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O processo de desinstalação do Ubuntu EVTux implica duas etapas: apagar a partição onde está alojado 
o EVTux e restaurar o bootloader do Windows. Iremos utilizar duas aplicações para facilitar  estes 
processos.

PARTE 1 - Restaurar o boot do Windows

Durante a instalação do EVTux, o bootloader do Windows foi substituído pelo GRUB do Linux. Agora, 
para além de apagar o EVTux, é preciso restaurar o bootloader do Windows.

Para  facilitar  este  processo  vamos  utilizar  a  aplicação  gratuita  para  Windows  chamada  EasyBCD 
(disponível em http://neosmart.net/EasyBCD/). 

No ambiente Windows, descarregue e instale a aplicação EasyBCD .

Inicie o EasyBCD e clique no botão “Add New Entry” (barra lateral, lado esquerdo). Seleccione a aba 
Windows na secção “Operating Systems” (janela, lado direito), escolha a sua versão do Windows e a 
drive onde está instalado. Clique em  “Add Entry“.
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Clique  em “Bootloader  Setup“  (barra  lateral,  lado  esquerdo).  Escolha  a  partição  a  partir  de  onde 
pretende iniciar o computador, onde está o Windows instalado, e clique em “Install BCD“. 

Escolha a versão instalada do Windows em “MBR Configuration Options” e clique em “Write MBR“.

Experimente reiniciar o seu computador. Se tudo tiver corrido com normalidade, o computador deverá 
arrancar directamente em Windows e já não deve visualizar o GRUB (um ecrã negro onde escolhia o 
sistema operativo com qual queria arrancar o seu computador).



PARTE 2 – Apagar o EVTux

Nesta segunda parte, vamos apagar a partição onde está instalado o EVTux e utilizar o espaço que fica 
livre.

Para  facilitar  este  processo  vamos  utilizar  a  aplicação  gratuita  para  Windows  chamada  EaseUS 
Partition Master (disponível em http://www.partition-tool.com/). 

No ambiente Windows, descarregue e instale a aplicação EaseUS Partition Master.

Inicie a aplicação  EaseUS Partition Master para visualizar todas as partições disponíveis. A partição do 
Windows deverá ser do tipo FAT ou NTFS e a partição do Ubuntu EVTux deverá estar descrita como 
(Other). Seleccione a partição do Ubuntu EVTux e clique em Delete.

Clique  em  OK  para  confirmar  a  remoção.  Se  desejar,  apague  outras  partições  que  considere 
desnecessárias mas NÃO apague a partição do Windows.

http://www.partition-tool.com/


As partições apagadas deverão ficar agregadas na descrição “Unallocated”. Para poder utilizar esse 
espaço, desloque o limite da partição do Windows (na imagem é a partição do tipo NTFS) para esta 
substituir o espaço “Unallocated”.

Clique no botão “Apply” e reinicie o seu computador para aplicar as alterações implementadas.



O processo de aplicação das alterações irá ocorrer durante o arranque do seu computador. Depois de 
concluído, o seu computador irá arrancar em Windows.


