
Atualizações que resolvem 
 
Se o usuário já tem um computador, atualizá-lo – ou fazer upgrade do hardware, como é mais 
comum dizer –, é uma boa opção para fornecer sobrevida à máquina a um custo relativamente 
baixo. "O importante, nesse caso, é saber qual ou quais componentes realmente merecem 
substituição.  
 
O principal fator de degradação do desempenho de uma máquina é a substituição do sistema 
operacional", revela Marco Aurélio de Souza Birchal, engenheiro elétrico e professor de Redes 
de Computadores dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e de Ciência da 
Computação da PUC Minas.  
 
Para ele, computadores relativamente novos e com pouco tempo de uso, que tenham tido seus 
sistemas operacionais substituídos – a exemplo de uma máquina originalmente com o 
Windows XP e que tenha sido atualizada para o Windows Vista, ou ainda uma que tenha vindo 
com uma certa versão do Vista e que o usuário decidiu substituir por outra mais poderosa –, 
sofrerão perda de desempenho visível aos olhos.  
 
"Some-se a isso a grande quantidade de dados gravados no disco rígido, tudo só tende a 
piorar. Mas o usuário pode minimizar o problema substituindo alguns componentes-chaves, em 
vez de fazer a troca, dispendiosa, do equipamento como um todo", diz.  
 
Já o microprocessador, elemento principal de um computador, via de regra não vale a pena ser 
substituído, uma vez que a placa-mãe que o recebe apresenta especificações restritivas quanto 
aos modelos de processadores compatíveis, o que dificulta encontrar um outro 
microprocessador que possa servir na mesma placa. "Optando por substituir o 
microprocessador, provavelmente você terá de substituir também a placa-mãe e, assim, 
gastar mais", avisa.  
 
Segundo ele, a atualização que geralmente surte o melhor resultado é a de memória RAM. 
Como os sistemas operacionais atuais exigem muito esse tipo de recurso, o recomendável é 
que se coloque o máximo suportado pela placa-mãe, que pode chegar a até 4GB.  
 
Acesso 
 
"O aumento da RAM faz com que o micro acesse menos o HD, uma vez que ele usa o disco 
rígido como uma espécie de extensão da memória (o que, de forma simplista, é denominado 
memória virtual). Como o HD é da ordem de milhões de vezes mais lento que a RAM, esse tipo 
de acesso insere atrasos substanciais à execução dos processos. A atualização da RAM é 
recomendada tanto em desktop quanto em portáteis." 
 
Depois da memória, deve-se avaliar a quantidade de espaço livre em disco (HD). Se ele estiver 
com mais de 70% de seu espaço tomado, pode ocorrer comprometimento de desempenho. 
"Antes de trocar definitivamente o disco, o usuário pode tentar liberar algum espaço, 
apagando arquivos desnecessários ou transferindo-os para CD’s ou DVD’s. Além disso, é 
recomendável que se proceda a verificação e desfragmentação da superfície do disco. Um dado 
relevante, quando da escolha de um HD, é a sua rotação, que vai tipicamente de 5.400RPM a 
10.000 RPM. Quanto maior a rotação, maior é a taxa de transferência de bits por segundo e 
mais rápida a resposta do HD", afirma. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 out. 2008, Seudinheiro, p. B-11. 


