
Afinal, quanto tempo 
sua bateria automotiva 
vai durar?                             

Você já parou para pensar em quanto tempo dura 
uma bateria automotiva? Dê uma olhada no 
infográfico que a Moura preparou e entenda tudo 
sobre o assunto. Veja também quais hábitos evitar 
para manter a durabilidade da peça e quais dicas 
seguir para ter a sua bateria sempre nova! 

Se você deseja uma bateria que dure mais, opte 
pelas baterias Moura. Elas possuem a tecnologia 
que o seu carro precisa.

A Moura     

Cada bateria automotiva tem a sua própria vida 
útil. Há marcas como a Moura que têm maior 
durabilidade, como a linha automotiva que garante 
o desempenho e a performance dos automóveis. 

Uma bateria de qualidade pode durar de 2 a 3 
anos. Entretanto, é importante lembrar que esse 
tempo pode variar, já que a falta de manutenção 
no veículo e o estado de conservação de outras 
peças influencia diretamente na vida útil de sua 
bateria automotiva. 

Entenda o tempo médio 
de duração das baterias 
automotivas    

Veja o que pode acabar com a sua bateria:

Hábitos que interferem 
na duração da bateria

Fique de olho no uso dos dispositivos elétricos. Não 
use faróis, lâmpadas internas e rádio ao mesmo 
tempo. Evite deixá-los ligados, pois eles aumentam 
o consumo de energia e com o tempo podem 
diminuir a longevidade da bateria. 

Usar faróis, lâmpadas internas 
e rádio ao mesmo tempo

As peças se desgastam com o tempo e sujam. Isso 
é normal, no entanto, você deve limpá-las para 
evitar problemas com o funcionamento do seu 
automóvel e com a longevidade da bateria. 

Ficar com as conexões sujas 

Se você não anda com seu automóvel 
regularmente, você terá problemas com a sua 
bateria automotiva, pois a peça poderá 
descarregar, pois ela puxará alguma energia 
passivamente, o que irá desgastá-la. Sendo assim, 
ligue o carro pelo menos 5 minutos por dia para 
conservar a bateria. 

Deixar o veículo parado 
na garagem

Para manter a vida útil da sua bateria faça o 
seguinte: 

Mantenha a vida útil da 
bateria automotiva

Esse procedimento pode prolongar a vida útil da 
peça. Toda vez que você der a partida no 
automóvel e ele não pegar, veja se há necessidade 
de limpar os terminais da bateria automotiva. 

Limpe os terminais

Se o carro não liga é porque você deve chamar um 
profissional qualificado para analisar a bateria. 
Caso seja constatado que ela está descarregada e 
fora da validade, troque a peça. Você pode 
solicitar a troca da bateria automotiva no site 
www.mourafacil.com e escolher a melhor para o 
seu automóvel. 

Substitua a peça  

http://www.mourafacil.com/
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