
Como usar e preservar a bateria do notebook?  

Tire suas dúvidas 

 

Como acontece com vários produtos relacionados à informática, as baterias são 

cercadas de mitos. Remover ou não a bateria ao utilizar o notebook na tomada? Tem 

problema comprar bateria pirata? É possível aumentar a vida útil da bateria do 

notebook? Tire suas dúvidas aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
É verdade que devemos tirar o carregador da tomada quando a bateria do 
notebook carregar por completo? 

Não. Se você tem uma tomada a disposição e não precisa de 
mobilidade, é preferível manter o notebook conectado à tomada. 
Toda bateria possui vida útil limitada pelo número de cargas. 
Portanto, utilizá-la sem real necessidade acarretará um desgaste 
desnecessário que contribuirá para o abreviamento de sua vida útil. 
 
É necessário remover a bateria caso queiramos usar o computador ligado 
direto na tomada? 

Não. Atualmente, as baterias de íons de lítio não possuem o efeito 
memória – ou vício, como é popularmente conhecido. Esse fenômeno 
era comum nas antigas baterias de níquel cádmio, que precisavam ser 
totalmente descarregada antes de iniciar uma nova recarga. Além 



disso, manter a bateria no computador evita que você perca seu 
trabalho em casos de queda de energia. 
 

 

 

Deixar o notebook ligado o tempo todo reduz a vida útil da bateria? 

Se o computador estiver sempre conectado à tomada, não. A vida útil 
da bateria é medida pelo número de vezes em que ela atinge o 100% 
de carga, ou seja, o número de carga e descarga – ou ciclos, se 
preferir. Se o computador permanece sempre ligado à rede elétrica 
sem que o nível de carga da bateria seja alterado, não acarretará 
nenhum desgaste na bateria. 
 
A bateria estraga se deixá-la zerar? 

Sim. Quando o sistema operacional informa que o computador precisa 
ser conectado em uma tomada pois a bateria está sem carga, na 
verdade, a bateria ainda armazena uma quantidade mínima de 
energia para mantê-la funcional. Se você deixar a bateria 
descarregada guardada por um longo período de tempo, essa carga 
mínima de funcionamento pode ser perdida. Se isso acontecer, a 
bateria fica inutilizável. 
 
Por que meu notebook não 'segura' a carga da bateria? 

A vida útil da bateria deve estar no fim. Provavelmente ela já atingiu o 
número de ciclos (recarga e descarga) suportado – algum valor entre 
300 e 400. O tempo varia de acordo com o uso, mas as baterias não 
costumam durar mais do que dois anos funcionando com toda sua 
capacidade. Passado alguns anos, o desgaste natural faz com que a 



bateria não aguente mais do que alguns minutos longe da tomada. 
Nesse caso, a solução é apenas uma: a substituição. 

 

 

Como descartar corretamente a bateria com defeito do notebook? 

Olhe o manual do notebook. Nele, o fabricante é obrigado a 
especificar onde a bateria – e o computador – deve ser descartado. 
Caso não possua mais o manual, essa informação também pode ser 
encontrada no site da empresa. O local de descarte geralmente é um 
centro de assistência técnica autorizada. Jamais desmonte uma 
bateria ou a descarte no lixo doméstico. 
 
Tem problema comprar uma bateria 'pirata'? 

Se a bateria atende todas as especificações técnicas do fabricante, 
não. Para descobrir esses dados, remova a bateria original do seu 
computador e observe a tensão elétrica (voltagem) e a corrente 
elétrica, tanto de entrada quanto de saída, e compare com as 
especificações da bateria que pretende comprar. Se todos os dados 
baterem, a bateria é totalmente compatível. Caso contrário, melhor 
não arriscar. 
 

 

 

 

Link do Site: http://www.tecmundo.com.br/ 

 Link da Referência: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/como-usar-e-

preservar-bateria-do-notebook-tire-suas-duvidas.html 

http://www.tecmundo.com.br/
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/como-usar-e-preservar-bateria-do-notebook-tire-suas-duvidas.html
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/como-usar-e-preservar-bateria-do-notebook-tire-suas-duvidas.html

