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Você já ouviu aquele ditado que diz que  “o barato sai caro”, pois bem, é 
disso que vamos falar aqui. 

Você pode até considerar o investimento em manutenção preventiva 
elevado, mas a verdade é que essa medida pode evitar prejuízos muito 
mais sérios no futuro. 

Pensando nisso, fizemos uma lista de dicas que merecem toda a sua 
atenção na hora de programar a manutenção do seu equipamento. 

Afinal, você sabe o custo de um equipamento como o seu, e os cuidados 
com sua manutenção é que garantirão maior produtividade e vida útil do 
seu grupo gerador. 

Então, fique atento!

SIGA ESSAS DICAS E EVITE PREJUÍZOS!
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1- Verifique o nível do óleo:
Usar o grupo gerador com nível de óleo muito baixo não é 
recomendado. 

O óleo não é apenas um lubrificante, mas também funciona como 
resfriador.

Um menor volume de óleo aumenta a temperatura do motor mais 
rápido deixando o motor com mais tendência a superaquecer 
durante situações de muito esforço.

Essa falta de resfriamento é especialmente crítica se o motor 
perde pressão de óleo, já que essa perda aumenta a temperatura 
ainda mais.
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2- Nível de combustível
Ficar de olho na quantidade de combustível presente no tanque do 
gerador é essencial. 

Caso ele esteja baixo, é o momento de abastecer o tanque. 

Não espere até que a falta de diesel interrompa o funcionamento do 
equipamento. 
O tanque cheio também evita as panes secas. 

Não esqueça, antes de abastecer o grupo gerador de energia a 
diesel, verifique o nível do óleo. 
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3- Limpeza no tanque:
Faça limpezas regulares no tanque de combustível. 

Na drenagem do tanque de combustível, certifique- se que a água do 
fundo foi eliminada por completo. 
A água deve ser escorrida também do fundo da caixa do filtro de 
combustível. 

A presença de água pode ocasionar:

ü Danificação das válvulas

ü Obstrução dos bicos injetores

ü Oxidação do combustível no tanque

ü Formação de borra microbiológica no tanque e no filtro de combustível
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4- Sobrecarga 
Os grupos geradores não devem estar sujeitos a uma sobrecarga enquanto 
estão em funcionamento, mas são concebidos para guentarem condições de 
sobrecarga durante um curto período de tempo durante o arranque.

Se o grupo gerador em funcionamento ficar sujeito a uma sobrecarga (acima 
da carga máxima) por longos períodos, poderão ocorrer várias situações, 
entre as quais:

ü Sobreaquecimento do sistema de refrigeração

ü Sobreaquecimento dos rolamentos do alternador

ü Redução da viscosidade do óleo, resultando numa redução de 
    pressão do óleo

ü Redução da vida útil do grupo gerador

Caso haja um surto de sobrecarga de energia, recomenda-se que se reduza a 
carga elétrica do circuito e aguarde alguns minutos até baixar a tensão. Para 
então, o gerador possa ser ligado novamente.
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5- Choque elétrico 
O uso de grupo gerador de energia de maneira segura, visa prevenir 
graves acidentes como choques elétricos e queimaduras. 

Para não se arriscar, você deve tomar alguns cuidados que garantam 
sua integridade física:

ü Não toque o gerador quando ele ou sua mão estiverem molhados.

ü Certifique-se que o motor a diesel seja aterrado corretamente 
     (fio terra) para prevenir choques elétricos.
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6- Ruído
Verifique se existe algum ruído anormal ou vibração excessiva do 
gerador enquanto ele está em funcionamento, se houver entre em 
contato com um técnico o mais breve possível. 



7- Local de instalação 

Para que o equipamento permaneça em bom estado de 
conservação é preciso que esteja em uma área coberta, livre do 
contato com poeiras, chuva, óleo e umidade. 

Caso contrário, ele poderá sofrer danos principalmente no 
alternador, uma parte do equipamento que fornece energia à 
bateria do conjunto através do movimento das correias do motor. 

E lembre-se de manter o gerador de energia em superfície plana 
com intuito de evitar vazamentos e para manter uma lubrificação 
eficiente.
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8- Mantenha o gerador longe de combustíveis 
     ou outras misturas inflamáveis

Como medida de segurança é necessário mantê-lo distante de 
combustíveis e outras substâncias inflamáveis, pois durante o 
funcionamento a temperatura em volta do seu escapamento é 
bastante elevada.

Nunca utilize gerador de energia a diesel em áreas com baixa 
ventilação, porque durante seu funcionamento ele emite gases 
tóxicos que podem ser venenosos e letais.
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9- Filtro de ar 
Realize a limpeza do filtro e caixa de ar, sobretudo quando os 
geradores estiverem operando em locais de condições insalubres, 
como ambientes empoeirados. 



10-  Siga o plano de manutenção  
A melhor prática para a manutenção de geradores é seguir o cronograma 
fornecido pelo fabricante do equipamento.

Realize teste semanais: Funcionamento do equipamento 02 vezes na semana 
por um período de 30 minutos, para que haja o trabalho do motor e a 
circulação dos fluídos.

A manutenção preventiva garante que você tenha um fornecimento de energia 
contínuo para as suas necessidades, além de gerar uma economia 
significativa. 

Busque profissionais qualificados para realizar esse serviço regularmente em 
sua empresa.

Entre as principais responsabilidades das empresas de manutenção está: 
inspecionar sistemas, estudar dados técnicos, manter registros e adotar as 
medidas preventivas de segurança recomendadas pelos fabricantes de 
gerador de energia a diesel.
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Ao aderir à manutenção de geradores de forma programada, você garante 
que o equipamento funcionará corretamente quando for necessário 
fornecer energia elétrica no estabelecimento.

Dê atenção aos cuidados do seu equipamento.

Geradores de energia trabalham duro, e a falta de manutenção adequada 
pode resultar em falhas operacionais no momento em que você mais 
precisa deles!

Algumas dicas podem parecer simples, mas são muito significativas e 
podem prevenir acidentes. Por isso, sempre que estiver com dúvidas, 
procure um técnico Leão Energia.

Oferecemos serviço de manutenção de geradores em todo o Brasil com 
uma equipe de técnicos e engenheiros preparados para atendê-lo.
 
Conte conosco!
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