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RESUMO 
 
Este trabalho analisa a manutenção realizada no equipamento motosserra nos grupamentos de 
bombeiros militar (GBM’s) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Tal 
abordagem se deve ao fato de haver um grande número de motosserras com defeito nos 
Grupamentos no período chuvoso, impossibilitando seu uso para o corte emergencial de 
árvores, uma das atividades de maior importância no CBMDF. O objetivo deste estudo foi 
verificar se a manutenção da motosserra feita nos GBM’s é eficiente. Esta tarefa foi conseguida 
através da cooperação do setor de logística do Grupamento de Proteção Ambiental (GPRAM) 
do CBMDF, e mediante: uma revisão bibliográfica sobre gestão de manutenção, a definição 
dos principais problemas encontrados pelo Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas 
(CEMEV) do CBMDF, a quantidade de ocorrências envolvendo a motosserra, e a quantidade 
de equipamentos em funcionamento nos grupamentos, além de entrevistas com os principais 
especialistas na área de manutenção desse equipamento na Corporação. O estudo demonstrou 
que a manutenção do equipamento é, quase em sua totalidade, corretiva, ou seja, após ocorrer 
o problema. E que ocorrem falhas nos procedimentos de manutenção realizados na maioria dos 
grupamentos. Diante do exposto, propõe-se um plano de manutenção preventiva para ser 
entregue aos GBM’s, a fim de auxiliar na manutenção da motosserra e aumentar o tempo de 
vida útil do equipamento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as atribuições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, definidas na 

Constituição Federal, está a execução de atividades de Defesa Civil, e como o clima do Distrito 

Federal possui duas estações definidas, um período frio e seco e outro quente e chuvoso, é 

importante que a Corporação prepare seus recursos para essas duas condições em que a 

sociedade e o meio ambiente são acometidos por uma série de adversidades características da 

região. 

Uma dessas adversidades, principalmente no período chuvoso, são as quedas de árvores 

nas ruas e sobre casas, causando prejuízos materiais e riscos à vida das pessoas. O principal 

equipamento utilizado no trabalho, tanto de prevenção às quedas das árvores, quanto para 

retirada delas é a motosserra. 

Este tipo de situação é tão corriqueiro que em 2018 chegou-se a um número de 2122 

ocorrências envolvendo corte de árvore emergencial, conforme previsto no relatório estatístico 

fornecido pela Seção de Estatística e Geoprocessamento do Estado Maior Geral do CBMDF. 

Durante o estágio operacional do Curso de Formação de Oficiais, este pesquisador 

percebeu a dificuldade de se encontrar equipamentos motosserra em condições de uso pelos 

Grupamentos de Bombeiro Militar, o que acaba por atrasar/dificultar ou impossibilitar 

atendimento a ocorrências de caráter emergencial. 

Como forma de comprovar a recorrente baixa deste tipo de equipamento foi buscado 

junto ao Centro de Manutenção de Equipamentos e Viaturas o quantitativo total de motosserras 

baixadas por problemas mecânicos também no ano de 2018 e, conforme será tratado adiante, 

no item 5.2, o total de motosserras danificadas naquele ano atingiu um número de 63. 

Nesta perspectiva, este trabalho buscou correlacionar os dados operacionais com 

conceitos administrativos de Gestão de Manutenção e responder à seguinte pergunta: a 

manutenção do equipamento motosserra realizada nos Grupamentos de Bombeiro Militar do 

CBMDF é eficiente? Tem como hipótese: há indícios de que a manutenção preventiva realizada 

nos GBM’s não é realizada de maneira correta. 

 Em relação à sociedade, é de extrema importância que esse trabalho seja feito de forma 

mais rápida possível para evitar prejuízos materiais, transtornos e até mesmo risco à vida. O 

pesquisador sentiu a necessidade de analisar o tema, pois pretende contribuir com a corporação 

que está ingressando, buscando uma forma de resolver um problema de extrema importância 

para o Corpo de Bombeiros. 
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 Pelo acima exposto o principal objetivo deste trabalho é analisar a eficiência da 

manutenção realizada no equipamento motosserra no CBMDF. 

Como objetivos secundários tem-se os seguintes: relatar a evolução histórica da 

motosserra; analisar os conceitos de gestão de manutenção e demonstrar a manutenção 

preventiva de um equipamento e sua importância; os procedimentos de conservação e 

manutenção do motosserra proposto pela Stihl (marca utilizada pelo CBMDF), e outros 

manuais que versam sobre o tema; além de criar um plano de manutenção preventiva do 

equipamento motosserra. 

 Esta tarefa foi conseguida mediante cooperação do setor de logística do Grupamento de 

Proteção Ambiental (GPRAM) do CBMDF, CEMEV e associando com conceitos de gestão de 

material mediante um estudo sobre os componentes e funcionamento do equipamento, uma 

pesquisa de como é realizada atualmente a manutenção, a definição dos principais problemas 

encontrados pela seção responsável pela manutenção e uma análise do desgaste do 

equipamento. 

 

 
1 EVOLUÇÃO DA MOTOSSERRA 

 

É importante começar o trabalho entendendo o porquê de o equipamento motosserra ser 

tão usado no trabalho de corte de árvores. Como surgiu a ideia de utilizá-la, e torná-la essencial 

não só para agricultores como para bombeiros. 

Segundo Lopes (2000), no fim do século XIX, a fim de facilitar o trabalho de 

madeireiros, foram criadas as primeiras motosserras, nos Estados Unidos. A ideia era substituir 

as ferramentas braçais por máquinas a vapor. Porém, “todas eram grandes e pesadas, e 

precisavam de duas pessoas para manuseá-las”. 

De acordo com Walk (2012), o engenheiro alemão Andreas Stihl, em 1926, criou as 

primeiras motosserras movidas a gasolina. 

“As motosserras desenvolvidas por Stihl foram importantes para o desenvolvimento do 

equipamento. Isto porque elas possuíam como elemento de corte a corrente, e como elemento 

motriz, um motor a gasolina” (SANT’ANNA, 2014). 

Segundo Lopes (2000) por volta de 1930, na antiga União Soviética, também foi 

desenvolvida uma motosserra a gasolina e, em 1932, uma elétrica. Mas esses equipamentos 

também eram muito pesados, cerca de 46 kg, sendo necessário duas pessoas para manuseá-los.  
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Durante a Segunda Guerra Mundial, foram criadas motosserras bem mais leves, 

chegando a 15kg, podendo uma pessoa apenas operá-las (HASELGRUBER e 

GRIEFFENHAGEN, 1989). 

No Brasil, as primeiras motosserras chegaram nos anos de 1960, através de modelos 

importados, substituindo o trabalho pesado do machado, porém havia os problemas de 

reposição de peças e assistência técnica (SANT’ANNA, 2014). 

Em 1975, a Stihl montou seu parque industrial em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 

Foi dali que surgiu a primeira motosserra produzida na América Latina. Em 1989, foi produzida 

a primeira motosserra com catalisador e em 1995 a menos ruidosa do mundo (WALK, 2012). 

O equipamento se tornou de tão grande importância, que hoje é legislado, como na Lei 

Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, a Lei dos Crimes Ambientais, que em seu artigo 51 proíbe 

comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem 

licença ou registro da autoridade competente. E na Norma Regulamentadora Nº 12, do 

Ministério do Trabalho, que trata da segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Em 

seu anexo quinto a norma trata da motosserra, trazendo entre outras coisas os dispositivos de 

segurança obrigatórios, e a obrigação dos fabricantes e importadores de informar, nos catálogos 

e manuais, os níveis de ruídos e vibração do equipamento. 

Atualmente, no Brasil, podem-se encontrar várias marcas e modelos de motosserras. O 

CBMDF utiliza, em sua grande maioria a marca Stihl, e recentemente adquiriu uma grande 

quantidade marca Husqvarna, bem como implementos e acessórios que podem ser acoplados 

ao seu motor, para execução de outros serviços.  

Após conhecer o histórico das motosserras, faz-se importante também entender a ideia 

de gestão de manutenção, a importância da manutenção preventiva, para fazer a conexão de 

ambos e atingir o objetivo principal do trabalho. Este tema será abordado no tópico seguinte. 

 

2 GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
 
 Para compreender a ideia do trabalho é importante entender o que é manutenção, o que 

é a manutenção preventiva e corretiva, e o porquê da relevância da primeira para equipamentos. 

 

2.1 O que é manutenção? 

Kardec e Nascif (2009, p.2) define o ato de manter ou realizar a manutenção como 

“garantir a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações de modo a atender a um 

processo de produção e a preservação do meio ambiente, com confiabilidade, segurança e 
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custos adequados”. Já para Xenos (1998), realizar a manutenção significa “fazer tudo que for 

preciso para assegurar que um equipamento continue desempenhando as funções para as quais 

foi projetado, no nível de desempenho exigido.”  

Tavares (2005) trata manutenção como conjunto de ações e recursos aplicados aos 

ativos para mantê-los nas condições de desempenho de fábrica e projeto. Importante também 

citar Pinto e Nasif (1999) que destacam que a função da manutenção também é preservar o 

meio ambiente. 

Em 1975, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela norma TB-116, 

definiu o termo manutenção como sendo o “conjunto de todas as ações necessárias para que um 

item seja conservado ou restaurado de modo a poder permanecer de acordo com uma condição 

desejada”. Já em 1994, a NBR-5462 definiu o termo como sendo “a combinação de todas as 

ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou recolocar 

um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida” (ABNT, 1994). 

Assim, resumindo, pode-se definir manutenção como uma atividade não só de execução, 

mas também de gestão, que visa garantir a disponibilidade e a confiabilidade de um 

equipamento, de modo que suas funções sejam mantidas num desempenho mínimo esperado, 

garantindo a segurança de quem opera e até mesmo a preservação ambiental. 

 

   2.2   Evolução da Gestão da Manutenção 

 

Segundo Kardec e Nascif (2009), a gestão da manutenção tem passado por diversas 

transformações, podendo ser dividida em três gerações. 

Na primeira geração, as ações de manutenção eram basicamente corretivas. “Nessa 

geração os equipamentos eram superdimensionados em termos de capacidade, o que permitia a 

adoção de ações simplesmente corretivas” (ZAIONS, 2003, p.31).  

Já a segunda geração ocorreu no período de guerras, em que as máquinas eram mais 

complexas e a mão de obra escassa (MOUBRAY, 2000). “A indústria estava dependente do 

bom funcionamento das máquinas. Isto levou à ideia de que falhas dos equipamentos poderiam 

ser evitadas, o que resultou no conceito de manutenção preventiva” (KARDEC E NASCIF, 

2009).  

Moubray (2000) ainda cita os fatores que motivaram o surgimento de uma terceira 

geração, dentre eles estão: a integridade ambiental, a segurança humana, aumento dos custos 

totais de manutenção, além do surgimento de novas ferramentas e técnicas de manutenção. 
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A figura 1, apresenta um esquema de evolução da manutenção de acordo com Moubray 

(2000). 

 
           Figura 1: Evolução da Manutenção 

 
    Fonte: Moubray (2000) 

 

  2.3   Planejamento de Controle e Manutenção 

 

Segundo Xenos (1998), o plano da manutenção deve ser compreendido como “as ações 

de preparação dos serviços de manutenção preventiva, que define quando as ações serão 

executadas. Esse planejamento permite a escolha certa dos recursos, dando predição ao 

processo de manutenção.” 

De acordo com Viana (2002), a manutenção não pode se reduzir apenas à correção de 

problemas, ela precisa ser realizada de forma planejada e alinhada com os setores de produção. 

Neste sentido, o Planejamento de Controle e Manutenção (PCM) aparece como um importante 

fator para planificação da manutenção, de forma que venha guiar o pessoal necessário, o tempo, 

fornecer os materiais e planejar a melhor oportunidade para execução do serviço sem prejudicar 

ou minimizar os impactos na produção que venha ocorrer por efeito de parada para manutenção. 

 

   2.4   Tipos de Manutenção 

 

A Norma Regulamentadora nº 12, traz em seu artigo 12.111 que as máquinas e 

equipamentos devem ser submetidos à manutenção preventiva e corretiva, na forma e 

periodicidade determinada pelo fabricante, conforme as normas técnicas oficiais nacionais 

vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais. Esses tipos de manutenção 

trazidos pela norma são descritos a seguir: 
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   2.4.1   Manutenção Corretiva 

 

A manutenção corretiva é a atividade de correção da falha ou do desempenho menor 

que o esperado. “Ao realizar algum reparo em um equipamento que apresenta um defeito ou 

um desempenho diferente do esperado estamos realizando manutenção corretiva. Então, a 

principal função da manutenção corretiva é corrigir ou restaurar as condições de funcionamento 

do equipamento ou sistema” (KARDEC E NASCIF, 2009).  

As desvantagens da Manutenção Corretiva conforme apresenta Fitch apud França 

(2017), são: i) a ocorrência de falha em um momento inesperado e ii) possibilidade de uma 

falha em um componente desencadear falhas em outros componentes. Além disso, o período de 

indisponibilidade da máquina é algo de extrema relevância. 

Em síntese, é realizada normalmente após a ocorrência de uma avaria ou incapacidade 

produtiva de um equipamento. A manutenção corretiva, que não deixa de ser necessária, na 

maior parte das vezes tem um impacto financeiro, uma vez que pode implicar a suspensão 

prolongada da atividade das máquinas e equipamentos. 

 Uma percentagem significativa desses problemas pode ser evitada se o gestor de 

manutenção levar em conta a manutenção preventiva desses equipamentos. 
 

  2.4.2   Manutenção Preventiva 

  

Manutenção Preventiva é a “atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a falha ou 

queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, baseado em intervalos 

definidos de tempo” (KARDEC E NASCIF, 2009, p.6).   

Ao contrário do que ocorre com manutenção corretiva, a manutenção preventiva procura 

evitar a ocorrência de falhas, ou seja, procura prevenir (KARDEC E NASCIF, 2009). “A 

manutenção preventiva está em um nível acima da manutenção corretiva, pois a máquina 

encontra-se operando, mas seu desempenho está reduzido a ponto de estar em estado de falha” 

(FITCH apud FRANÇA, 2017). 

Para Kardec e Nascif (2009), os seguintes fatores devem ser levados em consideração 

para adoção de uma política de manutenção preventiva:  

• Quando não é possível a manutenção preditiva. 

• Aspectos relacionados com a segurança pessoal ou da instalação que tornam 

necessária a intervenção, normalmente para substituição de componentes.  
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• Por oportunidade em equipamentos críticos de difícil liberação operacional. 

• Riscos de agressão ao meio ambiente.  

Já, para Zaions (2003), a manutenção preventiva contempla três objetivos principais: 

• Prevenir a deterioração e falha do item físico; 

• Detectar falhas potenciais; 

• Descobrir falhas ocultas em condições de esperar antes que ocorra a 

necessidade de entrar em operação. 

Para Kardec e Nascif (2009), “a manutenção preventiva será mais vantajosa quando a 

reposição for simples; os custos de falhas forem altos; as falhas prejudicarem a produção e a 

segurança pessoal e operacional.” 

Essa ideia trazida por Kardec e Nascif se encaixa com a ideia de trabalho do CBMDF, 

se levarmos em consideração que a Corporação realiza cortes emergenciais, quando a situação 

traz riscos a pessoas e/ou patrimônio, e falhas na motosserra que fizerem o equipamento ficar 

inutilizado impedem o cumprimento dessa tarefa. 

O objetivo final da manutenção preventiva é “obter a utilização máxima do equipamento 

nas tarefas de produção, com a correspondente redução do tempo de máquina parada e custos 

de manutenção” (ZAIONS, 2003, p.34). 

Essa afirmação de Zaions confirma a ideia da importância da manutenção preventiva 

para o CBMDF, já que devido à importância do seu trabalho, ter o equipamento em condições 

de uso pelo máximo de tempo possível é essencial para a população. 

A NR 12 traz também que as manutenções preventivas e corretivas devem ser 

registradas em livro próprio, ficha ou sistema informatizado, com os seguintes dados: a) 

cronograma de manutenção; b) intervenções realizadas; c) data da realização de cada 

intervenção; d) serviço realizado; e) peças reparadas ou substituídas; f) condições de segurança 

do equipamento; g) indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina; e h) 

nome do responsável pela execução das intervenções. 

 
  2.5 Indicadores de manutenção 

 

“Os índices de manutenção objetivam avaliar os níveis de desempenho de um 

maquinário, apresentando informações para atingir as metas de funcionamento e 

disponibilidade de seus equipamentos” (GARCIA, 2013). 
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É de suma importância conhecer e trabalhar com indicadores, para melhor eficiência do 

maquinário da Corporação. São inúmeros indicadores. Dentre os mais importantes são: 

 

2.5.1   Taxa de falha 

 

Pinto e Xavier (2001) definem taxa de falha como o número de falhas durante o período 

de operação do equipamento. 

Possui três fases, sendo definido por Tovar (2017) 

  
[...]como sendo a primeira denominada mortalidade infantil, quando os 
componentes fora do padrão, instalação inadequada, componentes defeituosos 
e com problemas de fabricação são eliminados. A segunda fase representa a 
vida útil do equipamento, quando em seu funcionamento normal entrando em 
um patamar de estabilidade, onde as falhas não são tão frequentes. Já a terceira 
fase, representa o fim da vida útil do equipamento, onde o desgaste normal do 
uso prolongado e a agressividade do ambiente podem causar a falha em 
qualquer instante, quando o equipamento já está fora da sua especificação de 
projeto e requer substituição. 
 

A figura 2 representa o gráfico conhecido como curva de banheira, que demonstra a taxa 

de falha mais comum em um equipamento: 

 
               Figura 2: Curva de banheira 

 
             Fonte: manutencaoemfoco.com.br 
 

 

Em que,  

=
𝑁𝐹

𝐻𝑂
 

 Onde NF é o número total de falhas, e HO é número de horas de operação do 

equipamento. 
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2.5.2   Disponibilidade 

  

Para Viana (2006) o termo disponibilidade significa “o tempo em que um equipamento 

permanece em seu estado de operação exercendo as funções para as quais foi projetado”. 

Em se tratando de motosserras, e da importância que esses equipamentos têm para a 

atividade de cortes emergenciais de árvores, esse indicador é um dos mais importantes para 

avaliação da manutenção do equipamento. 

Encontra-se a disponibilidade (DF) dividindo o número de horas disponíveis (HD) para 

trabalho pelas horas totais que ele deveria permanecer trabalhando (HT). Normalmente isso 

inclui todos os turnos de funcionamento da empresa.  

 𝐷𝐹 =
𝐻𝐷

𝐻𝑇
× 100% 

  
 

  2.5.3   Custos 

 

“Somatória básica de todos os custos envolvidos na manutenção, inclusive o de perdas 

da produção e perdas de demandas existentes devido a não atendimento” (COSTA, 2013). É 

um dos principais indicadores da atividade de manutenção. 

 

  2.6   Técnicas da Manutenção 

 

No estudo da manutenção, algumas técnicas podem ser utilizadas tanto no auxílio de 

estudo das falhas, quanto na confiabilidade dos equipamentos. A seguir são listadas algumas 

delas. 

2.6.1   Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

 

De acordo com Fogliatto e Ribeiro (2009, p.29),  

 
A MCC pode ser definida como um programa que reúne várias técnicas de 
engenharia para assegurar que os equipamentos continuarão realizando suas 
funções especificadas. Permite que as empresas alcancem excelência nas 
atividades de manutenção, ampliando a disponibilidade dos equipamentos e 
reduzindo custos associados a acidentes, defeitos, reparos e substituições. 

 

“A MCC começa identificando a funcionalidade ou desempenho requerido pelo 

equipamento no seu contexto operacional, identifica-se os modos de falha e as causas prováveis 
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e então detalha os efeitos e consequências da falha” (SEIXAS, 2008). Ainda, segundo Seixas 

(2008), isto permite avaliar a criticidade das falhas e identificar consequências significantes que 

afetam a segurança, a disponibilidade ou custo. Esse método permite selecionar as tarefas 

adequadas de manutenção direcionadas para as falhas identificadas. 

 

2.6.2   Criticidade 
 
A criticidade é o atributo que expressa a importância de uma máquina ou equipamento 

dentro de um processo produtivo, ou seja, o quanto um equipamento é indispensável dentro do 

contexto operacional de um sistema.  Através da análise deste atributo é possível direcionar o 

tipo de manutenção a ser utilizada. 

Além disso é através da criticidade e suas curvas posteriormente citadas que se escolhe, 

no trabalho proposto, quais peças deverão ser verificadas com maior ou menor frequência. 

Para Fogliatto e Ribeiro (2009), a criticidade tem a capacidade de sinalizar o quão 

importante um equipamento pode ser para o contexto operacional de uma unidade. E que a 

criticidade de um componente informa o quanto este item e uma falha associada ao mesmo 

podem comprometer o bom funcionamento de um processo. 

As principais curvas de criticidade são as curvas ABC e XYZ. 

 
2.6.2.1   Curva ABC 

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 5462), “qualquer parte, 

componente, dispositivo, subsistema, unidade funcional, equipamento ou sistema que possa ser 

considerado individualmente” pode ser classificado como um item. 

Já Santos (2012), define como uma técnica para “identificar operacionalmente, 

taticamente ou estrategicamente, concentrando e agrupando os materiais baseado nos critérios 

de quantidade e valor”. Em ordem decrescente - A, B, e C - os materiais são classificados de 

acordo com a sua prioridade. 

Segundo Dias (1994), esta classificação ocorre da seguinte maneira: 

• Classe A: abriga o grupo de itens mais importantes, que devem receber uma 

atenção especial da administração. 

• Classe B: representa um grupo de itens em situação intermediária entre as classes 

A e C. Seu controle pode ser menos rigoroso que os itens de classe A. 
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• Classe C: engloba itens menos importantes, que justificam pouca atenção por 

parte da administração. 

Ao término dessa classificação, Pires et. al. (2018) define o seu nível de atuação para 

cada tipo de classe: 

• Classe A: Máquinas e equipamentos com prioridade alta – nesse caso, a atuação 

da manutenção deve contemplar a preditiva e preventiva, análise das falhas, 

formação de grupos de melhoria, entre outros. 

• Classe B: Máquinas e equipamentos com prioridade média – aqui, pode-se 

definir a atuação da manutenção deve contemplar a preditiva e preventiva. 

• Classe C: Máquinas e equipamentos com prioridade baixa – como exemplo 

nesse caso, a atuação da manutenção corretiva, preditiva e monitoramento das 

falhas para evitar recorrências. 

 

2.6.2.2  Curva XYZ 
 

Ao aplicar a classificação XYZ, o responsável pela manutenção deve analisar os 

componentes e seus períodos de falha e classificá-los conforme sua criticidade, sendo X a classe 

de menor criticidade e Z a classe com os componentes considerados indispensáveis ao 

funcionamento do equipamento. Basicamente elas se dividem sendo a classe X aquela que 

detém os itens de baixa criticidade, onde a falta destes componentes não acarreta em paradas, 

riscos de segurança ou danos ao patrimônio, havendo várias alternativas de materiais substitutos 

e sendo o fornecimento dos itens fácil e rápido. Os itens de classe Y são aqueles de criticidade 

média, onde a falta desses componentes pode causar paradas na produção, riscos de segurança 

ou danos ao patrimônio. São, ainda, itens relativamente fáceis de serem substituídos ou 

adquiridos em caso de falta. Já os componentes de classe Z são aqueles mais alta criticidade, 

considerados imprescindíveis para o andamento dos trabalhos, tendo em sua falta a certeza de 

parada das operações ou mesmo de colocar as pessoas e o patrimônio em risco. São materiais 

que não podem ser substituídos por equivalentes (VIANA, 2006). 

As classificações ABC e XYZ se complementam, pois associam valor agregado do item, 

sua quantidade e criticidade (COELHO JUNIOR E FONTES, 2017). Na figura 3, é possível 

observar como ambas se relacionam: 
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Figura 3: Relação das curvas ABC e ABX 

  
      Fonte: Junior e Fontes, 2017 

 
  2.7   Manutenção: Disponibilidade e custo 

 

Quando se fala da importância do plano de manutenção da motosserra, pensa-se 

principalmente em mantê-la disponível sempre que se fizer necessário, já que esse equipamento 

é acionado sempre em situações de emergência. Destaca-se também a importância dos custos, 

já que a redução de gastos é algo que qualquer empresa busca. 

Um estudo feito por Marcorin e Lima, em 2003, conforme descrito a seguir, mostra a 

importância da manutenção preventiva para a redução dos custos decorrentes da 

indisponibilidade de qualquer equipamento. Trazendo para a nossa realidade, pode-se utilizá-

lo não só para motosserras, mas para qualquer equipamento do CBMDF. 

A redução do desempenho do equipamento, que traz a diminuição da qualidade e da 

produtividade, pode ser evitada com políticas adequadas de manutenção que garantam a 

eficiência do equipamento. A falta dessas políticas, além da redução da capacidade do processo, 

acarreta paradas efetivas do equipamento, reduzindo a sua disponibilidade (Marcorin e Lima., 

2003). 

Valores de confiabilidade e manutenibilidade são afetados por fatores como 

disponibilidade de peças, limpeza e condição geral do equipamento. Uma política adequada de 

manutenção deve, então, manter a capacidade e a disponibilidade da máquina, evitando quebras 

(aumento de confiabilidade) e criando condições de uma intervenção corretiva rápida e eficaz, 

quando a falha ocorrer (aumento da manutenibilidade) (Marcorin e Lima, 2003). 

Segundo Mirshawa & Olmedo, apud Marcorin e Lima (2003, p.38),  

 



14 
 

Os custos gerados pela função manutenção, correspondente aos custos com 
mão-de-obra, ferramentas e instrumentos, material aplicado nos reparos, custo 
com subcontratação e outros referentes à instalação ocupada pela equipe de 
manutenção são quase insignificantes se comparados aos decorrentes da 
indisponibilidade do equipamento. O custo da indisponibilidade concentra-se 
naqueles decorrentes da perda de produção, da não-qualidade dos produtos, 
da recomposição da produção e das penalidades comerciais, com possíveis 
consequências sobre a imagem da empresa. 

 

 Esses aspectos também foram tratados por Cattini apud Marcorin e Lima (2003), 

quando aponta os custos ligados à indisponibilidade e deterioração dos equipamentos como 

consequência da falta de manutenção. Essa relação entre custo de manutenção, custo da 

indisponibilidade e produtividade também foi tratada por Chiu & Huang apud Marcorin e Lima 

(2003, p. 37), e chegaram à conclusão de que “para uma melhor relação custo-benefício quando 

a manutenção é tratada de forma preventiva, em vez de situações de descontrole do processo 

produtivo pela falta de manutenção”. Tomando a manutenção como proposição  para a redução 

dos custos da produção, deve-se definir a melhor de forma de otimizar custos. Essa análise pode 

ser observada no gráfico a seguir, que ilustra a relação entre o custo com manutenção preventiva 

e o custo da falha. Entre os custos decorrentes da falha estão, basicamente, as peças e a mão-

de-obra necessárias ao reparo e, principalmente, o custo da indisponibilidade do equipamento. 

O gráfico da figura 4, proposto por Mirshawa & Olmedo apud Marcorin e Lima (2003), 

mostra que investimentos crescentes em manutenção preventiva reduzem os custos decorrentes 

das falhas – e, em consequência, diminuem o custo total da manutenção, em que se somam os 

custos de manutenção preventiva com os custos de falha. 

 
                    Figura 4:  Gráfico de custos versus manutenção 

 
                                             Fonte: Marcorin e Lima, 2003 
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Serão abordados, em seguida, os procedimentos de conservação e manutenção do 

equipamento proposto pela empresa Stihl, além de manuais de Corpos de Bombeiros que tratam 

do tema. 
 
 

3 PROCEDIMENTOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
MOTOSSERRA 
 

É de extrema importância conhecer os procedimentos de conservação e manutenção 

propostos pela empresa Stihl, principal marca utilizada pelo CBMDF, além de manuais de 

Corpos de Bombeiros que versam sobre o tema. 

De forma geral o equipamento motosserra é composto pelas seguintes partes: 

   Figura 5: Partes da motosserra 

    
         Fonte: Manual CBMGO 

 

                                                      Figura 6: Partes da motosserra 

   
                     Fonte: Manual CBMGO 
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                    Figura 7: Partes da motosserra 

 
                       Fonte: Manual CBMGO 

 

De acordo com o Manual do Corpo de Bombeiros de Goiás, algumas características do 

motosserra são comuns e outras variam conforme os modelos e marcas disponíveis no mercado. 

Abaixo serão apontadas algumas destas características que devem ser consideradas quando da 

aquisição desse tipo de equipamento: 

• Tipo de motor – de um cilindro, dois tempos;  

• Cilindro - com superfície de cromagem dura, refrigerado a ar, com circulação 

forçada e ignição eletrônica;  

• Cilindrada - igual ou superior a 60 cm3;  

• Potência - igual ou superior a 4,4 DIN-PS;  

• Relação peso/potência - 1,65 kg/Kw;  

• Rolamentos - de alta qualidade;  

• Filtros de ar - Superdimensionado;  

• Comprimento do sabre - igual ou superior a 40,0 cm;  

• Lubrificação do conjunto de corte - bomba de óleo automática;  

• Pinhão - com 07 (sete) dentes, passo 3/8”.  

O Manual traz também que algumas características são comuns em todos modelos de 
motosserra: 

• Sistema antivibratório;  

• Tampa de pinhão plana;  

• Interruptor único, combinando todas as posições: stop, posição de serviço, 

meia aceleração e choque;  

• Freio de corrente;  

• Protetor de mãos no cabo e no punho;  
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A manutenção e conservação, segundo o manual da Stihl, da motosserra passam em 

grande parte pela sua limpeza e verificação. De uma maneira geral, no que diz respeito à 

limpeza, é muito importante manter a motosserra limpa de sujidades acumuladas que possam 

obstruir as entradas e circulação do ar. 

 Uma correta verificação e controle deve contemplar: a verificação regular da existência 

de fendas ou zonas desgastadas, bem como o aperto de parafusos e porcas; uma especial atenção 

à verificação dos órgãos particularmente expostos, como: travão da corrente, pinhão de ataque 

e embreagem, lâmina, orifício de lubrificação, ranhura do parafuso tensor da corrente de corte, 

corrente de corte, arrancador. 

 São ferramentas necessárias à manutenção, conforme figura 8: apalpa folgas, bomba 

manual de lubrificação, calibrador do limitador de profundidade, chave de lunetas, chave de 

fendas pequena (carburador), estilete, suporte de lima cilíndrica, chave combinada, torno de 

afiação portátil, escova pequena, lima murça paralela, lima cilíndrica, parafuso bloqueador 

piston. 

 
                                            Figura 8: Ferramentas necessárias à manutenção 

     
     Fonte: COTF (2008, p. 10) 

 

 Importante citar, também, peças sobressalentes: filtro de ar, vela, cordel do arrancador, 

parafusos da tampa do arrancador, molas de fixação dos linguetes, linguetes do arrancador, 

porcas de fixação da lâmina, mola do arrancador, corrente de corte. 
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                        Figura 9: Peças sobressalentes 

                 
                                                             Fonte: COTF (2008, p. 10) 
 
 Uma manutenção cuidadosa, periódica e regular melhora o rendimento de trabalho e 

prolonga o tempo de vida útil do motosserra. Além disso contribui para uma eventual 

diminuição dos riscos associados à sua utilização. Cada tipo de intervenção deve obedecer a 

uma periodicidade adequada. 

 De acordo com a empresa Stihl, conforme mostra o quadro 1, deve ser feito 

periodicamente um tipo de manutenção específico para cada componente do motosserra 

 
   Quadro 1: Esquema geral de manutenção:  

Máquina completa Verificação do estado (danos, aperto das porcas, 
estado geral), limpeza 

Travão da corrente Verificação do funcionamento 
Depósito de combustível Limpeza 
Depósito de óleo Limpeza 
Corrente Lubrificação, regulação da tensão, afiação, 

substituição 
Lâmina Limpeza da calha e orifícios de lubrificação, 

eliminação de rebarbas, viragem, substituição 
Pinhão de ataque Limpeza, verificação do estado 
Embreagem Limpeza 
Arrancador Limpeza, verificação do funcionamento e tensão do 

cordel 
Filtro de ar Limpeza, substituição 
Vela Limpeza e ajuste da folga dos eletrodos, substituição 
Grelhas de entrada de ar do arrancador Limpeza 
Aletas de refrigeração (cilindro e volante magnético) Limpeza 

  Fonte: COTF (2008, p. 11)  
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Também é importante saber qual tipo de intervenção, para quê, o porquê, e quando fazer 

em cada órgão da máquina. 

É importante saber também da ocorrência de possíveis avarias e suas causas, como será 

demonstrado no quadro 2. 

 
                 Quadro 2: Avarias e causas: 

 Bomba de 
óleo não 
debita óleo 

Lubrificação 
da corrente 
insuficiente 

Óleo gasta-se 
antes do 
combustível 

Perda de 
óleo entre a 
lâmina e o 
orifício de 
saída 

Corrente não 
para ao 
ralenti 

Corrente não 
gira quando 
se acelera 
(embraiagem 
patina) 

Orifícios de 
lubrificação 
da lâmina 
entupidos  

X X     

Chapa de 
encosto da 
lâmina mal 
montada 

X   X   

Depósito de 
óleo vazio  

X      

Filtro de óleo 
entupido 

X X     

Bomba de 
óleo mal 
regulada 

X X X    

Orifício de 
saída de óleo 
entupido e 
sujidade em 
redor 

X   X   

Embraiagem 
suja de óleo 

     X 

Embraiagem 
danificada 

    X  

Desgastes 
dos 
contrapesos 
da 
embraiagem 

     X 

Marcha lenta 
(ralenti) mal 
regulada 

    X  

Óleo 
demasiado 
fino 

  X    

               Fonte: COTF (2008, p. 36) 
 

Antes de julgar que se trata de uma avaria, é importante certificar-se de que: 

• O interruptor arranque/paragem está em posição de arranque.  

• O depósito tem combustível.  

• O orifício de respiração do depósito de combustível está desentupido.  
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• O filtro de combustível está limpo.  

• O filtro de ar está limpo.  

• A vela está em bom estado de conservação. 

 

 
Para uma melhor conservação, quando for armazenar por longos períodos, são 

necessários os seguintes cuidados: 

• Esvaziar totalmente o depósito de combustível. 

• Ligar a motosserra e deixar o motor funcionando até que o combustível existente 

no sistema de alimentação se esgote completamente. 

• Encher o depósito de óleo com óleo da corrente (óleo novo). 

• Limpar a motosserra. 

• Guardar a corrente em banho de óleo para que não perca a maleabilidade. 

Após a realização da manutenção do motosserra, deve-se testar sempre o seu 

funcionamento. 

 

4 METODOLOGIA 
  

Segundo Silva e Menezes (2005, p.23), metodologia científica é “um conjunto de etapas 

ordenadamente dispostas que você deve vencer na investigação de um fenômeno”. Este trabalho 

consistiu em quatro etapas. São elas: revisão bibliográfica de assuntos referentes ao tema, coleta 

e tratamento de dados relevantes para o trabalho, além de entrevista com especialistas na área, 

e, por último, a análise de dados. Estas etapas estão descritas abaixo. 

Primeiramente, foi realizada revisão de literatura, através do método de pesquisa 

bibliográfica, no intuito obter informações sobre a situação atual do tema, conhecer publicações 

existentes, além de, conseguir a “cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente” (Gil, 2011, p.45). 

Após a revisão de literatura, foi realizada a coleta de dados, para verificar o seguinte: 

1. Quantitativo de ocorrências de corte emergencial de árvores no Distrito Federal 

do início de 2017 até o fim do primeiro trimestre de 2019. É fundamental ter 

esse dado para mostrar a real necessidade da utilização da motosserra pelo Corpo 

de Bombeiros, e a importância deste equipamento estar em condições para o 

atendimento. 
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2. Quantidade motosserras baixadas e o motivo dessas baixas em 2018 e início de 

2019. É importante ter esse número para correlacionar com as observações 

empíricas nos estágios e trazer um panorama geral dos componentes que mais 

se desgastam e, consequentemente, necessitam de reparo com maior frequência. 

3. Quantidade de motosserras ativas em cada GBM num intervalo de tempo, 

através do Sistema Eletrônico de Informações Operacionais (SEIOP). Este dado 

servirá para verificar a quantidade de motosserras ativas no CBMDF em relação 

à quantidade existente, além de indicar os GBMs com mais problemas com o 

equipamento. 

4. Marcas e Modelos de motosserra utilizadas pelo CBMDF. É de suma 

importância ter esta informação para a confecção do plano de manutenção 

preventiva, pois o plano deve abranger o maior número de equipamentos 

motosserras possíveis. 

Além disso, foram realizadas entrevistas com o responsável pelo setor de manutenção 

do CEMEV e do GPRAM, para auxiliar na análise da eficiência da manutenção realizada nos 

GBM’s. Segundo (Gil, 2011), esse procedimento classifica o trabalho como levantamento, 

busca informação diretamente com um grupo de interesse a respeito dos dados que se deseja 

obter, utilizando entrevistas.  

Por fim, foi realizado a análise dos dados para apresentação do resultado. Para Lakatos 

e Marconi (2003, p.167), “A importância dos dados está não em si mesmos, mas em 

proporcionarem respostas às investigações.” 

Quanto aos objetivos, Gil (2011, p.42) classifica as pesquisas em descritivas, 

explicativas e exploratórias. Segundo este autor, as primeiras descrevem “características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”; 

já as explicativas, “têm como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Por fim, as exploratórias, que “envolvem 

levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado”. Sendo assim, este trabalho pode ser considerado uma pesquisa 

exploratória, pois é a que melhor se encaixa com suas características. 

Do ponto de vista da abordagem do problema, este trabalho é uma pesquisa quantitativa, 

pois se baseia em números, tabelas, gráficos, dentre outras ferramentas para obtenção do 

resultado. E, segundo Silva e Menezes (2005, p.23), pesquisa quantitativa “considera que tudo 

pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para 
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classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.)”. 

Por fim, este trabalho pode ser considerado como original, pois para Cervo, Bervian e 

Silva (2007, p.38), “a pesquisa que apresenta novas conquistas para o respectivo campo de 

conhecimento de uma forma inédita, é classificada como pesquisa original.”. De fato, ainda não 

foi feito esse tipo de trabalho no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Quantidade de atendimentos a emergências de corte de árvore 

O quadro 4, confeccionado a partir de dados fornecidos pela Seção de Estatística e 

Geoprocessamento do Estado Maior Geral do CBMDF, mostra o quão grande é o número de 

ocorrências relacionadas a cortes de árvore no DF. Mesmo nos períodos com menor quantidade, 

segundos e terceiros semestres de cada ano, épocas que coincidem com o período de seca na 

região, a quantidade de eventos ultrapassam a 3 (três) por dia. Sendo que nos períodos mais 

chuvosos, primeiro e quarto semestres, a quantidade chega a triplicar.  

Vale destacar que os números de corte e averiguação para corte podem se sobrepor, pois 

grande maioria dos cortes de árvore emergencial dependem de uma prévia averiguação para 

determinação da estratégia e tática que será adotado para o corte. O que não muda a realidade 

da grande quantidade de atendimentos relacionados a cortes de árvores no DF, principalmente 

no período chuvoso. 

Considerando que o corte de árvore emergencial realizado pelo Corpo de Bombeiros do 

Distrito Federal é realizado quando já há risco iminente de dano ao patrimônio e a vidas, e que 

a motosserra é o principal equipamento utilizado neste tipo de serviço, não é exagero dizer que 

o equipamento não estando em plenas condições de uso sempre que necessário, traria prejuízos 

significativos, tanto para a população quanto para a imagem do CBMDF. 
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Quadro 4: Ocorrências envolvendo corte de árvores no DF 

 
                                                                 Fonte: O Autor 
 

5.2 Serviços de manutenção realizados no CEMEV 

Através de dados fornecidos a partir de ordens de serviço, no período de janeiro de 2018 

e janeiro de 2019 do setor de manutenção de equipamentos do CEMEV, foi visto que 63 

motosserras ficaram baixadas por problemas mecânicos no período, e, pode-se verificar, como 

mostra o gráfico 1 abaixo, as principais peças causadoras das baixas das motosserras nos 

GBM’s, e, consequentemente a necessidade da manutenção corretiva realizada no CEMEV ou 

GPRAM. Vale destacar que os dados fornecidos são dos serviços executados. Por exemplo, é 

realizado limpeza e regulagem de carburador; ou limpeza, regulagem e substituição de vela; 

limpeza de filtro de combustível. 

Com base nos dados, infere-se que o serviço mais realizado é no carburador com 35% 

dos serviços realizados no período. E o principal serviço realizado nessa peça é a limpeza e 

regulagem, algo que poderia ser feito na manutenção de primeiro escalão, ou preventiva. 

Destaca-se também a manutenção na vela, serviço que, exceto de substituição, também pode 

ser realizado no GBM.  

Há alguns serviços menos realizados, citados no gráfico como “outros”, como 

manutenção no manípulo de arranque, troca da gaiola da agulha, substituição de pistão e camisa, 

regulagem da embraiagem, lubrificação e ajuste de correntes, e regulagem de sabre. Alguns 

desses serviços, necessitam de manutenção corretiva, mas outros poderiam ser realizados sem 

necessidade de tirar o equipamento da atividade por tanto tempo. 
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Um dado preocupante é o de serviços não executados por falta de peças, somando 18% 

dos casos que necessitam do CEMEV. Esse problema faz com que o equipamento demore ainda 

mais tempo para voltar ao seu grupamento de origem, deixando o atendimento a ocorrências 

prejudicado. 

 
Gráfico 1: Peças manutenidas pelo CEMEV 

 
Fonte: O Autor 

 

5.3 Quantidade de motosserras em funcionamento no GDF 

Através do Sistema Eletrônico de Informações Operacionais (SEIOP) do CBMDF, foi 

possível verificar, conforme demonstrado nos gráficos a seguir, a quantidade de motosserras 

em funcionamento do 06 de Março a 22 de Maio nos 4 (quatro) Comandos de Área (COMAR), 

através dos seus respectivos Grupamentos de Bombeiro Militar, além do Comando 

Especializado (COESP), através do GPRAM e do Grupamento de Busca e Salvamento 

(GBSAL). Foi escolhido esse período por se tratar de dois meses chuvosos e, consequente, com 

grande número de ocorrências envolvendo cortes de árvores. 
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           Gráfico 2: Quantidade de motosserras do COMAR I 

 
Fonte: O Autor 

 

         Gráfico 3: Quantidade de motosserras do COMAR II 

 
Fonte: O Autor     
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     Gráfico 4: Quantidade de motosserras do COMAR III 

 
Fonte: O Autor 

 

       Gráfico 5: Quantidade de motosserras do COMAR IV 

 
Fonte: O Autor 
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             Gráfico 6: Quantidade de motosserras do COESP 

 
               Fonte: O Autor 

 
Constatou-se que alguns grupamentos, como o 45º GBM (Sudoeste), 34º GBM (lago 

Norte), 2º GBM (Taguatinga), Sierra III (Samambaia), 37º GBM (Samambaia Centro), 41º 

GBM (Ceilândia), sendo os quatro últimos do mesmo Comando de área, COMAR II, afirmaram 

não ter nenhuma motosserra em funcionamento nesse período. Isso dificultaria a cobertura de 

ocorrências na região. 

Vale destacar também o 9º GBM (Planaltina), que fica em uma área distante de outros 

GBM’s, além de atender uma extensa região rural, em que o número de árvores é grande, no 

período de 01 de Maio a 22 de maio também não tinha nenhuma motosserra ativa. 

 

5.4 Quantidade de motosserras, marcas e modelos ativos no CBMDF 

Através do Sistema Geral de Patrimônios, do CBMDF, foi possível verificar, conforme 

o gráfico 7 a seguir, a quantidade de motosserras por localidade, suas marcas e modelos. 
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    Gráfico 7: Modelos de motosserras utilizadas no CBMDF 

 
                   Fonte: O Autor 

 

No momento, 100% dos equipamentos motosserra em uso do CBMDF são da marca 

Stihl. 

No gráfico supracitado, é possível analisar quais modelos mais utilizados pela 

Corporação na atualidade. O modelo MS 260, com 42%, é o que está em maior quantidade na 

Corporação. Esse modelo tem uma boa relação peso-potência, o que facilita o trabalho do 

militar que o opera. O segundo modelo em maior uso, o MS 660, que é uma motosserra para 

árvores de médio e grande porte. Como as árvores com essas são as que apresentam maior 

perigo, e consequentemente, o seu corte sendo o mais demandado pela população, se faz 

necessário equipamentos grandes para execução eficaz do serviço. Daí a ideia de sempre manter 

essa motosserra em condições de utilização. 

Ressalta-se, no entanto, que, conforme Pregão Eletrônico nº 21/2019- 

DICOA/DEALF/CBMDF, foram adquiridas novas motosserras entre elas a marca Husqvarna, 

com as quantidades contidas no quadro abaixo. 
         Quadro 5: Motosserras novas adquiridas pelo CBMDF 

Marca Modelo Quantidade 
Stihl MS 460 32 

Husqvarna 353 60 

Husqvarna 272XP 59 

                                                                        Fonte: O Autor 
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Isso faz com que o plano de manutenção preventiva a ser elaborado contemple a 

manutenção das duas marcas de motosserras agora utilizadas pelo Corpo de Bombeiros. 

 

 5.5 Entrevista com especialista 

 Foi realizada, conforme roteiro em anexo no Apêndice I, entrevistas com os dois 

militares da Corporação mais capacitados para tratar do assunto, pois são responsáveis pela 

manutenção de corretiva de todas as motosserras do CBMDF. Esses militares estão lotados no 

GPRAM e no CEMEV, locais que recebem as motosserras da Corporação com necessidade de 

manutenção. Tal entrevista teve o intuito de confirmar o pensamento do pesquisador, além de 

colaborar na criação do plano de manutenção preventiva da motosserra. Eles foram citados com 

especialistas A e B para manter o anonimato. 

Com o objetivo de auxiliar na comprovação da experiência dos entrevistados na 

manutenção do equipamento, foi perguntado a graduação, tempo de serviço e tempo que 

trabalham na manutenção de motosserras. Ambos são 1º Sargentos, sendo que o especialista A, 

está na Corporação há 19 anos, com o mesmo tempo trabalhando na manutenção de 

motosserras. Já o especialista B tem 30 anos de CBMDF, sendo 15 deles dedicados à 

manutenção. O que corrobora com a ideia de que ambos têm propriedade para tratar do assunto. 

Em seguida foi perguntado se havia algum modelo em especial que apresentava mais 

problemas e por qual motivo. Ambos afirmaram não haver um em especial, mas acreditam que 

a falta da manutenção nos GBM’s pode contribuir para as falhas apresentadas. 

Com o intuito de saber em quais componentes o plano de manutenção proposto pelo 

pesquisador poderia dar maior foco, foi questionado também quais apresentariam mais 

problemas, e foram citados: pino tensor, rolamento do pinhão, pelo especialista A, gaiola de 

embreagem pelo B, e por ambos foi citado vela e carburador, o que ratifica as informações do 

gráfico 1: peças manutenidas pelo CEMEV. 

Perguntados se havia peças suficientes no depósito para o conserto, foi encontrado outro 

problema, que também pode ser analisado com maior profundidade, pois ambos disseram que 

não há. E questionados de como os problemas eram resolvidos, o especialista A disse que nem 

todos eram solucionados, e uma forma de sanar a falha era aproveitando peças de outras 

motosserras que já não se encontravam mais em uso. Já o especialista B disse que uma das 

soluções era pedir para o GBM, que havia levado a motosserra, adquirir a peça para a realização 

do conserto. 
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Com o objetivo de corroborar com a ideia de que quando a motosserra vai para a 

manutenção corretiva no CEMEV ou GPRAM ela demora para retornar a GBM de origem, foi 

questionado o tempo médio entre o recebimento do equipamento com defeito e a devolução 

para a unidade. O especialista A não soube precisar, pois disse que depende do defeito, 

disponibilidade de peças e tempo dele para realizar a manutenção, o que leva a suspeitar que 

esse tempo médio não é muito curto, pois, como apresentado na questão anterior, há problemas 

com a quantidade de peças, além disso ele realiza outras atividades na sua unidade. Já o 

especialista B, disse que depende do defeito, variando de algumas horas até semanas, afirmou 

também que por volta de 30% dos problemas poderiam ser resolvidos nos GBM’s, caso 

houvesse pessoal especializado. 

Perguntados se deveria haver um contrato de manutenção externo, ambos disseram que 

a aquisição de peças já seria suficiente, pois consideram caro e ineficiente um contrato dessa 

forma. 

No intuito de confirmar seu pensamento, o pesquisador perguntou se, pela experiência 

e pelos defeitos que eles encontram, se é feito um plano de manutenção preventiva nos GBM’s. 

Ambos afirmaram com certeza que não. Segundo o especialista A, em alguns GBM’s, têm 

bombeiros que sabem fazer a manutenção do equipamento, e mesmo assim não é periódica, 

apenas quando apresenta defeito. Citou também casos em que já colocaram combustível errado 

no equipamento, um erro banal, demonstrando não ter conhecimento sobre a motosserra. Já o 

especialista B, afirma que a maioria apenas liga a motosserra na passagem de serviço. Há 

motosserra que se fosse feito apenas a limpeza após o uso já evitaria algumas panes encontradas. 

Também acredita que alguns bombeiros que entendem do assunto fazem a manutenção nos 

quartéis, mas não em todos, nem em todas as alas. 

Além disso, foi perguntado se eles acreditam que um plano de manutenção preventiva 

da motosserra realizado nos GBM’s minimizaria o número de equipamentos com necessidade 

de manutenção de segundo escalão (o realizado no CEMEV ou no GPRAM)? Que outra 

sugestão você poderia dar para essa problemática. O especialista A disse com certeza. Além 

disso, os militares das alas deveriam receber instruções para realização da manutenção, não 

deixar apenas com os que já entendem. Os cursos de formação também deveriam focar mais no 

ensino da manutenção. Já o especialista B respondeu que sim. Ele acredita que muitos 

problemas decorrem de simples descuidos como: verificar lubrificação da corrente, se tem óleo 

no reservatório ou a mistura da gasolina. Além disso treinar as alas para realização dessa 

manutenção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das informações levantadas, principalmente com as entrevistas com 

especialistas, confirmou-se a hipótese de que a manutenção realizada nas motosserras nos 

grupamentos não é realizado da maneira mais correta, ocorrendo falhas banais. Assim, 

concluiu-se que o maior problema encontrado é a falta de conhecimento sobre a manutenção 

do equipamento motosserra, quando, o que e como fazer. E que a partir do momento que o 

equipamento vai para a manutenção, desguarnece a região por tempo indeterminado, 

prejudicando a realização do corte emergencial de árvores. E de outros serviços realizados na 

unidade. 

Percebeu-se, também, através da análise dos dados e revisão bibliográfica, com o estudo 

dos tipos de manutenção, seus prós e contras, visto que a compra de equipamentos novos é 

trabalhoso, demorado e caro, que a manutenção preventiva é a que melhor se aplica à ideia de 

trazer uma solução rápida para o problema. 

E, principalmente equipamentos novos, como as motosserras recentemente compradas 

pela Corporação, necessita de manutenções periódicas para reduzir ou impedir falhas no seu 

desempenho. Além de aumentar a confiabilidade e fazer com que o equipamento a opere sempre 

próximo das condições em que saiu de fábrica. 

Então, viu-se a necessidade da criação de um plano de manutenção preventiva do 

motosserra. O plano conterá em uma planilha: quais serviços serão realizados; quando serão 

realizados; que recursos serão necessários para a execução (peças, ferramentas, materiais, etc.); 

que materiais serão aplicados; que máquinas, dispositivos, ferramentas serão necessárias, além 

de mostrar os componentes dos equipamentos para ajudar o trabalho de manutenção. Além 

disso será demonstrado como é realizado cada procedimento. 

Salienta-se também que a ideia desse plano para a motosserra pode ser tomado como 

exemplo para a criação de planos dos diversos equipamentos utilizados no CBMDF, como 

sopradores, roçadeiras, geradores, conjuntos desencarcerador, dentre outros. 

Além do plano de manutenção, percebeu-se a importância do ensino da manutenção 

para a tropa, por isso, proponho, também a criação do Curso itinerante de manutenção 

preventiva de equipamentos para os GBM’s. Em que um especialista da Corporação, ou não 

(pode ser da marca vendedora) visitará os grupamentos ensinando na prática para alguns 

militares da tropa os procedimentos de manutenção periódica. Esses militares ficarão 

incumbidos de repassar o conhecimento adquirido para seus pares. 
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Vale destacar, também, o problema com reposição de peças, citado pelos especialistas 

de manutenção e confirmado nos dados fornecidos pelo CEMEV, em que não se pode realizar 

algumas manutenções devido à falta de peças. Esse problema dificulta a manutenção preventiva 

e, principalmente, a corretiva. 
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APÊNDICE I - ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS 
 

1. Posto/Função/OBM/Tempo de serviço/ Tempo de trabalho com motosserras 

2. Qual modelo de motosserra apresenta mais defeitos? E por quê? 

3. Quais componentes apresentam defeitos com maior frequência? 

4. Há peças suficientes no depósito para consertar esses defeitos? 

5. Em média, leva quanto tempo entre o recebimento do equipamento com defeito a devolução 

para a unidade? 

6. Acha que deveríamos ter contrato de manutenção externo ou seria suficiente a aquisição de 

peças? 

7. Você acredita que é feito um plano de manutenção preventiva da motosserra eficiente no 

GBM’s? 

8. Você acredita que um plano de manutenção preventiva da motosserra realizado nos GBM’s 

minimizaria o número de equipamentos com necessidade de manutenção corretiva (a 

realizada no CEMEV ou no GPRAM)? Que outra sugestão você poderia dar para essa 

problemática? 

 


