




mais bonita, elas são melhorias impor-

tantes. Vamos a elas. 

O iPad 2 conseguiu não só ser mais fino 

que o primeiro, mas também deixou o 

iPhone 4 para trás. Em comparação com 

a primeira versão, a diminuição é de 33%. 

Esses centímetros a menos fazem dife-

rença na hora de segurar o iPad. Seu novo 

formato, abandonando o estilo almofada 

(mais fino nas bordas, mais volumoso no 

meio) tem uma pegada bem mais con-

fortável do que a do primeiro iPad. Agora 

ele é reto na parte traseira e juntamente 

com os cantos arredondados que não 

escorregam, evita-se aquela sensação de-

sagradável de que ele pode cair a qualquer 

momento por descuido. 

Peso pena 
Steve Jobs brincou durante a apresenta-

ção do iPad 2 sobre o pouco que se con-

seguiu tirar do peso do novo tablet. Foi 

uma "dieta" de 80 g (o modelo original 

pesava 680 g contra 600 do iPad 2). Pa-

rece pouco, imperceptível diriam alguns. 

Não foi o que sentimos. Depois de uma 

semana usando apenas o novo iPad, já 

percebemos uma diferença considerável. 

Não que o iPad original seja um trambo-

lho pesado, longe disso, mas o esforço de 

ficar segurando a tablet por mais tempo 

(ao assistir um filme, por exemplo) foi 

menor. Talvez isso esteja associado ao 

formato mais fino, não temos certeza. 

Mas essa foi a impressão geral. 

Tela igual 
Nesse quesito, o iPad 2 não tem nenhuma 

vantagem competitiva contra o seu ante-

cessor. A tela continua com 9,7 polegadas e 

resolução de 1024x768 com 132 pixels por 

polegada, o que já é muito bom. Especulou-

se que a Apple pudesse lançar um iPad 

com uma tela Retina igual à do iPhone 4, 

mais brilhante e com uma resolução duas 

vezes melhor que a atual, mas, aparente-

mente, ainda não foi desta vez. Fala-se que 

ainda este ano seria lançado um iPad 3 

com a tela Retina, mas são apenas boatos. 

Mesmo com essa similaridade, há 

uma pequena diferença na espessura 

(0,23 mm, para ser bem exato) do vidro. 

Acredite ou não, esses milímetros a menos 

contribuíram para o peso menor do iPad 2 

em relação ao primeiro modelo. Porém, o 

vidro mais fino também é mais sensível a 

quedas, por isso, tome cuidado. 



O novo formato do iPad 2 trouxe algumas 

inconveniências. A porta Dock Connector 

de 30 pinos (a que plugamos o cabo USB) 

ficou numa posição esquisita, já que está 

colocada justamente na lateral arredon-

dada. Quem tem um iPod touch entende 

do que estamos falando. Por conta disso, 

conectar qualquer acessório ou mesmo o 

cabo USB é uma tarefa mais difícil do que 

era antes. Ao tentar colocar o adaptador 

HDMI, por exemplo, ele escapou e zás! O 

iPad 2 ganhou um pequeno risco na tra-

seira. E preciso todo o cuidado do mundo. 

Dizemos isso por experiência própria. 

Com relação ao conector para o fone 

de ouvido, o mesmo problema: como está 

colocado na lateral arredondada, ele ficou 

bem estranho, meio ovalado, deixando 

parte do pino para fora. Como no caso 

anterior, é aconselhável usar com muito 

cuidado para que ele não escorregue e 

cause um estrago irreparável. 

Chegamos ao ponto em que os dois iPads 

se diferenciam, e muito: as câmeras. Como 

foi divulgado antes do lançamento, a nova 

versão da tablet ganhou uma câmera 

frontal para FaceTime e uma traseira para 

vídeos, mas as duas também podem ser 

usadas para fotografar, embora não seja 

sua finalidade principal. O porquê disso 

vai ficar mais claro a seguir. 

Logo de cara, a pergunta que nunca 

quer calar: quantos megapixels elas têm? 

A resposta, curta e grossa é nenhum. Não 

se espante. Como as duas câmeras foram 

pensadas para vídeo, elas não geram ima-

gens estáticas com alta qualidade. A câmera 

traseira, por exemplo, consegue gravar 

filmes em 720p (HD, mas não full-HD, que 

é 1080p), mas as fotos ficam com tamanho 

de 720x960 pixels, algo próximo de 0.7 

megapixel. A frontal é ainda pior, é apenas 

VGA (640x480 pixels). Essa configuração 

é muito parecida com a do iPod touch de 

quarta geração (se não for o mesmo sensor). 

O resultado disso é perceptível. Os vídeos 

ficam bons em locais com boa iluminação, 

mas em lugares fechados ou com pouca luz, 

acabam com muito ruído (aquele efeito de 

granulação na imagem). O mesmo se pode 

dizer das fotos, que, dependendo da ilu-

minação, parecem terem sido tiradas com 

câmeras digitais do século passado. Se dá 

para enganar no Twitter ou em outras redes 

sociais, elas não fazem bonito em certas 

situações, como no álbum de casamento 

da sua prima. Para piorar, uma foto com 

qualidade ruim em uma tela pequena não 

ofende tanto, mas quando vista em uma tela 

de 9,7 polegadas, a sensação é bem diferen-

te. Se você gosta muito de fotografia, fique 

avisado: o iPad 2 não conseguirá substituir 

a câmera do seu celular, mesmo que ela não 

seja uma maravilha. 

Já vimos este filme (ou seria fotografia) 

antes. O iPhone original de 2007 tinha uma 

câmera de 2 megapixels, enquanto outros 





celulares possuíam, na mesma época, 

resoluções bem melhores. Com o iPad 2 vai 

acontecer a mesma coisa. Os concorrentes 

já falam em câmeras com 5 megapixels, que 

geram imagens em alta definição, enquanto 

o iPad vai ter de correr atrás para se recupe-

rar desse "arranhão" em sua reputação. 

Mais Veloz 
E aqui que o iPad 2 começa a se distanciar 

ainda mais do modelo original (e também 

dos concorrentes). A performance de um 

comparado com outro é muito grande. 

Culpa do processador A5 com dois núcleos 

com velocidade de 1 GHz, baseado no ARM 

A9 e 512 MB de RAM. O iPad 1 vem com o 

já obsoleto (!) chip A4, com um núcleo de 1 

GHz (baseado no ARM A8) e memória de 

256 MB. O resultado é estonteante. Todos 

os aplicativos abrem mais rápido. Segundo 

a Apple, o novo iPad é duas vezes mais ve-

loz que o anterior. Não conseguimos medir 

com essa precisão, mas a sensação é de que 

ele tem, realmente, o dobro de velocidade. 

Usando uma ferramenta de benchmark 

(GeekBench) os números ficaram assim: 

454 para o iPad 1 e 749 para o iPad 2. Não é 

bem o dobro, mas é uma grande diferença. 

Para melhorar ainda mais a receita, o 

iPad 2 tem uma performance gráfica muito 

melhor. Para conseguir isso, a Apple colo-

cou juntamente com o chip A9 uma GPU 

PowerVR SGX Série 5, da Imagination, 

que consegue não só colocar no chinelo o 

iPad original, mas também qualquer outro 

tablet quando o assunto é gráficos. As 

explicações de como a GPU em conjunto 

com o chip A5 consegue fazer isso são 

bastante técnicas e cheias de milhões de 

triângulos por segundo, mas o resumo da 

ópera é esse: jogue Infinity Blade no iPad 2 

e você vai entender o que queremos dizer. 

Os gráficos ficaram excelentes. Em pouco 

tempo, muitos desenvolvedores de games 

vão otimizar seus jogos para o novo iPad e 

aí a briga vai ficar boa. 

Longe da tomada 
Outra área em que os dois iPads se man-

tém iguais é no tempo de autonomia da 

bateria. Eram 10 horas antes, continuam 

as mesmas no iPad 2. Pode parecer um 

retrocesso, mas, na verdade, não é. E antes 

que alguém comece a achar que eu enlou-

queci, vamos aos fatos. 



Como já dissemos, diversos pontos in-

ternos do iPad foram alterados, para muito 

melhor. Processador, GPU, mais memória, 

possibilidade de gravar e editar vídeo etc. 

Tudo isso demanda mais energia. Para dar 

conta do recado, a Apple mexeu na bateria 

interna, deixando um pouco mais forte 

(25 W hora, contra 24,8 W hora do modelo 

anterior). Quase nada, podemos dizer. E 

mesmo com esse incremento pequeno em 

poder, mas com um aumento significativo 

de recursos que usam bastante a bateria, é 

um feito ter conseguido manter o mesmo 

nível de autonomia. 

Em nossos testes, conseguimos perceber 

que, mais uma vez, a Apple não mentiu 

sobre o tempo de uso do iPad. Ficamos por 

cerca de 5 horas initerruptas assistindo a 

vídeos, um jogo ocasional e surfando na Web 

e a bateria chegou até pouco menos de 50%. 

No uso normal diário (isto é, fazendo tudo 

isso, mas não ao mesmo tempo), é possível 

que o iPad 2 fique vários dias sem a necessi-

dade de recarregar. 

Cara a Cara 
O FaceTime não é mais nenhuma novida-

de, donos de iPhone 4 já se acostumaram 

com ele (quando a operadora permite que 

funcione, é bom frisar). Mas no iPad, a 

sensação de estar usando o "telefone dos 

Jetsons" é muito maior. No iPad, que geral-

mente está em uso mais perto de uma rede 

Wi-Fi do que o iPhone (que geralmente 

passeia muito mais), o FaceTime faz ainda 

muito mais sentido. 

Em nossos testes, o FaceTime se com-

portou bem (tirando uma hora que travou 

geral e foi preciso reiniciar o iPad comple-

tamente). Inclusive, ele chegou a funcionar 

usando o Acesso Pessoal (que é transfor-

mar o iPhone em um roteador, usando a 

rede 3G do celular e modificando para Wi-

-Fi, leia mais na página 82). Isso quer dizer 

que é possível, numa hora de aperto, usar o 

iPhone e conseguir se conectar. 

Por conta do Acesso Pessoal, fica mais 

fácil decidir não gastar uma grana a mais 

na compra de um iPad 2 Wi-Fi + 3G. 

Para quem já tem uma conta com pacote 

de dados no iPhone, pode usar o celular 

para gerar uma rede sem fio que o iPad 

reconhece, evitando, assim, o desgaste de 

tentar achar um plano de dados barato 

para usar exclusivamente no iPad. Em 

tempos em que é muito difícil achar um 

modelo 3G da tablet da Apple, a solução 

parece ser muito convidativa. 

Mais programas 
O iPad 2 já nasce com cerca de 70 mil 

aplicativos disponíveis na App Store. OK, 

isso não parece uma vantagem competi-

tiva, já que os mesmos programas podem 

ser usados na primeira tablet. Mas há 

diferenças. Alguns desses softwares estão 

sendo otimizados para tirar proveito das 

características principais do novo iPad. 

Vamos tomar por exemplo o jogo 

Infinity Blade. Ele funciona bem no iPad 1, 

mas só é possível admirar toda a qualidade 

do jogo usando o iPad 2. Isso porque os 

gráficos ficam muito melhores com o pro-

cessador A5 e a GPU da Imagination. Os 

polígonos ficam muito mais definidos e os 

golpes e jogabilidade, mais suaves. E como 

usar um produto totalmente diferente. 

Outro exemplo claro: o GarageBand, 

da própria Apple. Anunciado com'o 

iPad 2, ele funciona nas duas versões 

do tablet da Apple. Mas no iPad 2, tudo 

rola mais tranquilo, por conta do 

dobro de memória disponível. As 

diferenças são notáveis. 

Ao ir um pouco mais longe, 

chegamos ao iMovie, que só 

pode ser usado no iPad 2, já 

que ele está intimamente 

ligado às câmeras (igual 

no iPhone 4). Poder 

editar um filme 

caseiro na tela de 

nove polegadas 

do iPad e depois 

compartilhar com os 

amigos é bastante divertido, 

muito mais do que na pequena tela do 

iPhone. E deve-se esperar ainda muitos 

outros aplicativos que vão tirar vanta-

gens dessas funcionalidades a mais. 



Conclusão 
Friamente falando, o iPad 2 é superior 

ao iPad 1. Se não é pelo design e novo 

formato (mais leve e ergonômico), 

que seja pelas suas en t ranhas mais 

robustas e poderosas. Não há como 

negar que uma troca do novo pelo velho 

é uma decisão sábia. E nem chegamos a 

comentar aqui o fato de ele es tar dispo-

nível em duas cores (branco e preto), 

para os que gostam de ter um gadget 

bem diferente dos demais. 

Pesa contra o iPad 2 o fato de ser difícil 

colocar as mãos em um. Nessas três 

primeiras semanas, ele simplesmente eva-

porou das prateleiras e os pedidos feitos 

na loja online chegam muito devagarzinho. 

Lançado na Europa também, duas sema-

nas depois de nos Estados Unidos, ele já 

pode se considerar esgotado, tamanhas são 

as filas que se formam na frente das Apple 

Stores na esperança de conseguir um 

iPad 2, qualquer cor, qualquer capacidade. 

Pegar um com 3G, então, nem pensar! 

Acredite, nós tentamos, desde o dia 11 

de março! Só quem estava no começo da 

fila no primeiro dia teve a oportunidade 

de comprar o seu. Enquanto fechávamos 

digital l i f es ty le 

esta edição, a Anatel homologou os dois 

modelos do iPad 2 para serem vendidos no 

território brasileiro. E quando isso aconte-

cerá? Não sabemos e a Apple Brasil não se 

pronuncia sobre o assunto. 

A favor do iPad 1 conta o fato dele ser o 

único concorrente à altura do iPad 2 à ven-

da e por um preço cada vez mais acessível. 

Tanto no Brasil como no resto do mundo, 

os estoques do primeiro modelo estão 

sendo vendidos a preço de banana. Para 

quem usa uma tablet apenas para o trivial 

(internet, filmes e usar aplicativos para 

escritório), a diferença de performance, no 

final, conta pouco. A tela, com a mesma re-

solução, também não é um impedimento. 

Com o valor despencando a cada dia, vale a 

pena investir em um iPad 1 agora e esperar 

com mais calma pelo iPad 3, que em breve 

deve chegar às prateleiras das Apple Store, 

para nossa completa alegria e total deses-

pero da concorrência. 
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