
Como instalar Linux Mint e Ubuntu no mesmo
PC
Para conseguir instalar o Linux Mint e o Ubuntu em um mesmo computador, é preciso fazer alguns 
ajustes na instalação do último a ser instalado, nesse caso, o Ubuntu. 

É  cada  vez  mais  comum  pessoas  que  usam  mais  de  um  sistema  operacional  em  um mesmo
computador.  Os  motivos  podem  ser  vários,  seja  para  poder  usar  um  determinado  programa,
experimentar o sistema, enfim, isso já não é um hábito apenas de usuários avançados. Independente
do  motivo,  instalar  dois  sistema  operacionais  em  uma  mesma  máquina  não  é  algo  trivial,
principalmente quando esses são parecidos, como é o caso do Linux Mint e do Ubuntu.

Antes de começar, é preciso baixar a imagem de instalação da última versão do Ubuntu 12.04, para
poder gravar em um CD/DVD ou pendrive. 

Siga os passos abaixo para instalar o Ubuntu:

Passo 1. Depois que o Linux Mint já estiver instalado, inicialize o computador usando o CD/DVD 
ou pendrive do Ubuntu;

Passo 2. Deixe o CD/DVD ou pendrive inicializar sem intervir, quando aparecer a tela do instalador
do Ubuntu, selecione a linguagem “Português do Brasil” na lista da esquerda e depois clique no 
botão “Instalar o Ubuntu”;

Passo 3. Na tela “Preparando para instalar Ubuntu”, clique em “Continuar”;

Passo 4. Como já existe um sistema instalado, na tela “Tipo de instalação”, o instalador irá exibir 
uma tela alertando sobre isso e solicitará uma intervenção do usuário. Escolha a opção “Instalar 
Ubuntu ao lado do Linux Mint  e clique em “Continuar”;
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Passo 5. Na próxima tela é exibido o disco do computador dividido em duas partições, uma para
cada  sistema.  Se  quiser  mudar  essa  divisão,  basta  arrastar  os  quadros  de  cada  sistema para  o
tamanho desejado;

Passo 6. Ao terminar de escolher o tamanho das partições, clique no botão “Instalar agora”, para
continuar a instalação. O instalador irá questionar se deseja gravar as alterações no disco, confirme
clicando em “Continuar”;

Passo 7. Na tela “Onde Você está?”, basta escolher o fuso horário clicando no mapa e depois em
“Continuar”;

Passo 8. Em “Disposição do teclado”, escolha o layout de acordo com o teclado usado. Confirme se
está correto, digitando no quadro “Digite aqui para testar seu teclado”. Após confirmar, novamente
clique em “Continuar”;

Passo  9.  Já  em  “Quem  é  você?”,  digite  seus  dados,  um  nome  de  usuário,  um  nome  para  o
computador, uma senha de segurança e escolha se deseja que o sistema entre automaticamente ou
peça sua senha. Clique em “Continuar”;



Passo 10. O instalador irá questionar se deve copiar as contas do outro sistema já instalado, caso
queira (não é obrigatório), marque as contas a serem importadas, clique em “Continuar” e aguarde a
conclusão da instalação;

Passo 11. Com a instalação concluída,  basta clicar em “Reiniciar agora”,  aguardar o instalador
fechar tudo e no final, pressionar a tecla "Enter";

Passo 12. Após reiniciar, basta escolher qual sistema iniciar no menu do Grub.

Pronto! O Ubuntu e o Mint estão agora à disposição para serem usados como for mais conveniente
para o usuário. Vale lembrar, que ambos os sistemas, também são inicializáveis via Live CD, um
tipo de sessão onde o sistema é executado diretamente no CD, sem precisar instalar.
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