
Como identificar 
cabo positivo e 
negativo na 
bateria?

Se você gostou destas dicas, no site 
www.mourafacil.com você acessa outros 
artigos que vão te ajudar a cuidar ainda 

mais do seu carro!  

Mais conteúdos da Moura   

1. Responsabilidade da fabricante

Obedecendo a rigorosas regras de produção, as 
fabricantes de bateria precisam deixar claro os 
sinais para que as pessoas consigam reconhecer 
quais são os cabos positivo e negativo de uma 
bateria automotiva.

Está precisando de uma troca de bateria 
automotiva? Na hora de buscar um especialista 
para te ajudar, é importante que você saiba se a 
troca está sendo feita corretamente, não é?

E saber identificar o cabo positivo e negativo da 
peça é fundamental nesse momento, afinal, uma 
bateria mal instalada pode gerar curto circuito em 
seu veículo.

2.
Identificando o cabo positivo
da bateria

Primeiramente, para identificar o lado positivo, 
logo abaixo do polo da bateria, busque pelo 
sinal de + em destaque e relevo na peça. 

Pode ser que as fabricantes coloquem cores 
distintas para os cabos, a fim de facilitar a 
identificação dos polos. O cabo referente à 
corrente positiva da bateria possui cor vermelha.

3.
Identificando o cabo negativo
da bateria

A instrução segue a mesma linha do cabo 
positivo. Para identificar o lado negativo, logo 
abaixo do polo da bateria, busque pelo sinal de - 
em destaque e relevo na peça.

Pode ser que as fabricantes coloquem cores 
distintas para os cabos, a fim de facilitar a 
identificação dos polos. O cabo referente à 
corrente negativa da bateria possui cor preta.

4. Cuidados

Vale destacar que, independente de seu cabo ser 
colorido ou monocromático, o ideal é sempre fazer 
a verificação dos polos de corrente. Afinal, 
identificar o cabo positivo e negativo é a única 
forma realmente segura de fazer os devidos 
reparos à sua bateria.

E por mais que realizar a troca da peça possa 
parecer uma tarefa simples, é muito importante 
contar com o respaldo de um profissional 
especialista, a fim de garantir uma troca correta e 
segura, evitando riscos. 

Sempre utilize baterias de qualidade. 9 em cada 10 
carros saem de fábrica com baterias Moura. Isto 
porque utilizamos componentes de alta 
performance, aliando custo x benefício e 
sustentabilidade.

Utilizando o serviço www.mourafacil.com você 
recebe sua nova bateria em até 50 minutos e ainda 
tem entrega e instalação gratuitas por quem mais 
entende de bateria automotiva.


