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LEITURA RÁPIDA,
indicada para você que 
não pode parar nunca!

GUIA PRÁTICO
APRENDA A ESCOLHER O 
LUBRIFICANTE CERTO
PARA SEU CARRO
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Sabemos que o MOTOR é considerado o coração do CARRO. Ao mantê-lo 
saudável, o veículo agradece oferecendo um bom desempenho e facilitando a 
vida do motorista.

Assim como nós do LAMBARI, os brasileiros são apaixonados por carro e 
querem sempre o melhor para o seu companheiro. 

O ÓLEO LUBRIFICANTE tem algumas funções essenciais que garantem o 
bom funcionamento do seu carro, como: lubrificar o motor, diminuir o atrito 
entre as peças, evitar o superaquecimento e proteger contra o desgaste 
excessivo das peças internas do motor. (Encontra-se vinculado a eficiência e 
economia de combustível).

Pensando nisso, separamos algumas dicas que vão te ajudar na escolha do 
ÓLEO LUBRIFICANTE adequado que consequentemente irá prorrogar a vida 
útil do motor do seu carro. 

Vem com a gente e boa leitura!

INTRODUÇÃO
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Cada carro possui seu próprio sistema de funcionamento, por isso,  cada 
motor apresenta necessidades específicas, que resulta na utilização de óleos 
lubrificantes diferentes para cada automóvel. 

O tipo de óleo recomendado pelo fabricante do carro será indicado no 
manual. O fabricante pode indicar determinada marca, mas a especificação e 
a classificação são de fato o que realmente importa.

Em outras palavras, dê mais atenção a especificação e a classificação do óleo 
indicados pelo fabricante do que a marca.

MINERAIS são óleos extraídos do refinamento do petróleo bruto. O que 
resulta em uma mistura de vários componentes em sua estrutura, apresenta 
menor eficiência em variação a temperaturas se comparado aos lubrificantes 
sintéticos. Trata-se de um óleo mais popular, destinado a motores mais 
antigos.

SEMISSINTÉTICOS desenvolvido através da mistura de óleos básicos 
minerais e sintéticos. Com quantidade mínima de óleos sintéticos definida, 
combina-se as melhores propriedades de cada tipo para obter um produto de 
qualidade, apresenta maior resistência oxidativa e pureza em sua estrutura 
em comparação aos lubrificantes minerais.

SINTÉTICOS desenvolvidos em laboratórios e aprimorados quimicamente, 
possuem aditivos de alta performance. Proporcionando para o motor maior 
proteção, limpeza, economia, desempenho e qualidade.

O mais importante ao escolher o óleo para o seu carro é saber qual a 
viscosidade, classificação do básico e a categoria de desempenho indicada 
pelo fabricante do automóvel.

QUAL O ÓLEO CERTO?

QUAL O ÓLEO DEVO ESCOLHER:
MINERAL, SEMISSINTÉTICO OU SINTÉTICO?
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A viscosidade indica a fluidez de um ÓLEO LUBRIFICANTE  quanto maior for 
a viscosidade, menor será a sua fluidez.

Para identificar o nível de VISCOSIDADE são utilizados dois números 
separados pela letra W, por exemplo: óleo com viscosidade 5w40, o 5w indica 
a viscosidade em baixa temperatura, sendo esta essencial na partida a frio do 
veículo.

Enquanto isso a segunda classificação numérica neste caso 40 indica a 
viscosidade em alta temperatura, ou seja, motor em funcionamento. 

É importante observar que quanto maior o número, maior a viscosidade; 
um óleo 5w40 é mais viscoso em temperatura ambiente e operacional se 
comparado ao 5w30.

POR QUE PRECISO ME PREOCUPAR COM A 
VISCOSIDADE?

O fato é que para que o motor do seu carro funcione perfeitamente é preciso 
utilizar um óleo que possua fluidez suficiente para a partida do motor frio 
e seja eficaz de proteger os componentes do motor quando estiver em 
temperatura normal. 

Lembrando que, a indicação certa para o seu motor fica disponível no manual 
do carro.
 
Vale ressaltar que, constantemente acontecem melhorias e mudanças na 
fabricação dos motores, dando origem a peças cada vez menores, o que pode 
resultar na indicação de óleos menos viscosos.
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Assim como a VISCOSIDADE, a classificação do ÓLEO LUBRIFICANTE deve 
ser respeitada de acordo com a indicação do manual do veículo. Normalmente 
ela é identificada por letras que vem após os números comentados no capítulo 
anterior. 

No caso da linha leve, considerados como carros de passeio a descrição API 
SJ, SL, SM, SN: API é o nome da escala. A letra S indica que o óleo foi feito para 
motores a combustão. Já a letra seguinte (J, L, M ou N) indicam sua geração. 
Quanto maior a letra, mais avançado é o óleo.

Se o fabricante indica uma classificação SL para o seu carro você pode 
optar por uma classificação superior, por exemplo: SM ou SN. Porém, um 
SJ é inferior (e atualmente não mais utilizada) e não pode ser usado nem 
misturado com SL.

Lembrando que óleos minerais, sintéticos ou semissintéticos podem atender 
a qualquer uma das classificações citadas. Por isso, é fundamental verificar 
a classificação antes de optar pelo tipo de óleo (mineral, sintético ou 
semissintético).

QUAL A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO?
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Uma dúvida frequente dos motoristas é saber qual o momento certo para 
fazer a troca do óleo lubrificante. Se você chegou até aqui já está claro que 
o funcionamento suave e eficiente do veículo é garantido pela lubrificação e 
refrigeração das peças internas do motor.

Essa é exatamente a função do óleo. Por isso, todo motorista deve estar 
atento aos sinais.

QUILOMETRAGEM E TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO: Fique de olho 
na indicação do lubrificante e na especificação do veículo. Ele determinará 
qual a validade do óleo de acordo com a quilometragem rodada ou tempo de 
utilização. Se algum dos dois tiver vencido, troque o ÓLEO. Essa informação 
está disponível no manual do fabricante do carro.

COM QUE FREQUÊNCIA DEVO TROCAR O 
ÓLEO DO MEU VEÍCULO?

SEMPRE VERIFIQUE O NÍVEL DO ÓLEO: A maioria dos carros queimam 
pequenas quantidades de óleo por meio da operação do motor. Quanto mais 
alta a quilometragem, o nível do óleo tende a baixar no reservatório. Outro 
sinal é a coloração. Quando está novo, apresenta coloração clara, cor de mel. 
Se for observada a coloração escura, é sinal de que está na hora de trocá-lo.

ATENÇÃO AO PAINEL: Não ignore as luzes no painel. Elas são o “exame 
médico” do carro. Cada luz significa que algo precisa de atenção. 
A necessidade de troca de óleo pode ser apresentada de duas formas: 
em carros mais antigos, a luz do motor acende; já nos mais novos, há sinal 
específico para identificar o óleo. Consulte o manual do veículo para 
identificação do básico e a categoria de desempenho indicada pelo fabricante 
do automóvel.
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Ao trocar o ÓLEO LUBRIFICANTE, muitas vezes o FILTRO DE ÓLEO acaba 
passando despercebido. Mas é importante pensar que ele não leva esse 
nome por um acaso. O FILTRO DE ÓLEO é o grande responsável em filtrar as 
impurezas do óleo antes dele ir para o motor.

Independente da especificação do veículo, se pensarmos de uma forma lógica, 
o que adianta trocar o óleo e deixar o filtro velho, já que ele é o responsável 
em impedir a circulação de impurezas no motor?

Ao trocar somente o óleo lubrificante você pode comprometer outras peças 
do seu motor, ou seja, sempre que trocar o ÓLEO LUBRIFICANTE, troque o 
FILTRO DE ÓLEO também.

É NECESSÁRIO TROCAR O FILTRO DE ÓLEO 
JUNTO COM O ÓLEO?
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Desde que a classificação do ÓLEO LUBRIFICANTE (mineral, semissintético e 
sintético) seja superior da indicada pelo fabricante, você pode misturar o óleo 
sem nenhum problema. 

Conforme explicamos nos capítulos anteriores, o mais importante é seguir a 
classificação e a viscosidade indicada; sempre considerando as indicações do 
fabricante. 

No entanto, se o manual do veículo falar para não utilizar óleos mais 
finos, você deve respeitar, uma vez que não seguir essa orientação pode 
comprometer a lubrificação do motor.

POSSO USAR OU MISTURAR OUTRO ÓLEO?
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Além de perder a garantia da montadora, o uso do ÓLEO LUBRIFICANTE 
errado pode trazer prejuízos irreversíveis para o motor do seu carro, como:

• Redução da vida útil do lubrificante, 
• Mau funcionamento, 
• Desgaste precoce das peças, 
• Superaquecimento, 
• Falhas na limpeza do sistema, 
• E, até mesmo, a perda do motor.

O QUE ACONTECE SE EU USAR O ÓLEO 
LUBRIFICANTE ERRADO?
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O ÓLEO LUBRIFICANTE é essencial para manter o bom funcionamento do 
seu CARRO. 

É de extrema importância sempre seguir a recomendação do fabricante e 
principalmente, estar atento a classificação e viscosidade recomendada. 
Independente do tipo de óleo que você escolher, estes itens são 
fundamentais.

O FILTRO DE ÓLEO, apesar de muitas vezes ignorado é um grande aliado 
do seu automóvel, pois ajuda a filtrar as impurezas do motor. Por fim, a troca 
de ÓLEO é um procedimento que garante ao motor do seu carro um bom 
desempenho e o aumento de sua vida útil.

CONCLUSÃO

Ao utilizar o ÓLEO LUBRIFICANTE errado e não seguir as indicações do 
manual você pode trazer danos irreversíveis para o seu companheiro de 
estrada. 

Existem alguns caminhos que indicam o momento certo da troca de óleo: 
fique atento e siga todas as instruções.

Conte com o LAMBARI para encarar qualquer desafio com você! Somos 
distribuidores de toda a linha EVORA Lubrificantes.

Os ÓLEOS LUBRIFICANTES EVORA são os únicos com a tecnologia Move 
Attract, que cria uma película intransponível de lubrificação dentro do motor, 
mesmo sob as mais desafiadoras condições de temperatura e pressão. Isso 
significa mais proteção para seu veículo funcionar com muito mais segurança 
e desempenho.



Faça seus pedidos pelo
Whatsapp: (55) 3331-7450

O GRUPO LAMBARI É 
DISTRIBUIDOR OFICIAL DA 

EVORA LUBRIFICANTES.

Conheça toda a linha leve da Evora e entre 
em contato com nossos consultores!
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Faça seus pedidos pelo
WhatsApp: (55) 3331-7450
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LINHA LEVE EVORA - SINTÉTICOS

EVORA SYNTHETIC
SAE 0W-20 – API SN

Economia de combustível e excelente 
performance para o motor.

Atende os níveis de desempenho:

API SN PLUS · ILSAC GF-5

EVORA SYNTHETIC EVR-S1
SAE 5W-40 – API SN

Maior intervalo de troca e alta performance 
para o motor.

Atende os níveis de desempenho:

API SN

EVORA SYNTHETIC 502
SAE 5W-40 – VW 502/505

Lubrificação eficiente em baixas e em altas 
temperaturas. 

Atende os níveis de desempenho:

API SN · ACEA A3/B3-16 · ACEA A3/B4-16
RENAULT RN 0710 e 0700 · VW 502.00 e 505.00

OPEL GM-LL-A/B-025 · PORSCHE A 40 · MB 229.3



Faça seus pedidos pelo
WhatsApp: (55) 3331-7450
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LINHA LEVE EVORA - SINTÉTICOS

EVORA SYNTHETIC
SAE-5W-30 – ACEA C3/C2

Recomendado para veículos com sistema 
DPF e EGR.

Atende os níveis de desempenho:

ACEA C3/C2-16 · MB 229.31
API SN

EVORA SYNTHETIC EVR-S2
SAE 5W30 – API SN

Economia de combustível e excelente 
performance para o motor.

Atende os níveis de desempenho:

API SN · ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A



Faça seus pedidos pelo
WhatsApp: (55) 3331-7450
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LINHA LEVE EVORA - SEMISSINTÉTICOS E MINERAIS

EVORA BLEND
SAE 10W-40 – API SL

Menor formação de borras e depósitos para 
o motor.

Atende os níveis de desempenho:

API SL

EVORA BLEND
SAE 15W-40

Menor formação de borras e depósitos para 
o motor.

Atende os níveis de desempenho:

API SL

EVORA SUPER
SAE 20W-50 – API SL

Excelente lubrificação do motor mesmo em 
temperaturas variadas.

Atende os níveis de desempenho: 

API SL



Entre em contato com nossos consultores! 

Telefone/WhatsApp: (55) 3331-7450

E-mail: atendimento@grupolambari.com.br

www.grupolambari.com.br
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