Básico nas 

Unidades de Engenharia (COMPANHIA DE COMBATE DE BRIGADA DE 

INFANTARIA) é datado de 1983, possuindo uma edição antiga, não contemplando os 

novos equipamentos recebidos pela Engenharia de Combate, sendo sua atualização 

uma oportunidade de melhoria a ser considerada. 

Conforme citado anteriormente, a 23ª Cia E Cmb participou de três Operações 

em apoio à Defesa Civil, com o lançamento, operação e desmobilização da Ponte LSB. 

O emprego maciço dos equipamentos que acompanham a equipagem, em especial as 

viaturas especializada guindaste, a carregadeira sobre rodas e o trator de esteiras 

substituíram a necessidade da grande quantidade da mão de obra, além de agilizar a 

montagem da ponte e, ainda, proporcionar uma segurança aos militares envolvidos na 

operação, uma vez que o carregamento de todo o material pesado foi realizado por 

máquinas.  

Outros fatores envolvidos no sucesso dessas missões, foram a experiência 

técnica, e tática dos militares envolvidos no emprego do material, em especial os praças 

que permanecem por mais tempo trabalhando com a equipagem. 

De acordo com alguns militares que responderam ao questionário, as 

oportunidades de melhoria para esse tipo de operação é a aquisição de alguns 

equipamentos específicos para essas atividades, como macacos hidráulicos, linga de 

corrente e fita de içamento de maior capacidade de carga, aumento do efetivo 

“especializado”, em especial os motoristas e operadores das viaturas e equipamentos, e 

pontoneiros, este último através de um aumento de carga horária para adestramento 

dos militares. 
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                Figura 6: Emprego de guindaste no lançamento da Ponte 
                em Jacinto/MG. 
                Fonte: 23ª Cia E Cmb. 
 

 
                Figura 7: Montagem da Ponte LSB Israelândia/GO 
                Fonte: 23ª Cia E Cmb 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Quanto aos objetivos propostos no início deste trabalho, conclui-se que o 

presente estudo atendeu ao pretendido, analisando as possibilidades e limitações da 

Companhia de Engenharia de Combate no lançamento da Equipagem da Ponte LSB 

em apoio à Defesa Civil. 

A revisão da literatura apresentou de maneira resumida a equipagem Ponte LSB, 

sua distribuição pelo território nacional e seu emprego em outros exércitos. Nesse 

mesmo tópico, foi realizada a apresentação da estrutura organizacional da Companhia 

de Engenharia de Combate, orgânica da Brigada de Infantaria Motorizada, abordando 

sua principal missão de multiplicar o poder de combate desta Grande Unidade. 

A coleta de dados realizado através da aplicação do questionário, mostrou que 

92% dos oficiais e praças que serviram na Companhia de Engenharia participaram, em 

alguma missão, no lançamento da equipagem em apoio à Defesa Civil. Dessa coleta, 

pudemos verificar que a maioria dos militares consideram que o emprego de 

equipamentos mais adequados, principalmente macacos hidráulicos e cintas de 

elevação de maior capacidade, aliada a maior quantidade de pontoneiros, motoristas e 

operadores qualificados são os principais fatores de oportunidade de melhoria para a 

excelência no cumprimento desse tipo de operação.  

As três operações que a Companhia participou mostra que é possível realizar o 

lançamento e operação dessa equipagem por essa SU, mesmo em distância curta 

como na Operação Itaberaí (300 km de distância de Ipameri – GO), como a longas 

distâncias como a Operação Jacinto (cerca de 1500 km de distância). A parte 

administrativa e as atividades de rotina da OM ficam prejudicadas, principalmente na 

parte da mobilização e desmobilização dos meios, fases que requerem uma maior 

quantidade de mão de obra. 

A análise do PPQ 05/2 – Programa Padrão de Instrução  - Qualificação do Cabo 

e Soldado de Engenharia, nas matérias peculiares realtivas à QM 05/24, pontoneiro, 

pertencente ao Pel Eqp Ass e ao PPA – Eng /2 – Adestramento Básico nas Unidades 
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de Engenharia (Companhia de Combate de Brigada de Infantaria), possuem uma carga 

horária de instrução reduzida para o lançamento de equipagem. 

Atenta ao fato que esses documentos são de datas anteriores ao recebimento da 

Ponte LSB pelo Exército, necessitando de uma atualização para o adestramento eficaz 

da Companhia de Engenharia de Combate. 

O “Kit LSB” composto por equipamentos, viaturas e acessórios necessita de 

aprimoramento. A carregadeira sobre rodas é empregada para o carregamento do 

material da ponte, porém em terrenos de pouco espaço, esse carregamento torna se 

mais lento ou até mesmo inviável, sendo necessária a aquisição de uma empilhadeira 

sobre rodas ou um trator multiuso, do tipo “Bob Cat”, com o implemento de “garfo”. Em 

situações que exigem a execução de terraplanagem, como para liberar o local de queda 

da ponte original para reconstrução, há a necessidade de adição de mais 

equipamentos, como exemplo um rolo compactador e caminhão tanque d’água, além de 

melhorar o acesso dos veículos para abordar a ponte. 

Esse presente trabalho sugere que seja readequado o Programa Padrão de 

Instrução, incluindo uma carga horária compatível para o adestramento eficaz da 

Companhia de Engenharia de Combate no lançamento da Ponte LSB. Sugere-se, 

ainda, a continuação dos estudos sobre a aquisição de equipamentos que possam 

aprimorar o lançamento da Ponte LSB. Esses estudos são realizados na prática com os 

estágios de instrução técnica da Ponte LSB e Compact 200 promovido anualmente pela 

Diretoria de Material de Engenharia (DME), onde participam oficiais e sargentos que 

possuem essa equipagem, além de um instrutor técnico da empresa Mabey Bridge. 

Conclui-se, que a Companhia de Engenharia de Combate, consegue realizar o 

lançamento e operação de uma equipagem de ponte LSB em apoio à Defesa Civil. Para 

aprimorar suas possibilidades é necessária uma readequação dos programas de 

adestramento do seu efetivo, em especial para os cabos e soldados. Aumento do 

efetivo de motoristas e operadores na OM. Militares com mais adestramento e 

habilitados no desempenho de suas funções cumprem com rapidez e excelência suas 

missões, diminuindo o tempo de permanência no terreno e os custos com a operação. 
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Por fim, não menos importante, a aquisição ou complemento de equipamentos mais 

adequados ao tipo de lançamento da equipagem da Ponte LSB. 
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ANEXO – SOLUÇÃO PRÁTICA 
 

A carga horária prevista de instrução no PPQ 05/2 Programa Padrão de 

Instrução – Qualificação do Cabo e Soldado de Engenharia, na QM 05/24 (Pontoneiro), 

tem um total previsto de 168 horas, e esta dividido da seguinte forma: 

QMG QMP Grupamento de Instrução Nr Matérias Peculiares Horas 

5 24 
Pontoneiro 

13 Camuflagem 6 

19 
Equipagens (Portadas e 

Passadeiras) 
71 

24 Ferramentas 03 

35 Manutenção do Material 32 

39 Navegação 12 

40 Nós e Aparelhos de Força 15 

41 Pontes 17 

45 Serviços em Campanha 12 

SOMA 168 

 

A proposta do presente trabalho é readequar os tempos de instrução, para dar 

maior tempo para a matéria 41 – Pontes: 

QMG QMP Grupamento de Instrução Nr Matérias Peculiares Horas 

5 24 
Pontoneiro 

13 Camuflagem 6 

19 
Equipagens (Portadas e 

Passadeiras) 
55 

24 Ferramentas 03 

35 Manutenção do Material 25 

39 Navegação 12 

40 Nós e Aparelhos de Força 12 

41 Pontes 43 

45 Serviços em Campanha 12 

SOMA 168 

 

Na presente proposta, a matéria 41 – Pontes, teria uma carga horária total de 43 

horas, 26 horas a mais que o inicial, proporcionando um maior tempo para 

adestramento da tropa no lançamento da equipagem da Ponte LSB. 

 

 
 

 


