
TUTORIAL INSTALAÇÃO DO BURG NO UBUNTU 

Embelezando o GRUB 

 

 

Olá! 

São vários sistemas operacionais disponíveis no mercado: Windows, Ubuntu, ChromimOS 

(Futuro ChromeOs da Google), MacOS X, FreeBSD e muitos outros. 

Os principais ficam entre Windows e Ubuntu, porém cada um tem suas vantagens e 

desvantagens, mas não iremos discutir sobre neste tutorial. 

O Dual-boot de dois sistemas operacionais em um PC/NET/NOTBOOK é mais conhecido 

atualmente, competindo com a virtualização que se trata de instalar um sistema operacional 

dentro de um ambiente virtual. 

Este tutorial irá adicionar um pouco mais de animação em sua tela de escolha de boot, ou 

melhor Tela de escolha de S.O. a ser inicializado utilizando o BURG 

"BURG" may sound like something from the depths of Star Trek mythology but the letters actually stand for 

"Brand-new Universal loadeR from GRUB" and is based on the GRUB bootloader. 

"BURG" pode soar como algo das profundezas da mitologia Star Trek, mas realmente as 

letras significam "Brand-new Universal loadeR from GRUB" e é baseado no GRUB.  

ANTES DE PROSEGUIR, TENHA CERTEZA DO QUE IRÁ FAZER, POIS QUALQUER ERRO CAUSARÁ 

A FALHA NA INICIALIZAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO, UTILIZE ESTE TUTORIAL POR SUA 

CONTA CONTA E RISCO. 

 

PRIMEIRO PASSO: Obter informações 

 

Anote em um papel informações importantes solicitadas ao longo deste tutorial, sendo as 

resoluções compatíveis e o HD que será instalado o BURG. 

 

1.1 - NO UBUNTU, abra o terminal de comandos em Aplicativos > Acessórios > Terminal e 

digite os comandos: 

 

sudo fdisk -l 

 



Após digitar sua senha de usuário Root, anote a unidade /dev que está instalada a distribuição 

Linux. Esta possui um * (Asterisco) Ex: /dev/sda3 

 

1.2 - Agora, reinicie o seu equipamento. Na tela inicial do Grub, pressione a letra C e digite no 

prompt: 

 

vbeinfo 

 

Anote a melhor resolução da lista que apresenta as compatíveis com seu equipamento, uma 

delas é a Default (padrão). Ex:  800x600 

 

TUDO ANOTADO? SEGUNDO PASSO: Iniciando a instalação 

 

Adicionando o PPA necessário para o download e instalação do BURG 

 

2.1 - NO UBUNTU, abra o terminal de comandos em Aplicativos > Acessórios > Terminal e 

digite os comandos: 

 

sudo add-apt-repository ppa:bean123ch/burg 

 

2.2 - Em seguida, digite no prompt o comando de atualização de pacotes: 

 

sudo apt-get update 

 

2.3 - Após alguns minutos, iniciamos a instalação do BURG  e seu pacote de temas, digite: 

 

sudo apt-get install burg burg-themes 

 

Você agora precisa instalar o BURG no MBR (Master Boot Record) do seu disco ou diretamente 

na partição atual do Ubuntu, conforme anotado no PRIMEIRO PASSO. 

 

2.4 - Então, direto na MBG, digite os comandos no Terminal: 

 

sudo burg-install "(hd0)" 

 

PRONTO! TERCEIRO PASSO: Vamos aos Temas  

 

3.1 - No terminal, digite os comandos: 

 

gksu gedit /etc/default/burg 

 

3.2 - Ao ser aberto o editor, no arquivo BURG faça as seguintes alterações: 

Retire o comentário da linha GRUB-GFXMODE=640X480 (APAGUE O CARACTERE # antes 

desta linha) 

Altere a resolução 640x480 para a escolhida no PRIMEIRO PASSO. ex: 1024x600 

Na linha GRUB_THEME= default, substitua o “default” por um dos nomes dos temas abaixo: 

 

 

 

 



 

Nome: sora 

 
Nome: sora_clean 

 
Nome: chiva  

 
Nome: winter 



 
Nome: ubuntu 

 
Nome: proto 

 
 

Escolheu o tema que lhe agrada? Então um exemplo de parte do arquivo após as alterações: 

... 

# you can see them in real GRUB with the command ‘vbeinfo’ 

GRUB_GFXMODE=1024X600 

... 

# In the boot menu, use hotkey ‘t’ to popup a theme selection menu 

GRUB_THEME=sora_clean 



... 

 

 

3.3 - Salve as alterações feche o editor e no terminal digite: 

 

sudo update-burg 

Este comando irá atualizar as configurações do BURG, aplicando todas as definições anteriores. 

 

PRONTO! Feche todas as janelas e renicie, assim você já terá a possibilidade de conferir como 

ficou sua tela de escolha de S.O.! 

 

OPCIONAIS 
Para pré-visualizar a tela de boot (escolha do S.O. sem reinciar o PC) você pode utilizar o 

emulador do GRUB, no terminal digite: 

sudo apt-get install burg-emu 

Após a instalação, para executá-lo, digite no terminal: 

burg-emu –r host 

Uma nova janela irá abrir e assim você confere o tema escolhido, os S.O. encontrados.. Para 

sair, precione C e digite no prompt Exit. 

SITES RELACIONADOS 

Este tutorial foi baseado em: 

Burg Project Official Site  http://code.google.com/p/burg/ 

Get Animated, Themed, Icon Only GRUB Menu Using BURG  

Disponível em http://www.omgubuntu.co.uk  

Obter um Animado & temático GRUB Menu Usando BURG  

Disponível em http://ubuntuforum-br.org/index.php?topic=61492.0 por Alyscom 
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