


Príoríze os itens de inicialização 
Não tem muita coisa que consiga ser mais irritante do que 
um sistema operacional lento de carregar. Você está 
com pressa, quer só confirmar alguma informação em 
seu email ou agenda, liga seu computador e... cinco mi-
nutos se passam até que ele esteja pronto para usar. 

Um dos principais fatores para a lentidão pode estar nos 
programas iniciados com o sistema. Alguns aplicativos, como 
o Skype, por exemplo, se instalam sem perguntar ou pedir 
permissão nos itens de inicialização do Mac, presumindo que 
você quer utilizá-lo assim que iniciar a máquina. 

Você não precisa, todavia, de uma atitude extrema para 
resolver este problema. Mesmo sem apagar esses progra-
mas, é possível configurá-los para ativação manual, na 
hora que você quiser. Para isso, abra o painel Preferências 
do Sistema e clique em Contas. 

Na nova tela, escolha Itens de In. de Sessão. Clique 
sobre o aplicativo a ser removido e depois no botão [-]. Note 
que alguns programas, como o de notificações Growl, 
além de leves, precisam ser rodados na inicialização para 
funcionarem bem. Não os desative. 

defina programas-padão mais leves 
Existem aplicativos extremamente leves, que carregam 
em meros segundos, mas há aqueles que levam muito 
mais tempo. O problema é que muitos usuários pecam 
na hora de fazer associações de arquivo. 

Ao instalar um programa pesado de edição de imagens, 
por exemplo, é comum que o novo software tente fazer a 
associação de arquivos de imagem para que sejam abertos 
nele. Depois disso, mesmo que seu duplo clique sobre 
uma foto seja apenas para visualizá-la, ela será aberta no 
programa de edição. 

Se isso está acontecendo, o melhor a fazer é redefinir os 
padrões de programas que abrem cada extensão. Para um 
arquivo que está sendo aberto em um aplicativo pesado, 
clique no botão direito do mouse ou segure a tecla [Control] 
enquanto clica. 

Escolha o item Obter Informações e role a tela até a 
opção Abrir com, onde será mostrado o programa-padrão 
para abertura do tipo de arquivo. Clique nas setinhas em 
frente a ele e escolha o software compatível, como formato 
mais simples e leve. Depois, é só clicar no botão Alterar 
Tudo e repetir as etapas com os outros tipos de arquivo 
associados a softwares pesadíssimos. 

faça o limpo em programas e wídgets 
Limpar programas e widgets não está associado apenas 
ao fato de manter um disco rígido com maior capacidade 
para gravar mais arquivos. Quando a pasta Aplicativos 
é aberta, por exemplo, o Mac carrega cada um dos ícones 
de aplicativos dentro dela, o que pode demorar um tempo 
considerável até que algum programa seja mostrado. 

No caso dos widgets no Dashboard, o problema é maior, 
uma vez que os aplicativos instalados e ativos consomem 
recursos do sistema mesmo quando não estão sendo 





faça a escolha mais inteligente. Agendar 
rotinas completas das famosas cópias de 
segurança para a hora do trabalho pode 
gerar uma lentidão desnecessária na hora 
em que você precisa ser mais produtivo. 

Procure em sua solução de becape a 
opção de agendamento, como o Time Ma-
chine, e certifique-se de que o mesmo está 
marcado para acontecer durante horários 
em que você não esteja sentado em frente 
ao Mac. E, é claro, lembre-se de deixar seu 
Mac ligado nessa hora! 

O TimeMachineScheduler (www.klieme. 
com/TimeMachineScheduler.html), por 
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Configurações corretas podem também 
contribuir para o ganho de desempenho 
de sua máquina. Um bom exemplo está 
nos efeitos do Dock. Em Preferências do 
Sistema, escolha Dock. Desative o recurso 
de Ampliação e, em Minimizar janelas 
usando, altere o efeito Gênio, que espreme 
a janela até o Dock, para o efeito Escala, que 
é mais simples. Você pode, também, desati-
var a animação de abertura de aplicativos. 

Diversos usuários configuram seu 
Mac para que mostrem papéis de parede 
animados em vez de estáticos. O aspecto 
bacanudo de uma Mesa que se move como 
se fosse uma proteção de tela tem um preço 
em desempenho, que pode pesar para 
máquinas mais antigas ou aquelas com 
configurações mais baixas. 

Outro recurso que pode parecer lento com 
o tempo é o mecanismo de busca interno do 
Mac, Spotlight. Se ao digitar um termo qual-
quer seu computador leva uma eternidade 
para mostrar os resultados, você pode restrin-
gir um pouco sua área de atuação. 

Em Preferências do Sistema, acesse 
Spotlight. Desmarque, então, tipos de infor-
mações que não devem ser indexados pelo 
Spotlight. Se você não busca informações 
dentro do Mail via Spotlight com constância, 
não tem porque deixar marcada a opção de 
indexação. O mesmo vale para páginas web, 
fontes, apresentações, eventos e tarefas. 



de um computador do que alguns pentes de 
memória a mais, certo? Certo, mas quando 
já estamos praticamente no limite da quan-
tidade de RAM possível, as dicas anteriores 
podem ajudar muito a corrigir alguns 
problemas de velocidade de seu Mac. 

No entanto, quando nada disso adianta 
muito e seu Mac continua lento, está na 
hora de pensar em uma atualização de 
hardware, aumentando a memória RAM do 
computador. A Apple não obriga o usuário 
a fazer esse upgrade em uma assistência 
técnica especializada (talvez tirando o 
antigo Mac mini e os novos MacBooks 
com a bateria selada). Se você procurar no 
manual que veio com seu Mac, encontrará 
instruções de como fazer a troca sem um 
custo de hora técnica adicional. Mas tome 
alguns cuidados básicos, como não tocar 
nos conectores dos pentes de memória e 
também usar as ferramentas corretas para 
abrir seu computador. Faça por sua conta e 
risco e, se achar que a tarefa está acima de 
suas capacidades, não sinta vergonha de 
procurar um especialista no assunto. 

O pulo do gato na hora de fazer um up-
grade sem depender da assistência técnica 
está na escolha da memória. Publicamos 
uma tabela em nosso site para você saber 
o tipo usado pelos seu Mac e lembre-se: 
compre em lojas confiáveis, que garantam a 
legitimidade da peça, ofereçam nota fiscal e 
garantia. Muamba pode ser muito mais ba-
rata mas, normalmente, peca em qualidade 



e pode trazer problemas de desempenho ao 
seu Mac. Não diga que não avisamos. 

A instalação de memórias em iMacs e 
MacPros atuais é bastante simples, basta 
desparafusar o gabinete, localizar os pentes 
de memória antigos, removê-los com cuida-
do e espetar os novos. Em MacBooks (tanto 
nos modelos mais básicos como nos Pros) 
é preciso remover abateria, desparafusar a 
plaquinha que protege a memória e trocá-la. 

O caso do antigo Mac mini, como dissemos, 
é muito mais complexo: primeiramente 
porque a abertura do aparelho requer ferra-
mentas alternativas como espátulas ou até 
mesmo facas para que a placa do gabinete se 
solte. Em segundo lugar, por ser um computa-
dor extremamente portátil, mexer nos pentes 
internos de memória RAM pode ser um 
pouco trabalhoso. No novo mini, porém, está 
mais fácil do que nunca. E só girar o pedestal 
que fica na parte de baixo do computador para 
encontrar os pentes de memória. Daí, basta 
trocá-los pelos novos. 

Os únicos computadores fabricados pela 
Apple que não podem receber upgrade de 
memória RAM são os MacBooks Air, que 
têm a memória soldada na placa. Nesse 
caso, o jeito é ficar como está. 

Modelos de Macs mais antigos usam discos 
com rotação mais baixa (4.200 RPMs), 
enquanto que os mais novos vem equipados 
com discos de7.200RPMs e os MacBooks 
usam discos com5.400RPMs. Se o seu com-
putador está com um disco mais lento, você 
pode considerar a troca por um mais novo. 
Verifique a compatibilidade de conexões e a 
procedência do disco antes de continuar. 

Quer um disco ainda mais rápido? Se 
o seu Mac for dos mais novos, é possível 
valer-se de um dispositivo SSD (Solid State 
Drive, na sigla em inglês), que usa memória 
Flash. A diferença principal do SSD para o 
HD que conhecemos é a velocidade (pode 
ser até 75% mais veloz que um disco rígido 
tradicional) e a falta de partes móveis, o que 
torna o disco rígido barulhento. Por serem 
muito mais leves e eficientes em consumo 
de energia, os SSDs têm sido amplamente 
empregados em notebooks e portáteis. Só 
que, é claro, tudo isso tem um preço, bastan-
te alto para quem está acostumado com o 
preço dos discos rígidos tradicionais. 

Além de serem tecnologia nova e difíceis 
de encontrar, os SSDs também apresentam 
menor capacidade de armazenamento, o 
que afasta usuários que preferem alta capa-
cidade de armazenamento ao acesso mais 
rápido aos documentos e aplicativos. 
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