10 mitos e verdades sobre o
desempenho da bateria do seu
celular1
Dicas podem ajudar seu smartphone ficar ligado por
mais tempo para você acessar as redes sociais, assistir
a vídeos e executar seus jogos favoritos
A bateria tem se tornado um dos temas mais discutidos
pelos usuários de smartphones. Seja pelos perigos
causados pelo explosivo Galaxy Note 7, da Samsung, ou
pela grande autonomia oferecida por modelos como o
Zenfone4 Max, da Azus, e o Galaxy A9, da própria
Samsung, as pessoas sempre estão interessadas em
encontrar formas de fazer com que aparelhos fiquem
ligados por mais tempo para acessar as redes sociais, assistir a vídeos e executar jogos.
Apesar de diversas tentativas dos usuários, muitos ainda têm informações bem diferentes
sobre qual a melhor forma de conservar a bateria do celular. Pensando em acabar com as
principais dúvidas dos usuários, Everton Vianna, consultor de tecnologia, elenca alguns mitos
e verdades sobre o assunto, além de trazer dicas sobre como otimizar seu uso. Confira:
1) A bateria pode ficar viciada?
Ainda que tenha perdido seu desempenho original, demore mais tempo para completar sua
recarga ou descarregar mais rapidamente, sua bateria provavelmente não está viciada. Isso
porque os celulares fabricados atualmente costumam usar baterias de íon de lítio, o que
significa que ela não vicia e pode ter cargas parciais sem estragá-las. Os aparelhos mais
antigos podem apresentar algo desse tipo pois eram fabricados com baterias de níquelcádmio, que eram sujeitas a algo conhecido como "efeito memória".
2) A primeira carga em celulares novos ainda é necessária?
Provavelmente por conta dos aparelhos mais antigos, muitos usuários acreditam que os
celulares que saem de fábrica precisam receber uma carga inicial para não viciarem. A
prática, no entanto, não é necessária, já que os modelos costumam ser vendidos com uma
carga parcial. Como as baterias não viciam, fica a seu critério fazer a primeira recarga ou
não, mas lembre-se que isso não influenciará no desempenho do aparelho.
3) Posso usar o celular até ele descarregar totalmente?
Essa é uma das piores situações que o usuário pode submeter seu celular. Por conta da
tecnologia de íon de lítio, deixar o aparelho ficar completamente sem bateria faz com que
ela diminua sua vida útil. Apesar do risco, muitas empresas já sabem desse problema e já
fabricam seus aparelhos de forma a desligá-los quando chegam a uma carga de cerca de
5%. Com essa estratégia, a bateria não fica totalmente sem carga e sua vida útil é
preservada.
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4) Deixar o celular carregando por muito tempo é ruim?
Neste caso, é importante fazer algumas pontuações. Caso o seu carregador seja original e
não possua nenhum defeito, o risco é quase nulo, já que os celulares atuais já saem de
fábrica com formas de cortar a alimentação de energia quando chegam nos 100% para não
ficarem superaquecidos. Por outro lado, se o carregador não é original, a melhor saída é ficar
de olho. A comunicação entre o acessório e o celular pode ser falha e aquecer o aparelho,
podendo queimar o smartphone ou até mesmo colocando-o sob risco de explosão.
5) Posso usar o celular enquanto ele está carregando?
Em teoria, o uso do celular ao mesmo tempo em que ele carrega só faria a recarga ficar um
pouco mais demorada. Porém, altas temperaturas podem ser registradas durante esse uso
simultâneo, fazendo com que a performance da bateria diminua e que alguns componentes
do celular sejam danificados. A dica, neste caso, é evitar utilizar aplicativos mais pesados,
como jogos, no instante da recarga para diminuir o risco de um superaquecimento. Se
durante o uso você sentir o aparelho aquecendo, desligue-o ou retire do carregador.
6) Carregadores veiculares danificam a bateria?
Esse tipo de carregador não costuma oferecer um funcionamento apropriado e oscilações
podem causar danos irreversíveis à bateria. No entanto, isso também acontece para os
carregadores de tomada. Por isso, sempre dê preferência por carregadores originais com a
mesma especificação do seu celular. Ainda que sejam de outras marcas, os acessórios
originais oferecem mais segurança e, em alguns casos, garantia de fábrica.
7) Carregadores turbo funcionam em todos os celulares?
Sim e não. Com mais potência que os modelos tradicionais, os carregadores chamados de
turbo são aqueles que completam a bateria do celular mais rapidamente, mas não funcionam
com qualquer modelo. Estes acessórios têm um filtro que permite regular a potência de carga
para não danificar seu aparelho. Assim, caso seu smartphone não tenha suporte para a
tecnologia, ele não terá um carregamento veloz, mas o acessório funcionará como um
carregador tradicional.
8) Celular muito quente pode estragar a bateria?
Sim, manter o smartphone exposto a temperaturas muito altas pode drenar a bateria de
forma mais rápida, o que, por consequência, pode diminuir a vida útil dela. Em ambientes
fechados, como sua casa ou trabalho, evite mantê-la próxima a locais quentes. Para uso no
automóvel, o recomendado é procurar um local com menor exposição solar – não coloque o
aparelho próximo às janelas, por exemplo. Lembre-se sempre: celular e sol não combinam.
9) Baterias podem explodir?
Por mais que não seja comum, mau uso da bateria ou erros de engenharia cometidos pela
fabricante do celular podem ocasionar explosões. Foi o que aconteceu com o Galaxy Note7,
no fim de 2016. Em situações normais, no entanto, o sistema que mantém a temperatura
do aparelho estável funciona corretamente. Caso haja um superaquecimento, a bateria
torna-se inoperante, evitando um incidente maior.
10) A bateria perde força com o tempo?
Assim como os demais equipamentos, em que existe um desgaste natural de sistema e
peças, a bateria do celular também está sujeita a perda de seu rendimento com o tempo.

Sua vida útil é, em média, de um sem apresentar problemas. Depois disso, é natural que o
desempenho apresente uma queda. No entanto, todos os fatores citados nos itens anteriores
ajudam a prolongar esse período.

