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Abstract 

 
Due to the increase in people with access to technologies, there 

are always many questions about these electronic products, and one 

of the most controversial points are batteries. Without them it would 

not be portable finally since the alkaline batteries used in video 

game control for the modern lithium-ion batteries found in laptops 

and cell phones, they serve as a power source so that the devices 

can be disconnected from the output . This article will be presented 

as and what you need to know about batteries for cell phones, 

laptops and other electronic devices, as well as new charging 

methods, shelf life and new refill sources. 
 

Keywords— Níquel-cádmio; Ions de lítio; Hidreto metálico de 
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A4WP(Alliance for Wireless Power) 
 

I. INTRODUÇÃO 

 
Atualmente, vivemos em tempos onde a humanidade passa 

horas conectadas à redes de Internet, verificando e postando 
em redes sociais, assistindo vídeos, respondendo às 
mensagens, fazendo pesquisas escolares, e também buscando 
inovações tecnológicas como: jogos, carros, ciência, 
tecnologia, revoluções e inovações, etc... 

 
Contudo podemos dizer que graças a tecnologia avançada, 

podemos através de um aparelho portátil curtir toda esta 
praticidade. 

 
Apresentarei sobre um componente que seria o essencial 

de todas as tecnologias, muitos conhecem apenas como 
"baterias", sem levarmos em conta as tradicionais pilhas, mas 
apresentarei os 3 principais tipos de baterias recarregáveis 
diferentes mais utilizados: 
 
 

 

 Baterias de níquel-cádmio (NiCd)

 Baterias de hidreto metálico de níquel (Ni-MH)

 Baterias de íon-lítio (Li-Ion)


a) Baterias de níquel-cádmio (NiCd) 

 
Esta bateria remonta o princípio dos dispositivos de 

armazenamento de energia recarregáveis, pois foi o primeiro 
tipo de bateria a suportar uma nova carga, o que gerou um 
significativo avanço neste ramo. 

 
Apesar de inovadoras, as baterias de NiCd são 

consideradas ultrapassadas, e tendo sido substituídas pelos 
outros dois modelos, pelo fato de terem uma vida útil, 
relativamente, curta. 

 
Além disso, estas baterias sofrem com o chamado “efeito 

memória”, ou seja, a bateria deixa de ser carregada por 
completo, mesmo o seu marcador indicando como carga 
completa.Isso se deve principalmente ao ato de recarregar a 
bateria com ela não totalmente descarregada, o que acaba  
“viciando-a”, e a recarga ocorre somente em uma quantia de 
energia bem menor do ela é capaz. Outros fatores que 
influenciaram o desuso das baterias de níquel-cádmio foram 
sua menor capacidade de armazenamento e o uso do cádmio, o 
que torna uma bateria um grande poluente, pois este é um 
material químico altamente tóxico e prejudicial ao meio 
ambiente. 
 
 
 
 

b) Baterias de hidreto metálico de níquel (Ni-
MH) 

 
Apesar de ser uma tecnologia posterior a de NiCd, as 

baterias de hidreto metálico de níquel apresentam 
funcionamento bastante semelhante ao de seus antecessores. 
As diferenças são maior carga e mais tempo de uso em 
mesmas condições. Além disso, suas vantagens em relação à 
de NiCd consistem também em serem menos tóxicas e 
vulneráveis ao “efeito memória”. 
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c) Baterias de íon-lítio (Li-Ion) 

 

De todos os tipos de baterias esta é, sem dúvida, a melhor. 
Suas vantagens são diversas e variadas e não é justamente por 
isso que elas são empregadas em larga escala nos novos 
eletrônicos. Se você possui um notebook, celular ou câmera 
digital fabricado nos últimos anos, provavelmente sua bateria 
será de Li-Ion. 

 

Atóxicas, com capacidade de carga duas vezes maior que 
as de Ni-MH e três vezes maior que as de NiCd, sem efeito 
memória (ou seja, a bateria não vai “viciar”) , e também mais 
leves, afinal o lítio é um dos metais mais leves já conhecidos. 
A densidade do lítio também permite a criação de baterias 
com maior capacidade. Comparadas com as baterias de 
tecnologia tradicional, as de íon de lítio carregam mais rápido, 
duram mais e têm maior densidade de carga, aumentando a 
vida útil da bateria mesmo em uma estrutura menor. 

 

Outro ponto que dá muito mais vantagens às baterias de 
Li-Ion é o fato de dispensarem ciclos completos de cargas, ou 
seja, você não precisa esperar a carga acabar para carregá-la 
novamente e quando carrega não precisa esperar que ela seja 
preenchida por completo. Além disso, ao estar carregada por 
completo a bateria cessa automaticamente o recebimento de 
energia para evitar sobrecargas. 

 

Estas baterias, porém, demandam um cuidado maior por 
parte de seus usuários, como por exemplo, a não exposição a 
altas temperaturas que podem causar danos definitivos e até 
mesmo sua explosão. 

 

II. Efeito Memória 

 

Este é o nome dado ao que popularmente se chama de  
“viciar” a bateria. Se a sua bateria é de Li-Ion, pode ficar 
despreocupado, afinal ela não terá este tipo de problema e não 
será danificada por ciclos de carga incompletos. Agora se for 
de Ni-MH ou NiCd, aí é melhor você ficar atento para como 
ocorrem as cargas e descargas do aparelho. A principal causa 
é, sem dúvida, recarregar a bateria sem que ela tenha gasto 
toda sua carga ou então retirá-la da carga sem que esta esteja 
terminada por completo. 
 
 

 

O principal “efeito” do vício de bateria pode ser notado 
quando o marcador de bateria indica carga cheia e “de 
repente” ele está quase vazio e seu celular indica bateria fraca.  
Isso é causado pelo dano do efeito memória que se dá da 
seguinte maneira: carregar a bateria com determinada 
quantidade de carga ainda presente fará com que o 
equipamento “se acostume” a receber somente uma 
porcentagem parcial de sua carga total, ou seja, ele se ficará 
“viciado”. 

III. Duração de uma bateria 
 
 

 

Se você vai adquirir um equipamento eletrônico é bom 
levar em conta a bateria que está sendo comprada. 
Primeiramente, é importante você saber que a capacidade de 
baterias são medidas em ampère-hora (Ah) e quanto maior 
este valor, maior a sua capacidade de armazenamento de 
energia. 

 

Além disso, note quantas “células” marcam a bateria: uma 
de 9 células armazena mais energia que uma de 6, assim como 
uma de 12 tem maior capacidade que uma de 9. Medir a 
duração da bateria é um problema, afinal muitas vezes nem 
mesmo os fabricantes informam isso de maneira clara em 
manuais ou sites, limitando-se apenas a informação do número 
de células. 

 

Não é possível ter uma resposta exata de quanto dura uma 
bateria, afinal isso varia muito de acordo com diversos fatores, 
como, por exemplo, como você usa o seu aparelho. 
 
 

 

IV. Abaixo algumas dicas para prolongar a carga 
da bateria: 

 
 
 
 
 

 Desabilitar conexões sem fio (Wifi, Bluetooth e 
outros);

 Desabilite aplicativos de segundo plano;
 Desligue o celular, quando não há sinal, pois a 

tendência do telefone é buscar incessantemente 
por sinal, fazendo consumir mais energia.

 Tocar é melhor que vibrar;

 Use e fale somente o necessário;

 Diminua o brilho da tela;
 Desative o conteúdo e ou aplicativo inútil, pois 

estes causam lentidão em seu sistema;
 Desconecte dispositivos USB em seus notebooks, 

pois eles também consomem energia, exemplos: 
pendrive, Smarthphones, MP3 player e qualquer 
outros dispositivos que seja alimentada via USB;

 Desfragmente o disco rígido do seu notebook – 
Desfragmentar seu disco também fará com que 
seu HD trabalhe de maneira mais “tranquila”, 
consumindo menos energia.

 
 

 

Todo e qualquer equipamento eletrônico pode ter a sua 
duração prolongada se tomar as devidas precauções e modo de 
manuseio. 
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Algumas outras precauções podem ser tomadas, quando 
for carregar uma bateria: 

 

 Ao carregar uma bateria, faça isso em local arejado, pois 

o equipamento dissipa mais calor que o normal durante este 

processo e caso esteja “sufocado” poderá acabar queimando. 
 

 

• Evite deixar que a bateria chegue a 0% de carga para 
recarregá-la. Todos os dispositivos que utilizam bateria 
possuem um medidor e o melhor momento para iniciar uma 
nova carga é quando esta chega a 20% ou 30% do seu total. 

 
• Evite expor a bateria a altas temperaturas, pois isto, 

além de descarregá-las mais rápido, pode também danificá-las 
permanentemente. 

 

• Não armazene uma bateria sem uso, totalmente 
carregada ou descarregada, por muito tempo. Isso também 
pode causar danos permanentes e até mesmo o não 
funcionamento do equipamento. 
 
 

 

As baterias encontradas nos aparelhos eletrônicos de hoje 
são todas de íons de lítio (Li-Ion), o que significa que podem 
ser utilizadas normalmente assim que adquiridas e carregadas 
por completo, diferentemente de baterias antigas, de níquel-
cádmio (NiCd) e de hidreto metálico de níquel (Ni-MH). 

 

Os carregadores originais dos aparelhos possuem 
tecnologia inteligente que cessa o envio de energia assim que 
as baterias estão completamente carregadas, justamente para 
evitar problemas com sobrecarga. Mais uma vez, verifique que 
tipo de bateria é a do seu aparelho para melhor utilizá-la. 

 

Não há nada que comprove algum dano causado aos 
aparelhos ou baterias por permanecerem ligados enquanto são 
carregados. Talvez o único contratempo seja uma maior 
demora para que seja realizada uma carga completa. 
 
 

 

V. Sobre os descartes de baterias: 
 
 

 

As baterias cujo composto ativo é o lítio podem ser menos 
poluentes, mas mesmo assim continuam a agredir o meio 
ambiente. Não importa se é níquel ou lítio, se a bateria já não é 
mais apropriada para uso, o mais aconselhável é que sejam 
descartadas em locais apropriados. Ligar para a prefeitura de 
sua cidade e verificar os postos municipais de coleta de 
materiais deste tipo ou, então, levar sua bateria para lojas de 

celulares ou operadoras, para que sejam encaminhadas ao 
destino correto. 
 
 

 

VI. Métodos de recargas de baterias: 
 
 

 

Carregamento de baterias sem fio para smartphones 

 

Carregar a bateria do smartphone sem ficar escravo da 
tomada mais próxima é uma medida cada vez mais viável aos 
usuários. Os Smarthphones top de linha atuais têm suporte 
para esse recurso de fábrica, basta adquirir a estação de 
carregamento, repousar o aparelho sobre ela e o processo de 
recarga já se inicia. 

 

Para fazer com que a energia seja transmitida por 
aproximação é usado o princípio da indução eletromagnética, 
cuja característica é a criação de corrente elétrica por meio de 
campos magnéticos. Nos smartphones que suportam esse 
recurso, há uma bobina sensível a esse campo, criado pela 
estação de carregamento (o indutor). Dessa forma, ao 
aproximar o aparelho do carregador, o campo cria uma 
corrente na bobina, que está ligada diretamente à bateria, 
carregando-a. 

 

Para que o sistema funcione, portanto, o smartphone deve 
estar equipado com a bobina e outros elementos de hardware 
que garantam a transferência de energia do campo magnético 
para a bateria. 

 

VII. Padrões de carregamento sem fios: 

 

Há vários padrões de carregamento sem fios por meio de 
indução eletromagnética, entre eles, o Qi, o PMA (Power 
Matter Alliance) Powermat e o A4WP(Alliance for Wireless 
Power). 

 

Os smartphones que utilizam desse recurso de recarga hoje 
no mercado adotam o padrão Qi, apesar de algumas marcas, 
estarem mais propensas a seguirem com o padrão PMA. 

 

Padrão Qi 

 

O padrão Qi, por exemplo, foi um dos primeiros que 
apareceu. Ele opera numa frequência entre 110 e 205 kHz para 
a carga em baixa potência e entre 80 e 300 kHz para a carga 
em média potência. A pronúncia é (chi) tendo sido adotado 
pelo Wireless Power Consortium em 2008 já existindo mais de 
100 empresas que o adotam. A distância máxima de 
transferência de energia deste padrão é de 40 mm (4 cm) o que 
exige que o telefone em carga ou outro dispositivo seja 
apoiado numa base própria. 
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Porém, uma evolução dessa tecnologia parece estar sendo 
desenvolvida por algumas companhias para equipar em linhas 
de smartphones. Segundo rumores, essas companhias lançará 
um aparelho com carregamento wireless à distância, 
possibilitando o uso normal do celular enquanto sua bateria 
recarrega sozinha. 

 

Se isso for concretizado, eliminaria de vez o uso de fios e 
poderia aposentar os equipamentos e aparelhos de 
carregamento wireless que conhecemos hoje. 

 

A faixa de potências coberta vai de 0 a 5 W para os 
dispositivos de baixa potência e até 120 W para os dispositivo 
de média potência. Num sistema convencional existe uma 
estação-base onde está o transmissor indutivo de energia. 
Nestes dispositivos existe uma superfície plana onde deve ser 
apoiado o dispositivo em carga. Os dispositivos móveis, que 
terão as baterias carregadas devem ter recursos para receber a 
energia. 

 

Para que a carga tenha um rendimento apropriado, é 
preciso que o maior número das linhas do campo criado sejam 
interceptado pelo receptor. Para isso existem duas opções de 
posicionamento para o dispositivo. 

 

 Posicionamento guiado, onde existe uma guia na base 
que faz com que o dispositivo carregado seja encaixado 
na posição correta e com isso o rendimento seja sempre o 
mesmo;

 Posicionamento aleatório, onde não há necessidade de 
uma posição correta do dispositivo carregado na base, 
havendo uma área mais ampla para sua colocação.

 

Um ponto importante a ser considerado é que a estação-
base troca informações a uma taxa de 2 bps (no Qi) com o 
dispositivo carregado. Isso permite monitorar a carga, de 
modo que a estação de carga seja informada quando o 
dispositivo está carregado. 

 

A transmissão de energia por indução alcança de 60% a 
70% de eficiência em relação ao carregamento feito via cabo. 
Apesar de bastante conveniente, para alguns, o carregamento 
sem fios disponível no mercado não atende às necessidades 
reais do consumidor já que a estação de carregamento ainda 
deve estar conectada a uma tomada. 

 

Grandes empresas fabricantes de chips estão 
disponibilizando seus produtos que tornam o desenvolvimento 
de carregadores muito mais simples, e um padrão universal 
permitirá que uma base carregadora opere com qualquer tipo 
de celular. 

 

Outros tipo de recarga 

 

Além dos carregadores utilizando campos magnéticos ou 
indução conforme indicado, também existem carregadores que 
fazem o uso de micro-ondas ou RF. 

O carregamento é, naturalmente, mais lento do que seria 
utilizando um cabo USB ligado diretamente ao smartphone. 
Contudo, há algo de surreal em simplesmente deixar o 
smartphone sobre uma base e usá-lo sem se preocupar com o 
comprimento do fio. Apesar disso, a vantagem de poupar o 
uso da porta micro-USB é algo a se considerar, já que esse 
componente é notavelmente frágil quando comparado a outros 
tipos de portas de conexão. 

 

O WPC (Wireless Power Consortium) avisa em 
comunicado que a versão mais recente do padrão Qi permite 
entregar até 15 watts de energia – normalmente, ele fornece 
até 5W. Isso será oferecido apenas para celulares com suporte 
a carregamento rápido. 

 

O consórcio diz que será possível “atingir essa velocidade 
em carregamento wireless também” com a mais nova 
especificação para o Qi. Parece que todos os carregadores 
estão adotando o padrão 15W, até mesmo os modelos por 
indução. 

 

O padrão Qi está melhorando aos poucos. Desde o ano 
passado, ele permite criar dispositivos que carregam a bateria 
sem contato físico, a uma distância de até 45 mm da base. 

 

Alguns aparelhos não suportam o carregamento sem fios 
por padrão, mas não é de se descontentar, pois mesmo em 
aparelhos mais antigos, estes passam a suportar o 
carregamento sem fios com capas especiais, como é o caso da 
Powermat. 

 

Porém, uma evolução dessa tecnologia parece estar sendo 
desenvolvida por algumas companhias para equipar em linhas 
de smartphones. Segundo rumores, essas companhias lançará 
um aparelho com carregamento wireless à distância, 
possibilitando o uso normal do celular enquanto sua bateria 
recarrega sozinha. 

 

Se isso for concretizado, eliminaria de vez o uso de fios e 
poderia aposentar os equipamentos e aparelhos de 
carregamento wireless que conhecemos hoje. 

 

Em breve, será comum que ao chegar a um quatro de hotel, 
a um restaurante ou outro lugar público, você encontrará uma 
pequena base onde seu telefone será colocado para uma carga, 
sem a necessidade de conectores, fios e outras coisas que 
tornam incômodo o uso deste tipo de equipamento. 

 

Nicola Tesla previa que no futuro a energia poderia ser 
transportada sem a necessidade de fios. Se bem que ideia de 
Tesla até hoje não tenha sido aplicada à transmissão de 
grandes quantidades de energia a longas distâncias, para 
pequenas distâncias as limitações são menores. 

 

O que ocorre é que se emitirmos energia, por exemplo, 
através de ondas de rádio, elas se espalham no espaço de 
modo que na estação receptora chega apenas uma pequena 
parcela da energia emitida. 
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É por esse motivo que os receptores de rádio precisam de 
circuitos amplificadores. O sinal que é captado pela antena 
corresponde a uma parcela muito pequena da energia total 
transmitida. 

 

Mesmo se pudermos concentrar a energia, o espalhamento 
ainda existe e a energia que pode ser captado numa estação 
distante é muito pequena. 

 

Com o LASER isso é possível, pois a dispersão da energia 
é pequena. Já se pensou em utilizar sistemas de LASER em 
satélites que captariam a energia de painéis solares e 
convertendo-a em luz, transmitiriam para a terra. 

 

No entanto, este sistema tem um sério inconveniente. Seria 
muito perigo atravessar o feixe transmitido, pois ele seria tanto 
mais letal quanto maior a quantidade de energia enviada. 

 

Um estudo divulgado pela Academia Internacional de 
Astronáutica em Paris afirma que, em até daqui à 30 anos, será 
possível construir enormes painéis solares na órbita terrestre e 
enviar a energia gerada no espaço para o consumo na Terra. 
Seria uma forma de gerar energia elétrica com praticamente 
nenhum impacto ambiental. 

 

Lá no espaço, sem ozônio e atmosfera para amortecer os 
raios solares, a capacidade de geração de energia é muito 
maior. 

 

Seriam necessários diversos satélites com enormes painéis 
solares, que seriam enviados à órbita terrestre em etapas. O 
acúmulo destas usinas orbitais formaria um sistema global de 
geração de energia que, em órbita na altura do Equador, seria 
capaz de gerar eletricidade 24 horas por dia a níveis de 
eficiência bem superiores às terrestres. 

 

Mas como enviaria a energia gerada para o consumo na 
Terra. Não é possível instalar linhas de alta tensão entre as 
usinas em órbita e o planeta. A solução seria transmitir a 
energia em forma de raio laser ou com enormes antenas de 
micro-ondas. Na Terra, estruturas receberiam a energia 
transmitida e se encarregariam do armazenamento e da 
distribuição. 

 

Cientistas japoneses conseguiram transmitir energia 
elétrica pelo ar. Os pesquisadores usaram micro-ondas para 
transmitir 1,8kW de energia elétrica até um receptor que 
estava a 55 metros de distância. 

 

Apesar de a distância ser pequena, a tecnologia pode ser o 
embrião da exploração da energia solar disponível no espaço 
para o uso na Terra, segundo um porta-voz da Agência 
Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA). 

 
Da mesma forma como os avanços tecnológicos cotidianos 

tende a ajudar ou facilitar a nossa vida, ela também pode criar 

novos tipos de desafios para a sociedade. 

 
Citando alguns exemplos, atualmente, de casos da bateria de 

celulares top de linha com um defeito em sua bateria fazendo 

com que os dispositivos se tornassem instáveis e explodindo 

durante o carregamento, e ou até mesmo sem nenhuma ação 

praticada. Esta companhia teve de recolher todos os 

equipamentos, fora a desconfiança perdida pelos 

consumidores, e consequentemente um prejuízo econômico 

enorme com sua bolsa de valores. 

 
Também tivemos recentemente, um acidente de carro elétrico, 

que após a batida, explodiu, e como se a morte da motorista no 

próprio local não fosse trágica o suficiente, os bombeiros 

tiveram que enfrentar um fogo que não se extinguia tão 

facilmente e que se comportava de forma diferente dos 

acidentes com veículos convencionais. 

 
De acordo com o Departamento de Bombeiros da cidade, foi 

preciso utilizar quantidades absurdas de água, e além de pó 

químico, por cerca de 5 a 10 minutos para que os atendentes 

do acidente pudessem eliminar os focos de chamas. Além do 

incêndio intenso, os bombeiros também tiveram que lidar com 

células de bateria que, depois de aquecidas ou queimadas, 

explodiam como fogos de artifício. 

 
A bateria por sua vez, facilita muita a nossa vida, porém não 

podemos descartar que ela é composta por produtos reativos 

químicos, tornando às vulneráveis para a população. 

 
Acredito que em um futuro tão breve a humanidade 

consiga desenvolver um dispositivo de armazenamento de 
energia sustentável, sem perigo de explosão, fácil de manusear 
e sem prejudicar o meio ambiente. 
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