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%QOQ�KPUVCNCT�G�EQP°IWTCT� 
o Boot Camp

'UVG�FQEWOGPVQ�OQUVTC�EQOQ�KPUVCNCT�G�EQP°IWTCT�Q� 
Boot Camp para que você possa usar o Windows da 

Microsoft em um computador Mac.

Introdução

O Boot Camp permite que você instale o Windows em um computador Mac na sua 

própria partição, assim você pode utilizar tanto o Windows quanto o Mac OS X no seu 

computador Mac.

1�CRNKECVKXQ�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�G�GUVG�IWKC�HQTPGEGO�QU�RCUUQU�PGEGUUhTKQU�RCTC�
criar uma partição do Windows em seu Mac e depois reiniciar o Mac com o disco de 

instalação do Windows. Depois, bastará seguir este guia para instalar o Windows e os 

drivers de software que permitirão que o Windows funcione com o hardware do Mac. 

Você pode instalar o Windows com um disco de instalação que você fornecer ou, em 

CNIWPU�EQORWVCFQTGU�/CE��EQO�WOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�SWG�EQPVoO�WOC�KOCIGO�
+51�FQ��9KPFQYU���VTCPUHGTKFC�FC�/KETQUQHV��1�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�CLWFC�XQEq�C�
ITCXCT�C�KOCIGO�PC�WPKFCFG�±CUJ�

Se você quiser atualizar a versão do Boot Camp ou do Windows na sua partição do 

9KPFQYU��XQEq�PlQ�RTGEKUC�WVKNK\CT�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR��'O�XG\�FKUUQ��ENKSWG�PQ�
sEQPG�FQ�(KPFGT�PQ�&QEM��GUEQNJC�#LWFC� �%GPVTCN�FG�#LWFC�G�DWUSWG�¥CVWCNK\CT�$QQV�
Camp” ou “atualizar Windows.”

AVISO:  'UVG�FQEWOGPVQ�UG�TGHGTG�i�XGTUlQ�������QW�RQUVGTKQT�FQ�#UUKUVGPVG�FQ�
$QQV�%COR��5G�XQEq�GUVh�WVKNK\CPFQ�C�XGTUlQ�����QW�CPVGTKQT�FQ�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�
%COR��CDTC�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�G�ENKSWG�GO��¥+ORTKOKT�)WKC�FG�+PUVCNCnlQ�G�
%QP°IWTCnlQ¦�RCTC�KORTKOKT�Q�FQEWOGPVQ�RCTC�Q�UGW�EQORWVCFQT��2CTC�UCDGT�SWCN�
XGTUlQ�FQ�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�XQEq�GUVh�WVKNK\CPFQ��CDTC�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�
%COR�G�FGRQKU�GUEQNJC�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR� �5QDTG�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�
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4GSWKUKVQU�0GEGUUhTKQU
 Â 7OC�ExRKC�KORTGUUC�FGUVG�FQEWOGPVQ��SWG�EQPVoO�CU�KPHQTOCn|GU�SWG�XQEq�

precisa consultar ao instalar o Windows. 

 Â O teclado e o mouse ou o trackpad fornecidos com o seu computador.  


5G�GNGU�PlQ�GUVKXGTGO�FKURQPsXGKU��WUG�WO�VGENCFQ�G�WO�OQWUG�75$��

Para instalar o Windows 7 com um disco de instalação, você necessita o seguinte:

 Â 7OC�WPKFCFG�FG�FKUEQ�xRVKEQ�KPVGITCFC�QW�WOC�WPKFCFG�xRVKEC�GZVGTPC�EQORCVsXGN�

Para obter mais informações sobre o uso do seu computador com uma unidade 

óptica externa, consulte a documentação que veio com o seu computador.

 Â 7O�FKUEQ�FG�KPUVCNCnlQ�EQO�Q�9KPFQYU���*QOG�2TGOKWO��2TQHGUUKQPCN�QW�7NVKOCVG

Você deve utilizar um único disco de instalação completa do Windows. Você não 

pode utilizar uma versão de atualização do Windows. 

 Â 7O�%&�QW�&8&�GO�DTCPEQ�QW�WOC�WPKFCFG�GZVGTPC�HQTOCVCFC�EQOQ�/5�&15�
(#6��

Depois que você instalar o Windows, você terá que instalar drivers de software 

que permitem que o Windows funcione com o o hardware do seu Mac. Você pode 

transferir os drivers para um CD em branco, um DVD em branco ou para uma 

WPKFCFG�GZVGTPC��2CTC�HQTOCVCT�WOC�WPKFCFG�GZVGTPC�EQOQ�/5�&15�
(#6���WVKNK\G�Q�
7VKNKVhTKQ�FG�&KUEQ�SWG�GUVh�PC�RCUVC�7VKNKVhTKQU�

6CNXG\�XQEq�RQUUC�Q�9KPFQYU���EQO�WOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�SWG�EQPVoO�WOC�KOCIGO�
+51�FQ�9KPFQYU���VTCPUHGTKFC�FC�/KETQUQHV��2CTC�XGTK°ECT�UG�XQEq�RQFG�HC\q�NQ��CDTC�Q�
#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR��ENKSWG�GO�%QPVKPWCT�G�XGLC�UG�C�QRnlQ�¥%TKCT�WO�FKUEQ�FG�
instalação do Windows 7” está disponível. Para instalar o Windows 7 com uma unidade 

±CUJ�75$��XQEq�PGEGUUKVC�Q�UGIWKPVG�

 Â 7OC�KOCIGO�+51�FQ�9KPFQYU���*QOG�2TGOKWO��2TQHGUUKQPCN�QW�7NVKOCVG�
transferida da Microsoft.

 Â 7OC�WPKFCFG�±CUJ�75$�EQO���)$�QW�OCKU�

1�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�CRCIC�C�WPKFCFG�±CUJ�G�EQRKC�C�KOCIGO�+51�FQ�
Windows 7 e os drivers de software drivers que permitem que o Windows funcione 

com o hardware do seu Mac. 

2CTC�XGTK°ECT�C�SWCPVKFCFG�FG�GURCnQ�NKXTG�PGEGUUhTKC�PQ�FKUEQ�FQ�9KPFQYU��EQPUWNVG� 
a documentação fornecida com o Windows.
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Visão Geral da Instalação

#�+PUVCNCnlQ�FQ�9KPFQYU�GO�UGW�EQORWVCFQT�/CE�UG�EQOR|G�FQU�UGIWKPVGU�RCUUQU�

Passo 1:  Buscar atualizações

Passo 2:  Preparar o Mac para Windows
1�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�
SWG�GUVh�PC�RCUVC�7VKNKVhTKQU��RTGRCTC�Q�/CE�RCTC�TGEGDGT�
o Windows criando uma partição para o Windows e iniciando o instalador do 

Windows. Opcionalmente, você pode transferir o software de suporte do Windows  

G�EQRKCT�WOC�KOCIGO�+51�FQ�9KPFQYU���RCTC�WOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�

Passo 3:  Instalar o Windows

Passo 4:  Instalar o software de suporte do Windows

Importante:  #PVGU�FG�EQOGnCT��EGTVK°SWG�UG�FG�VGT�HGKVQ�Q�DCEMWR�FCU�KPHQTOCn|GU�
importantes do seu computador.

Passo 1:  Buscar atualizações

Não se esqueça de instalar todas as atualizações do Mac OS X para que a instalação do 

9KPFQYU�UGLC�DGO�UWEGFKFC�

2CTC�XGT�UG�Jh�CVWCNK\Cn|GU�
 1 Inicie sessão em uma conta de administrador do seu computador, encerre todos os 

CRNKECVKXQU�CDGTVQU�G�°PCNK\G�C�UGUUlQ�FG�SWCNSWGT�QWVTQ�WUWhTKQ�FQ�UGW�EQORWVCFQT�

 2� 'UEQNJC�#RRNG�
Ñ�� �#VWCNK\CnlQ�FG�5QHVYCTG�

Instale todas as atualizações disponíveis. Se o seu computador reiniciar após a 

KPUVCNCnlQ�FG�WOC�CVWCNK\CnlQ��UGNGEKQPG�OGPW�#RRNG�
Ñ�� �#VWCNK\CnlQ�FG�5QHVYCTG�
novamente para instalar qualquer atualização adicional.

 3� 8KUKVG�YYY�CRRNG�EQO�UWRRQTV�DQQVECOR�G�XGTK°SWG�UG�XQEq�RTGEKUC�FG�CVWCNK\Cn|GU�
adicionais.

Passo 2:  Preparar o Mac para Windows

1�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�CLWFC�C�RTGRCTCT�Q�/CE�RCTC�TGEGDGT�Q�9KPFQYU�
criando uma nova partição para o Windows e iniciando o instalador do Windows. 

Opcionalmente, você pode transferir o software de suporte do Windows e copiar uma 

KOCIGO�+51�FQ�9KPFQYU���RCTC�WOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�

Importante:  Se você estiver utilizando um computador portátil, conecte o adaptador 

de alimentação antes de continuar.
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2CTC�RTGRCTCT�Q�/CE�RCTC�9KPFQYU�
 1� #DTC�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR��PC�RCUVC�7VKNKVhTKQU�

 2 Selecione a opção para adicionar uma partição Windows, selecione outras opções 

necessárias e depois clique em Continuar.

'UUCU�UlQ�CU�QWVTCU�QRn|GU�SWG�XQEq�RQFG�GUEQNJGT�

 Â 5G�XQEq�FGUGLC�KPUVCNCT�Q�9KPFQYU�FG�WOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�G�XQEq�RQUUWK�C�
imagem ISO do Windows 7, selecione a opção para copiar a imagem para uma 

WPKFCFG�±CUJ�75$��5G�GUVC�QRnlQ�PlQ�GUVKXGT�FKURQPsXGN��UGW�EQORWVCFQT�PlQ�o�
EQORCVsXGN�EQO�C�KPUVCNCnlQ�FQ�9KPFQYU�C�RCTVKT�FG�WOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�

 Â Caso você ainda não tenha transferido o software de suporte do Windows para 

GUVG�EQORWVCFQT��UGNGEKQPG�C�QRnlQ�RCTC�VTCPUHGTK�NQ��'O�WOC�GVCRC�RQUVGTKQT��
você instalará o software de suporte do Windows na partição do Windows.

 3 Siga as instruções da tela para as opções que você selecionou.

 4� 3WCPFQ�TGEGDGT�C�RGTIWPVC�FG�UG�FGUGLC�ETKCT�WOC�RCTVKnlQ�RCTC�Q�9KPFQYU��
escolha o tamanho da partição.

5G�RTGEKUCT�FG�CLWFC�RCTC�FGVGTOKPCT�Q�OGNJQT�VCOCPJQ�RCTC�C�RCTVKnlQ�FQ�9KPFQYU��
consulte a documentação do instalador do Windows.

'O�WOC�GVCRC�RQUVGTKQT��XQEq�HQTOCVCTh�C�RCTVKnlQ�FQ�9KPFQYU�

 5 Insira o disco de instalação do Windows 7 na unidade óptica do seu computador ou 

KPUKTC�C�WPKFCFG�±CUJ�75$�EQO�Q�9KPFQYU���GO�WOC�RQTVC�75$�FQ�UGW�EQORWVCFQT�

 6 Clique em Instalar.

1�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�ETKC�C�RCTVKnlQ�9KPFQYU��TGKPKEKC�Q�UGW�/CE�G�CDTG� 
o Instalador do Windows 7.

5G�8QEq�6KXGT�2TQDNGOCU�RCTC�%TKCT�WOC�2CTVKnlQ
5G�XQEq�VKXGT�RTQDNGOCU�RCTC�ETKCT�WOC�RCTVKnlQ�FQ�9KPFQYU��XGTK°SWG�Q�UGIWKPVG�

 Â O disco do seu Mac deve ser uma partição única, formatado como um Mac OS 

'ZRCPFKFQ�
4GI��%TQPQNxIKEQ���5G�Q�FKUEQ�Lh�RQUUWKT�OCKU�SWG�WOC�RCTVKnlQ��XQEq�
FGXG�TGRCTVKEKQPh�NQ�

 Â 1�FKUEQ�FQ�UGW�/CE�FGXG�UGT�WO�FKUEQ�KPVGTPQ��8QEq�PlQ�RQFGTh�WUCT�Q�#UUKUVGPVG� 
do Boot Camp para instalar o Windows em um disco externo.

 Â Se você tiver um Mac Pro com mais de um disco interno e você quiser instalar o 

$QQV�%COR�GO�WO�FKUEQ�SWG�PlQ�GUVGLC�PQ�RTKOGKTQ�EQORCTVKOGPVQ�FC�WPKFCFG�FG�
disco rígido, remova as unidades dos compartimentos de numeração inferior. Você 

poderá reinstalar as unidades depois que instalar o Boot Camp.
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 Â Se aparecer uma caixa de diálogo dizendo “O disco não pode ser particionado 

RQTSWG�C�XGTK°ECnlQ�HCNJQW¦��VGPVG�TGRCTCT�Q�FKUEQ�WUCPFQ�Q�7VKNKVhTKQ�FG�&KUEQ�G�
CDTKPFQ�PQXCOGPVG�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR��5G�KUUQ�PlQ�HWPEKQPCT��HCnC�WO�
backup de todas as informações do seu computador e reinstale o Mac OS X. Para 

QDVGT�OCKU�KPHQTOCn|GU��ENKSWG�PQ�sEQPG�FQ�(KPFGT�PQ�&QEM��GUEQNJC�#LWFC� �%GPVTCN�
FG�#LWFC�G�DWUSWG¥TGKPUVCNCT�Q�/CE�15�:�¦

Passo 3:  Instalar o Windows

Leia e siga estas instruções cuidadosamente para instalar o Windows em seu 

computador Mac. Consulte a sua documentação do Windows para obter informações 

IGTCKU�UQDTG�C�KPUVCNCnlQ�G�EQP°IWTCnlQ�FQ�9KPFQYU�

2CTC�KPUVCNCT�Q�9KPFQYU�PQ�UGW�EQORWVCFQT�/CE�
 1� 0Q�KPUVCNCFQT�FQ�9KPFQYU����UKIC�CU�KPUVTWn|GU�PC�VGNC�CVo�SWG�CRCTGnC�WOC�

mensagem perguntando o local de instalação do Windows.

 2� 3WCPFQ�GUUC�OGPUCIGO�CRCTGEGT��UGNGEKQPG�C�RCTVKnlQ�FGPQOKPCFC�¥$116%#/2�¦

AVISO:  Não crie ou apague uma partição, nem selecione qualquer outra partição. 

'UVC�CnlQ�RQFGTh�CRCICT�VQFQ�Q�EQPVG}FQ�FC�RCTVKnlQ�FQ�UGW�/CE�15�:�

 3� %NKSWG�GO�¥&TKXG�QRVKQPU�
CFXCPEGF��¦
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 4 Clique em Format e, em seguida, clique em OK.

 5 Clique em Next.

O instalador formata a partição Windows usando o arquivo de sistema NTFS.

 6� 5KIC�CU�KPUVTWn|GU�FC�VGNC�RCTC�°PCNK\CT�C�KPUVCNCnlQ�G�C�EQP°IWTCnlQ�FQ�9KPFQYU�

Depois de instalar o software do Windows, seu computador reiniciará 

CWVQOCVKECOGPVG�WUCPFQ�Q�9KPFQYU��7UG�CU�VGNCU�FG�EQP°IWTCnlQ�FQ�9KPFQYU�RCTC�
EQP°IWTCT�Q�9KPFQYU��

5G�XQEq�VKXGT�RTQDNGOCU�RCTC�KPUVCNCT�Q�9KPFQYU
Se você tiver problemas para instalar o Windows, tente as seguintes soluções.

Se você receber uma mensagem dizendo “Disco de Instalação não encontrado” 
durante a instalação do Windows
%GTVK°SWG�UG�FG�SWG�XQEq�GUVh�EQPGEVCFQ�CQ�/CE�15�:�EQOQ�CFOKPKUVTCFQT�

Se o Windows não foi instalado adequadamente
8GTK°SWG�UG�GUVh�WVKNK\CPFQ�C�XGTUlQ�EQORNGVC�G�QTKIKPCN�FQ�9KPFQYU���*QOG�
2TGOKWO��FQ�2TQHGUUKQPCN�QW�FQ�7NVKOCVG�

4GKPKEKG�Q�UGW�EQORWVCFQT�G�RTGUUKQPG�C�VGENC�1RnlQ�CVo�SWG�WO�QW�OCKU�sEQPGU�
de disco apareçam na sua tela. Insira o disco de instalação do Windows na unidade 

xRVKEC�QW�KPUKTC�C�WPKFCFG�±CUJ�75$�EQO�Q�9KPFQYU���GO�WOC�RQTVC�75$�FQ�UGW�
computador. Selecione o disco de instalação do Windows e clique na seta abaixo dele. 

Pressione rapidamente qualquer tecla do seu teclado para iniciar o instalador. Siga as 

instruções da tela para reparar ou reinstalar o Windows.
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Se o instalador do Windows não estiver respondendo
%GTVK°SWG�UG�FG�SWG�GUVh�WUCPFQ�Q�VGENCFQ�G�Q�OQWUG�QTKIKPCKU�SWG�XKGTCO�EQO�Q�UGW�
computador. 

5G�XQEq�GUVKXGT�WUCPFQ�WO�OQWUG�FC�#RRNG��VCNXG\�Q�KPUVCNCFQT�FQ�9KPFQYU�PlQ�
responda se o mouse estiver conectado diretamente ao seu computador. Conecte o 

OQWUG�i�RQTVC�75$�FQ�UGW�VGENCFQ�

Se você inserir o disco incorreto durante a instalação
'LGVG�Q�FKUEQ�OCPVGPFQ�RTGUUKQPCFC�C�VGENC�'LGVCT�FQ�UGW�VGENCFQ��Q�DQVlQ�FQ�UGW�
mouse ou o botão no seu trackpad, enquanto reinicia o computador.

Passo 4:  Instalar o Software de Suporte do Windows

#RxU�KPUVCNCT�Q�9KPFQYU��KPUVCNG�FTKXGTU�GURGEs°EQU�RCTC�/CE�G�QWVTQU�UQHVYCTGU�FG�
suporte para Windows. O software de suporte instala os drivers do Boot Camp para 

UWRQTVG�FQ�JCTFYCTG�FG�UGW�/CE��KPENWKPFQ�C�#KT2QTV��C�EjOGTC�K5KIJV�KPVGITCFC��Q�
EQPVTQNG�TGOQVQ�#RRNG�4GOQVG��Q�VTCEMRCF�FG�WO�EQORWVCFQT�RQTVhVKN�/CE�G�CU�VGENCU�
FG�HWPnlQ�FG�WO�VGENCFQ�#RRNG��1�UQHVYCTG�VCODoO�KPUVCNC�Q�RCKPGN�FG�EQPVTQNG�FQ�
$QQV�%COR�RCTC�9KPFQYU�G�Q�KVGO�FC�DCPFGLC�FQ�UKUVGOC�FQ�$QQV�%COR�FC�#RRNG�

2CTC�KPUVCNCT�Q�UQHVYCTG�FG�UWRQTVG�FQ�9KPFQYU�
 1 Se você não puder encontrar o CD, DVD ou disco externo com o software de suporte 

SWG�XQEq�VTCPUHGTKW��CDTC�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�G�VTCPU°TC�Q�UQHVYCTG�PQXCOGPVG��

Você poderá encerrar o assistente depois que salvar o software sem ter de criar uma 

nova partição.

 2 Insira o CD ou DVD ou conecte o disco externo com o software de suporte do 

Windows.

O instalador deve iniciar automaticamente. Se ele não iniciar, faça o seguinte:

 Â 5G�Q�UQHVYCTG�FG�UWRQTVG�GUVKXGT�PC�OGUOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�SWG�Q�KPUVCNCFQT�FQ�
Windows 7, clique duas vezes no arquivo setup.exe do diretório WindowsSupport.

 Â Caso contrário, clique duas vezes no arquivo setup.exe do diretório do Boot Camp.

 3 Siga as instruções da tela

Importante:  Não clique no botão Cancelar em nenhum dos diálogos de instalação.

Se aparecer uma mensagem dizendo que o software que você está instalando não 

RCUUQW�RGNQ�VGUVG�FG�.QIQ�FQ�9KPFQYU��ENKSWG�GO�%QPVKPWCT�/GUOQ�#UUKO�

0lQ�o�RTGEKUQ�TGURQPFGT�iU�ECKZCU�FG�FKhNQIQ�FQ�KPUVCNCFQT�SWG�CRCTGEGO�CRGPCU�
durante alguns instantes durante a instalação.
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5G�RCTGEGT�SWG�PlQ�GUVh�CEQPVGEGPFQ�PCFC��VCNXG\�RQUUC�JCXGT�WOC�LCPGNC�QEWNVC�
C�SWCN�XQEq�FGXG�TGURQPFGT��8GTK°SWG�C�DCTTC�FG�VCTGHCU�G�XGTK°SWG�RQT�FGVThU�FCU�
LCPGNCU�CDGTVCU�

 4 Quando o computador reiniciar, siga as instruções de qualquer outro instalador que 

aparecer.

 5� $WUSWG�UQHVYCTG�FG�UWRQTVG�CVWCNK\CFQ�FQ�9KPFQYU�WUCPFQ�C�#VWCNK\CnlQ�FG�5QHVYCTG�
FC�#RRNG�QW�EQPUWNVCPFQ�Q�UKVG�YYY�CRRNG�EQO�DT�UWRRQTV�DQQVECOR�

5G�Q�5QHVYCTG�FG�5WRQTVG�FQ�9KPFQYU�0lQ�(QK�+PUVCNCFQ�
%QTTGVCOGPVG
Se parecer que o hardware do Mac não está funcionando como esperado porque o 

UQHVYCTG�FG�UWRQTVG�FQ�9KPFQYU�PlQ�HQK�EQTTGVCOGPVG�KPUVCNCFQ��VGPVG�TGRCTh�NQ�

2CTC�TGRCTCT�Q�UQHVYCTG�FG�UWRQTVG�FQ�9KPFQYU�
 1 Inicialize o seu computador no Windows. Consulte “Como inicializar usando Mac OS X 

ou Windows” na página 11.

 2 Insira o CD ou DVD ou conecte o disco externo com o software de suporte do 

Windows.

O instalador deve iniciar automaticamente. Se ele não iniciar, faça o seguinte:

 Â 5G�Q�UQHVYCTG�FG�UWRQTVG�GUVKXGT�PC�OGUOC�WPKFCFG�±CUJ�75$�SWG�Q�KPUVCNCFQT�FQ�
Windows 7, clique duas vezes no arquivo setup.exe do diretório WindowsSupport.

 Â Caso contrário, clique duas vezes no arquivo setup.exe do diretório do Boot Camp.

 3 Clique em Reparar e siga as instruções na tela.

Se aparecer uma mensagem dizendo que o software que você está instalando não 

RCUUQW�RGNQ�VGUVG�FG�.QIQ�FQ�9KPFQYU��ENKSWG�GO�%QPVKPWCT�/GUOQ�#UUKO�

2CTC�TGKPUVCNCT�WO�FTKXGT�GURGEs°EQ�
5G�XQEq�RTGEKUCT�TGKPUVCNCT�FTKXGTU�GURGEs°EQU��XQEq�RQFGTh�KPUVCNCT�WO�FTKXGT�RQT�XG\��
2QT�GZGORNQ��UG�C�EjOGTC�KPVGITCFC�FQ�UGW�/CE�PlQ�GUVKXGT�HWPEKQPCPFQ��XQEq�RQFG�
TGKPUVCNCT�CRGPCU�Q�FTKXGT�FC�EjOGTC�

Os drivers individuais estão na pasta Drivers do CD, DVD ou disco externo com  

o software de suporte do Windows.

 1 Insira o CD ou DVD ou conecte o disco externo com o software de suporte do 

Windows.

 2� 'PEGTTG�C�'ZGEWnlQ�#WVQOhVKEC��ECUQ�GNC�CDTC�

 3� 7UCPFQ�Q�9KPFQYU�'ZRNQTGT��NQECNK\G�Q�FTKXGT�SWG�XQEq�FGUGLC�TGKPUVCNCT�

 4� #DTC�Q�FTKXGT�RCTC�KPKEKCT�C�KPUVCNCnlQ�
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5G�XQEq�VKXGT�RTQDNGOCU�CQ�WUCT�Q�9KPFQYU�GO�UGW�/CE
Se você tiver problemas para usar o Windows em seu Mac, tente as soluções abaixo.

Para obter mais informações, visite www.apple.com/br/support/bootcamp.

Se você vir a mensagem “Nenhum disco de inicialização anexado” quando 
inicializar o computador
Talvez você tenha formatado a partição do seu Boot Camp de forma incorreta, 

portanto ele não pode inicializar o seu computador. Inicialize o seu computador com 

Q�/CE�15�:�G�CDTC�Q�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR��4GOQXC�C�RCTVKnlQ�FQ�$QQV�%COR�G�ETKG�
C�RCTVKnlQ�PQXCOGPVG��+PUVCNG�Q�9KPFQYU�PQXCOGPVG��EGTVK°ECPFQ�UG�FG�HQTOCVCT�C�
partição.

Se a tela estiver branca ou distorcida
6CNXG\�CNIWOCU�RNCECU�ITh°ECU�PlQ�HWPEKQPGO�EQO�Q�/CE�15�:�G�Q�9KPFQYU�GO�WO�
computador Mac. Se você está tendo problemas com a exibição da sua tela ao usar o 

Windows, tente o seguinte:

 Â 7UG�C�RNCEC�ITh°EC�SWG�XGKQ�EQO�Q�UGW�/CE�

 Â %GTVK°SWG�UG�FG�SWG�KPUVCNQW�QU�FTKXGTU�FQ�$QQV�%COR��%QPUWNVG�¥2CUUQ�����+PUVCNCT�Q�
Software de Suporte do Windows” na página 9.

 Â %QP°IWTG�Q�CLWUVG�FG�TGUQNWnlQ�FG�VGNC�PQ�RCKPGN�FG�EQPVTQNG�/QPKVQT�

 Â 8KUKVG�YYY�CRRNG�EQO�DT�UWRRQTV�DQQVECOR�G�XGTK°SWG�CU�KPHQTOCn|GU�FG�
compatibilidade e o software atualizado para o seu computador. 

Se você não puder renomear a partição do Windows
Você pode renomear a partição do Windows somente no Windows. Inicialize no 

Windows e clique com o botão direito do mouse na unidade C: unidade no Windows 

'ZRNQTGT��'O�UGIWKFC��FKIKVG�WO�PQOG�

5G�XQEq�RQUUWKT�WOC�EQP°IWTCnlQ�4#+&
#U�EQP°IWTCn|GU�4#+&�WUCPFQ�$QQV�%COR�PlQ�UlQ�EQORCVsXGKU��2CTC�QDVGT�OCKU�
informações, visite o site www.apple.com/br/support/bootcamp e busque pela palavra 

¥4#+&¦�

Como inicializar usando Mac OS X ou Windows

Depois que você tiver instalado o Windows e o software de suporte, o Boot Camp 

tornará fácil a inicialização do seu computador usando tanto o Mac OS X como o 

9KPFQYU��2CTC�FG°PKT�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�FG�UGW�EQORWVCFQT��GUEQNJC�WO�FKUEQ�
com esse sistema operacional instalado como o seu disco de inicialização e então 

reinicie o computador.
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%QOQ�FG°PKT�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�RCFTlQ
2CTC�FG°PKT�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�PQ�/CE�15�:��WVKNK\G�Q�RCKPGN�&KUEQ�FG�+PKEKCNK\CnlQ�
FCU�2TGHGTqPEKCU�FQ�5KUVGOC�PQ�/CE�15�:��2CTC�FG°PK�NQ�GO�9KPFQYU��WVKNK\G�Q�RCKPGN�
de controle Boot Camp

2CTC�FG°PKT�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�RCFTlQ�PQ�/CE�15�:�
 1� 0Q�/CE�15�:��UGNGEKQPG�Q�OGPW�#RRNG� �2TGHGTqPEKCU�FQ�5KUVGOC�G��GO�UGIWKFC��ENKSWG�

em Disco de Inicialização.

 2� 5GNGEKQPG�Q�FKUEQ�FG�KPKEKCNK\CnlQ�EQO�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�SWG�XQEq�FGUGLC�WUCT�
como padrão.

 3� 5G�XQEq�FGUGLC�KPKEKCNK\CT�GUUG�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�CIQTC��ENKSWG�GO�4GKPKEKCT�

2CTC�FG°PKT�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�RCFTlQ�PQ�9KPFQYU�
 1� 0Q�9KPFQYU��ENKSWG�PQ�sEQPG�FQ�$QQV�%COR�PC�DCPFGLC�FQ�UKUVGOC�G�UGNGEKQPG�2CKPGN�

de Controle Boot Camp

 2� 5GNGEKQPG�Q�FKUEQ�FG�KPKEKCNK\CnlQ�EQO�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�SWG�XQEq�FGUGLC�WUCT�
como padrão.

 3� 5G�XQEq�FGUGLC�KPKEKCNK\CT�GUUG�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�CIQTC��ENKSWG�GO�4GKPKEKCT�

2CTC�TGKPKEKCT�PQ�/CE�15�:�WUCPFQ�Q�sEQPG�$QQV�%COR�PC�DCPFGLC�FQ�UKUVGOC�
 m 0Q�9KPFQYU��ENKSWG�PQ�sEQPG�$QQV�%COR�PC�DCPFGLC�FQ�UKUVGOC�G�UGNGEKQPG�¥4GKPKEKCT�

no Mac OS X”.

'UVC�CnlQ�VCODoO�FG°PG�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�RCFTlQ�RCTC�Q�/CE�15�:�

%QOQ�UGNGEKQPCT�WO�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�RCFTlQ�FWTCPVG�C�
KPKEKCNK\CnlQ
Você pode escolher qual sistema operacional usar durante a inicialização, mantendo 

RTGUUKQPCFC�C�VGENC�1RnlQ��'UVC�CnlQ�OQUVTC�QU�sEQPGU�RCTC�VQFQU�QU�FKUEQU�FG�
KPKEKCNK\CnlQ�FKURQPsXGKU�G�NJG�RGTOKVG�UWDUVKVWKT�Q�CLWUVG�RCFTlQ�RCTC�Q�FKUEQ�FG�
KPKEKCNK\CnlQ�PC�RTGHGTqPEKC�&KUEQ�FG�+PKEKCNK\CnlQ�
/CE�15�:��QW�PQ�RCKPGN�FG�EQPVTQNG�
$QQV�%COR�
9KPFQYU���UGO�CNVGTCT�CSWGNG�CLWUVG�

2CTC�UGNGEKQPCT�WO�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�FWTCPVG�C�KPKEKCNK\CnlQ�
 1� 4GKPKEKG�UGW�EQORWVCFQT�G�OCPVGPJC�RTGUUKQPCFC�C�VGENC�1RnlQ�CVo�SWG�QU�sEQPGU�FG�

disco apareçam na tela.

 2� 5GNGEKQPG�Q�FKUEQ�FG�KPKEKCNK\CnlQ�EQO�Q�UKUVGOC�QRGTCEKQPCN�SWG�XQEq�FGUGLC�WVKNK\CT�G��
em seguida, clique na seta abaixo do ícone.
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Como remover o Windows do seu computador

#�OCPGKTC�FG�TGOQXGT�Q�9KPFQYU�FQ�UGW�EQORWVCFQT�FGRGPFGTh�FG�UG�XQEq�KPUVCNQW�
o Windows em uma segunda partição de disco ou em um disco de volume único.

Se você instalou o Windows em uma segunda partição de disco:��7UCPFQ�Q�#UUKUVGPVG�
do Boot Camp como descrito abaixo, remova o Windows apagando a partição do 

Windows e restaurando o disco a um volume do Mac OS X de partição única.

Se o seu computador possui vários discos e você instalou o Windows em um disco que 
possui apenas uma partição:��+PKEKCNK\G�Q�/CE�15�:�G�WVKNK\G�Q�7VKNKVhTKQ�FG�&KUEQ��PC�
RCUVC�7VKNKVhTKQU��RCTC�TGHQTOCVh�NQ�EQOQ�WO�XQNWOG�FQ�/CE�15�:�

2CTC�CRCICT�Q�9KPFQYU�G�C�RCTVKnlQ�FQ�9KPFQYU�
 1 Inicialize no Mac OS X.

 2� 'PEGTTG�VQFQU�QU�CRNKECVKXQU�CDGTVQU�G�°PCNK\G�C�UGUUlQ�FG�SWCKUSWGT�QWVTQU�WUWhTKQU�
do seu computador.

 3� #DTC�#UUKUVGPVG�FQ�$QQV�%COR�

 4 Selecione “Remover Windows 7” e, em seguida, clique em Continuar.

 5 Faça o seguinte:

 Â Se o seu computador possui um disco interno único, clique em Restaurar.

 Â Se o seu computador possui vários discos internos, selecione o disco que possui o 

Windows e, em seguida, selecione “Restaurar para uma partição única do Mac OS X” 

e clique em Continuar.

Mais informações, suporte e opinião

Para obter mais informações sobre o Boot Camp, visite www.apple.com/br/bootcamp.

Para obter suporte para o Boot Camp, visite www.apple.com/br/support/bootcamp.

#�#RRNG�CITCFGEG�C�UWC�QRKPKlQ�UQDTG�Q�$QQV�%COR��2CTC�GPXKCT�WO�EQOGPVhTKQ��CDTC�Q�
site www.apple.com/br/macosx/feedback.

#�#RRNG�PlQ�HQTPGEG�UWRQTVG�RCTC�C�KPUVCNCnlQ�QW�WVKNK\CnlQ�FQ�UQHVYCTG� 
/KETQUQHV�9KPFQYU��2CTC�DWUECT�CLWFC�UQDTG�RTQDNGOCU�EQO�Q�9KPFQYU��XKUKVG� 
www.microsoft.com/windows.



�������#RRNG�+PE��6QFQU�QU�FKTGKVQU�TGUGTXCFQU� 
#RRNG��NQIQVKRQ�FC�#RRNG��#KT2QTV��$QQV�%COR��K/CE��/CE��/CE$QQM�G�/CE�15�UlQ�OCTECU�EQOGTEKCU�
FC�#RRNG�+PE���TGIKUVTCFCU�PQU�'7#�G�GO�QWVTQU�RCsUGU��+PVGN��+PVGN�%QTG�G�:GQP�UlQ�OCTECU�
TGIKUVTCFCU�FC�+PVGN�%QTR��PQU�'7#�G�GO�QWVTQU�RCsUGU��1WVTQU�PQOGU�FG�RTQFWVQU�G�GORTGUCU�CSWK�
mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

$4���������������


