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Instalação do Blender no Ubuntu – Versão mais recente. 

Para todos os passos de instalação, precisaremos de conexão com a internet. 

Primeiro vamos atualizar os nossos repositórios. 

Para isso, precisamos ter poderes de root 

Comandos: 

sudo su  

apt update 

 

Ainda como root, 

atualize seu 

sistema.  

apt upgrade 
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Agora podemos realizar a instalação do suporte a pacotes Snap. 

Comando: 

apt install snapd 

 

Pode ser que já esteja instalado conforme imagem acima. Caso sim, siga com 

o passo a passo. 

 

Vamos agora realizar a instalação do Blender 

snap install blender --classic 

 

 

 

 

Pronto! Instalação concluída. 
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Caso queira atualizar o Blender futuramente, execute o comando 

snap refresh Blender 

Caso queira remover o Blender, execute o comando: 

sudo snap remove Blender 

 

Para abrir o Blender, você pode utilizar o terminal ou o menu de aplicativos. 

Abrir o Blender utilizando o terminal: 

Comando: 

blender 

 

Outra forma de abrir é utilizando a opção “Mostrar Aplicativos” e buscando pelo 

nome do programa. 

 

Informe o nome 

do programa  
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Clique no nome do programa, conforme imagem acima. 

 

Pronto! Blender funcionando normalmente. 

Observe que a versão instalada neste modo foi a 2.92.0. 
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Instalando uma versão específica do Blender! 

Acesse o link abaixo: 

https://ubuntu.pkgs.org/18.04/ubuntu-updates-universe-

amd64/blender_2.79.b+dfsg0-1ubuntu1.18.04.1_amd64.deb.html 

Vá até o meio da página e encontre o link selecionado. Selecione e com o 

botão auxiliar do mouse faça a cópia do mesmo. 

 

Abra o terminal como sudo, vá até uma pasta de sua preferência, exemplo: cd 

/home/seuusuário/Downloads/  cole ali o comando e antes do mesmo insira o 

comando wget. 

Agora vamos realizar a instalação.  

Comando: dpkg -i nomeDoPrograma.deb 

https://ubuntu.pkgs.org/18.04/ubuntu-updates-universe-amd64/blender_2.79.b+dfsg0-1ubuntu1.18.04.1_amd64.deb.html
https://ubuntu.pkgs.org/18.04/ubuntu-updates-universe-amd64/blender_2.79.b+dfsg0-1ubuntu1.18.04.1_amd64.deb.html
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Caso apresente o erro abaixo, realize os passos a seguir: 

 

Para corrigir, faça o que vem a seguir: 

 

Comando: 

apt --fix-broken install 
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Veja se ao final estará conforme imagem abaixo: 

 

Caso sim, basta agora abrir o Blender. 
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Veja que neste caso a versão instalada foi a 2.82ª. 

 

 

 

Faça o segundo tipo de instalação para qualquer versão de programas com 

extensão .deb. 
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Chegamos ao fim do nosso tutorial. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

 

Caso queira realizar a compra de algum curso, segue link onde você pode 

encontrar várias promoções. 

 

Caso não encontre alguma promoção válida, pode entrar em contato. 

 

Treinamentos em TI! - Cupons e Promoções! 

(edrsr.com.br) 
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