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1 Introdução
Neste tutorial será demonstrado como realizar um backup completo de um smartphone com

Android. Para realizar este procedimento o usuário necessita ter em mãos um endereço de
e-mail e sua respectiva senha.

Vale ressaltar que este documento foi elaborado utilizando um smartphone com Android 9
durante a realização dos procedimentos necessários, para aparelhos que possuam outra versão
do Android os procedimentos citados no tutorial podem sofrer algumas alterações.

Obs. No caso do usuário possuir um IPhone este tutorial poderá não ser válido, tendo em
vista que este modelo de smartphone possui um outro sistema operacional chamado de iOS.
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2 O que é backup?
Backup é um termo da língua inglesa com o significado de Cópia de Segurança. Este pro-

cedimento nada mais é do que salvar uma, ou mais, cópia de seus dados, podendo ser arquivos,
fotos, mensagens, aplicativos, contatos, em um, ou mais, dispositivos de armazenamento dife-
rentes do original. Este procedimento é extrema importância devido a frequência em que se
perde informações digitais, seja por ações não intencionais do usuário, perda de um dispositivo
ou por um mau funcionamento da tecnologia, seja ela um software ou um hardware.

Pendrives, HDs externos, CDs, DVDs e cartões de memória são os dispositivos físicos em
que é possível realizar um backup. Atualmente um dos modos mais difundidos para salvar
cópias de dados são as chamadas nuvem de armazenamento, esta tecnologia permite ao usuário
salvar dados na internet através de um servidor online que está sempre disponível para que
sejam realizadas alterações.

Dentre estes serviços de nuvem os mais difundidos estão o Google Drive, Microsoft OneDrive
e Dropbox. A principal vantagem de utilizar estes serviços é a possibilidade de realizar o backup
de dispositivos, sendo eles smartphones, tablets e computadores, de maneira automática, basta
ter um cadastro em um desses serviços.
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3 Backup do Android em sua conta Google
Para realizar este backup utilizaremos o serviço de armazenamento em nuvem do Google

Drive já que este é um serviço nativo do seu smartphone. Para habilitar esta ferramente é
necessário acessar o aplicativo configurações, localizado no menu de aplicativos do aparelho.

Na tela inicial do dispositivo procure por um circulo na parte inferior da tela e, a partir deste
ponto, arraste para cima, conforme demonstrado na figura 3.1. Em determinados aparelhos
este passo pode ser realizado em qualquer ponto da tela, não sendo necessário ter como inicio
o circulo presente na parte inferior da tela.

Figura 3.1 – Acessando o Menu de Aplicativos

Fonte: Acervo da Unidade

Obs. A figura 3.1 apresenta dados pessoais, os quais estão borrados por questão de privaci-
dade do autor deste tutorial.
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No menu de aplicativos procure, e selecione, por Configurar, este aplicativo costuma ser
representado por uma engrenagem conforme demonstra a figura 3.2.

Figura 3.2 – Acessando as Configurações do Smartphone

Fonte: Acervo da Unidade

Na tela irão aparecer várias opções relativas as configurações do seu smartphone, como
por exemplo Armazenamento, Contas, Tela, etc. Procure e selecione a opção referente a
Sistema, conforme indicado na figura 3.3.
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Figura 3.3 – Acessando as Configurações do Sistema

Fonte: Acervo da Unidade

Agora será possível visualizar algumas definições do smartphone como o modelo do mesmo,
horário, idioma e backup. Por definição o backup já vem ativo e é salvo no Google Drive
da conta que está cadastrada no dispositivo, esse cadastro é realizado no momento em que o
smartphone é ligado pela primeira vez e é necessário para que o aparelho funcione corretamente
e também efetuar o download de aplicativos na Play Store.

Caso o backup esteja desativado, conforme demonstrado na figura 3.4, ou até seja necessário
alterar a conta na qual os dados são salvos, basta clicar na opção Backup.
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Figura 3.4 – Acessando as Configurações do Sistema

Fonte: Acervo da Unidade

Para habilitar o backup no Google Drive selecione esta opção, conforme demonstrado na
figura 3.5. Note que nesta tela também é possível visualizar de quais dados serão feitos o
backup: apps e dados de apps, histórico de chamadas, contatos, configurações do
dispositivo(incluindo permissões e senha de Wi-Fi, fotos e vídeos e SMS.
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Figura 3.5 – Habilitando o Backup

Fonte: Acervo da Unidade

Por definição os dados são salvos na conta que já esta cadastrada no smartphone, porém
caso seja necessário armazenar estes dados em outro endereço clique sobre a palavra Conta,
indicado na figura 3.6, e digite o novo endereço de email e sua senha, conforme for solicitado.

Ainda na figura 3.6 observe na parte inferior as opções Google Fotos, que é necessário
configurar mais algumas funções, e Contatos que não exige configurações adicionais.
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Figura 3.6 – Habilitando o Backup

Fonte: Acervo da Unidade

Obs. A figura 3.6 apresenta dados pessoais, os quais estão borrados por questão de privaci-
dade do autor deste tutorial

Ao clicar sobre a opção Google Fotos, demonstrado na figura 3.6, é necessário habilitar a
opção de Backup e sincronização. Deste modo todas as fotos e vídeos do smartphone serão
salvos em sua conta Google. Na figura 3.7 é possível visualizar como habilita esta função. No fi-
nal da imagem existem algumas configurações adicionais, Tamanho do upload, Uso de dados
móveis e Fazer backup das pastas do dispositivo, as quais necessitam de configurações
adicionais.
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Figura 3.7 – Configurações Google Fotos

Fonte: Acervo da Unidade

Obs. A figura 3.7 apresenta dados pessoais, os quais estão borrados por questão de privaci-
dade do autor deste tutorial

O tamanho do upload vem por definição como qualidade original, porém é possível seleci-
onar a opção de alta qualidade no upload de fotos e vídeos no para o Google Fotos. Para
realizar esta alteração procure pelo opção Selecionar, conforme a figura 3.8. Com esta op-
ção os arquivos serão comprimidos para ficarem mais levez e ocuparem menos espaço, porém
visualmente não será possível notar a diferença.
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Figura 3.8 – Tamanho do Upload

Fonte: Acervo da Unidade

Para impedir que o backup seja realizado utilizando os dados móveis do smartphone volte a
figura 3.7 e selecione a opção Uso de dados móveis. Agora desabilite as funções Fazer backup
de fotos, Fazer backup de vídeos e Fazer backup em roaming, procedimento demons-
trado pela figura 3.9. Deste modo o backup só será realizado quando o dispositivo estiver
conectado a uma rede Wi-Fi, porém é possível habilitar estas opções de novo em caso de
necessidade.

Figura 3.9 – Desabilitando o Uso de Dados Móveis

Fonte: Acervo da Unidade
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Apenas as fotos realizadas com a câmera do dispositivo são salvas de maneira automática
durante o backup, para salvar as demais fotos volte a figura 3.7 selecione a opção Fazer backup
das pastas do dispositivo. Agora é necessário habilitar o backup das demais pastas pre-
sentes na galeria do dispositivo, para isso habilite o backup das quais você deseja, conforme
demonstrado pela figura 3.10.

Figura 3.10 – Selecionando as pastas a serem copiadas

Fonte: Acervo da Unidade

Obs. A quantidade de pastas irá depender da maneira que está organizada a galeria do seu
dispositivo e também dos aplicativos que você possui instalados no seu smartphone.

Por fim volte a página inicial de configurações do backup e selecione a opção Fazer backup
agora, conforme indicado na figura 3.11. Deste modo o processo irá iniciar e demorar alguns
minutos para finalizar.

Obs. Após todas estas configurações terem sido realizadas não será necessário altera-las e
nem realizar o backup de maneira manual, pois o mesmo acontecerá de maneira automática
diariamente.
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Figura 3.11 – Fazer backup

Fonte: Acervo da Unidade

Obs. A figura 3.11 apresenta dados pessoais, os quais estão borrados por questão de priva-
cidade do autor deste tutorial
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4 Backup do WhatsApp
O as mensagens do WhatsApp não salvas junto com o backup do sistema, porém é possível

realizar o backup do aplicativo através de uma ferramenta presente nas configurações do mesmo.
Para isso abra ele e selecione os 3 pontinhos presentes no canto superior esquerdo, conforme
indicado na figura 4.1, e na tela que abrir selecione a opção Configurações.

Figura 4.1 – Acessando as configurações do WhatsApp

Fonte: Acervo da Unidade

Nas configurações do aplicativo selecione a opção Conversas, na tela que abrir irão aparecer
algumas configurações a respeito de Tela, Papel de parede e Fonte. Procure e selecione na
parte inferior a opção Backup de conversas, conforme indicado na figura 4.2.
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Figura 4.2 – Fazer backup

Fonte: Acervo da Unidade

O backup do aplicativo será realizado no Google Drive, mesmo local onde foi salvo o backup
de todo sistema Android.

Na parte inferior da tela selecione a configuração Fazer backup no Google Drive, irá apa-
recer as opções Nunca, Apenas quando eu tocar em "Fazer backup", Diariamente, Semanalmente
e Mensalmente. Escolha a opção que seja mais adequada.

Na configuração Conta do Google, já está cadastrada a conta a qual o smartphone está
vinculado. Porém é possível troca-la, basta selecionar Conta do Google e fazer login com o
endereço de email e sua respectiva senha.

Na configuração Fazer backup via selecione a opção que você deseja, Wi-Fi ou, Wi-Fi
ou celular. Porém tenha ciência que a opção Wi-Fi ou celular utilizará dados móveis
quando não houver conexão com uma rede Wi-Fi.

Ainda existe a opção de incluir vídeos nesse backup, porém não é necessário habilitar essa
função já que os vídeos serão salvos no Google fotos durante o backup do sistema. Na figura
4.3 é possível visualizar as configurações citadas acima.
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Figura 4.3 – Configurações de backup do WhatsApp

Fonte: Acervo da Unidade

Obs. A figura 4.3 apresenta dados pessoais, os quais estão borrados por questão de privaci-
dade do autor deste tutorial
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5 Conclusão
Após ter concluído todos os passos citados anteriormente neste documento o usuário terá

sempre uma cópia atualizada das configurações utilizadas e também dos dados que possui em
seu smartphone. Essas cópias são de extrema importância para o usuário já que poderão ser
utilizadas em situações que o dispositivo apresente problemas, ou até mesmo se o usuário deseje
utilizar outro smartphone.

Neste tutorial não foi abordado a maneira de realizar um backup do sistema para um dispo-
sitivo de armazenamento físico, cartão de memória, tendo em vista que a maneira demonstrada
utiliza recursos nativos do smartphone e possui uma boa capacidade de sincronização. Além
disso seria necessário um dispositivo com grande quantidade de armazenamento, tendo em vista
a quantidade de dados presentes em um smartphone atualmente e também o fato deste tipo de
backup não utilizar nenhum tipo de compressão de arquivos.
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Referências
Como fazer Backup Completo do seu Android, <https://www.nextpit.com.br/
backup-android>

<https://www.nextpit.com.br/backup-android>

https://www.nextpit.com.br/backup-android
https://www.nextpit.com.br/backup-android
https://www.nextpit.com.br/backup-android
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