
Como  recuperar  arquivos  eliminados

accidentalmente en Windows e Android

Seguro que  case  todos nos  atopamos algunha  vez  co  problema de  eliminar  de

forma  accidental  algún  arquivo,  documento  ou  cartafol  do  noso  computador,

tablet ou teléfono móbil.  Neste artigo descubriremos como podemos recuperar

estes datos eliminados desde os sistemas operativos Windows e Android.

Hoxe en día, é habitual que almacenemos  unha gran cantidade de información nos

nosos dispositivos,  desde fotografías,  documentos escritos,  arquivos persoais  e

profesionais, vídeos, etc.  Aínda que temos ao noso alcance unha gran variedade de

dispositivos  de  almacenamento  externo,  como  discos  duros  ou  memorias  USB,  ou

mesmo a nube, a maioría de usuarios tendemos a ocupar a maior parte da memoria

de almacenamento dos nosos dispositivos. 

O verdadeiro problema prodúcese cando por un descoido ou erro  eliminamos algún

destes  arquivos,  non  fixemos  unha  copia  de  seguridade  e  non  conseguimos

recuperalo. Por sorte, aínda que non é visible para nós, esta información adoita deixar

un rastro ou traza ou non é eliminada completamente dos nosos dispositivos, polo que

podemos  tratar  de  recuperala,  facendo  uso  de  ferramentas  dispoñibles  no  propio

sistema. 

Como recuperar arquivos eliminados en Windows 10

Vexamos a continuación as distintas opcións das que dispoñemos para recuperar estes

arquivos eliminados:



1. Restaurar  desde  a  papeleira  de  reciclaxe. En  ocasións,

eliminamos arquivos por un descoido ou erro ou porque cremos que

non os imos a necesitar máis. Cando o facemos estes arquivos van

directos á papeleira de reciclaxe do noso equipo. Por defecto, estes

arquivos permanecerán no cartafol un total de 93 días.

• Se facemos  dobre clic sobre a icona da papeleira  poderemos acceder ao seu

interior,  onde  veremos  todos  os  arquivos  que  aínda  non  foron  eliminados

permanentemente.

• Ao facer clic co botón dereito do rato sobre un deles, apareceranos a opción

‘Restaurar’.

• Ao  facer  clic  en ‘Restaurar’,  o  arquivo  volverá  á  súa  localización  orixinal,

permitíndonos acceder a el como se nada ocorrese.



2. Restaurar  versións  anteriores. Esta  opción  permítenos  recuperar  unha  versión

anterior dun arquivo ou cartafol. Por exemplo, se modificamos un documento e non nos

gusta como quedou, ou se o eliminamos dun cartafol por erro. Para iso, debemos:

• Facer clic  dereito sobre o cartafol  onde se eliminou este arquivo ou está

situado  o  arquivo  que  queremos  devolver  a  unha  versión  anterior,  e

pulsaremos sobre ‘Propiedades’.

• Logo,  pulsaremos  sobre  a  pestana  versión  anteriores,  onde  aparecerán  as

versións antigas do arquivo ou cartafol que seleccionásemos.



• Unha vez localizada a versión que queremos,  faremos clic  en ‘Restaurar’.  No

caso dun cartafol, recuperaremos todos os arquivos que tiña. Coidado! Sempre

que  fagamos  isto  borrarase  a  versión  actual  do  ficheiro  ou  cartafol  en

cuestión.

Esta  opción  pode  non  estar  habilitada  se  non  temos  activada  a  protección  do

sistema, a cal permite que Windows faga puntos de restauración cada certo tempo, a

modo de copias de seguridade. Para activala deberemos: 

1. Facer clic sobre o menú de inicio ou icona de Windows e escribir no buscador

“Punto de restauración”. Faremos clic sobre el para acceder.

2. Logo, pulsaremos sobre o disco duro onde queremos activar a creación de puntos

de restauración e faremos clic en ‘Configurar…’. A continuación, seleccionaremos

a opción ‘Activar protección do sistema’.



3. Finalmente,  deberemos  asignar  unha  cantidade  de  espazo para  almacenar

estes puntos de restauración. A nosa recomendación é utilizar unha porcentaxe

pequena (3-5%). Despois, faremos clic en ‘Aplicar’ e ‘Aceptar’ para gardalo.



A  partir  de  agora,  o  sistema  creará  puntos  de  restauración  de  forma  automática,

poderemos acceder a versións anteriores e teremos máis facilidades para recuperar os

nosos arquivos eliminados por erro.

Como recuperar arquivos eliminados en Android

O sistema operativo Android non dispón de ningunha ferramenta instalada por defecto

que nos permita acceder a versións antigas de arquivos ou unha “papeleira” onde se

almacenen  de  forma  temporal  os  arquivos  eliminados.  Con  todo,  si  contamos  con

outras alternativas coas que tratar de minimizar o impacto da perda desta información,

así como ferramentas para recuperación de arquivos: 

Por unha banda, podemos utilizar aplicacións externas, que se poden descargar

desde a tenda oficial de Play Store (https://play.google.com/store?hl=es&gl=US),

e que sirvan para a recuperación de arquivos eliminados. Hai unha gran variedade

de ferramentas no mercado que poden ser de moita utilidade. 

Outra opción é crear  copias de seguridade para evitar que esta información

pérdase no tempo. Para aprender a crear copias de seguridade do noso teléfono

podemos  seguir  as  instrucións  deste  artigo

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/10/23/aprende-dejar-tus-

dispositivos-como-nuevos#:~:text=1%2D%20Accederemos%20al%20men

%C3%BA%20Ajustes,1.).

Se, pola contra, só queremos manter copias de seguridade das nosas fotografías

e vídeos, podemos recorrer ás copias de seguridade da nosa aplicación de Google

Fotos:

1. Para activar  as copias de seguridade das nosas fotos  e vídeos deberemos

acceder á nosa aplicación de Google Fotos. 

2. Logo, pulsaremos sobre a icona coa nosa fotografía de perfil e pulsaremos

sobre ‘Activar copia de seguridade’.

https://play.google.com/store?hl=es&gl=US
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/10/23/aprende-dejar-tus-dispositivos-como-nuevos#:~:text=1-%20Accederemos%20al%20men%C3%BA%20Ajustes,1
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/10/23/aprende-dejar-tus-dispositivos-como-nuevos#:~:text=1-%20Accederemos%20al%20men%C3%BA%20Ajustes,1
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/10/23/aprende-dejar-tus-dispositivos-como-nuevos#:~:text=1-%20Accederemos%20al%20men%C3%BA%20Ajustes,1


3. Tras isto, deberemos elixir entre dúas opcións

Almacenar máis elementos, aínda que poida variar a

calidade das nosas fotografías ou arquivos. 

Gardar as nosas fotografías e vídeos sen cambiar a

súa calidade.

4. Tras  darlle  a  ‘Confirmar’,  crearanse  copias  de

seguridade de forma periódica das nosas fotos, polo

que se eliminásemos por erro algunha delas, sempre poderiamos recuperalas.

Na  internet  podemos  atopar  un  gran  número  de  ferramentas

(https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/categoria/mantenimiento/copias-de-

seguridad),  tanto  de  pago  como  gratuítas,  que  poden  axudarnos  a  recuperar

información  perdida,  no  caso  de  que  os  pasos  descritos  neste  artigo  non  fosen

suficientes. 

Na OSI, canle especializada en cidadáns de INCIBE, poderás atopar numerosos consellos

e  boas  prácticas  cos  que  asegurarche  de  dispoñer  sempre  dunha  copia  da  túa

información. E se tes algún problema, desde INCIBE poñen á túa disposición a Liña de

Axuda en Ciberseguridade, 017, teléfono gratuíto e confidencial desde o que resolver

todas as vosas dúbidas. 

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/categoria/mantenimiento/copias-de-seguridad
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/categoria/mantenimiento/copias-de-seguridad

