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Instruções de atualização de firmware para SSDs Crucial® do cliente 
Visão geral 
Ao usar este guia, o usuário pode realizar uma atualização de firmware nas SSDs Crucial® instaladas no ambiente de computação pessoal, 
chamado de sistema host neste documento. Há dois métodos de atualização descritos neste guia, classificados em ordem de facilidade: 

Método 1: Atualização on-line por meio do software Crucial® Storage Executive (preferencial) 

Quando o Storage Executive está em execução, ele verifica se há atualizações de firmware on-line e notifica o usuário se houver 
uma atualização disponível. O usuário pode ver a lista de alterações de firmware e realizar a atualização dentro da interface de 
usuário do Storage Executive. 

Método 2: Imagem ISO inicializável fornecida pela Crucial 

A Crucial fornece um arquivo ISO inicializável que pode realizar a atualização sem instalar o Storage Executive na máquina host. 
Nesse método, o usuário precisa caregar a imagem fornecida em uma mídia inicializável, como um CD-R ou pendrive USB. Em 
seguida, o usuário iniciará o sistema com a mídia inicializável para realizar a atualização. 

Em cada método, os passos finais da atualização são realizados dentro de um ambiente de inicialização seguro na máquina host, que 
verifica novamente a aplicabilidade e a integridade dos materiais de atualização antes e durante o download. Além disso, a atualização é 
realizada em cada SSD aplicável no sistema host. 

É altamente recomendável usar uma fonte de alimentação estável e realizar um backup completo do sistema antes de atualizar o firmware, 
seja qual for o método escolhido. Embora a perda ou corrupção da unidade causada por uma atualização interrompida seja extremamente 
rara, a atualização é realizada por conta e risco do usuário. 

Método 1: Atualização on-line por meio do software Crucial® Storage Executive 
(preferencial) 
Para usar esse método, é preciso instalar o Crucial Storage Executive no computador do usuário. No link abaixo, você encontra mais 
informações sobre o Storage Executive, um guia do usuário para o software e um link de download 
http://www.crucial.com/usa/en/support-storage-executive.  

Nesse método, também é preciso que o sistema tenha acesso à Internet para que o Storage Executive possa se conectar ao servidor da 
Crucial. Se o sistema host estiver conectado à internet por meio de um proxy de rede, pode ser que o Storage Executive não consiga se 
conectar ao servidor da Crucial, mesmo com acesso à internet. 

Passo 1: Iniciar o Storage Executive 

• No Windows® 7 ou em uma versão anterior, abra o menu Iniciar, clique em Todos os programas, clique em Storage Executivee, em 
seguida, clique em Storage Executive Client 

• No Windows 8, pressione a tecla do logotipo do Windows + S e a barra de Pesquisa aparecerá. Digite “Storage Executive Client” na 
barra de Pesquisa e clique no app Crucial Storage Executive 

• No Windows 10, pressione a tecla do logotipo do Windows + S e a barra de Pesquisa aparecerá. Digite “Storage Executive” na barra 
de Pesquisa e clique no app Crucial Storage Executive 

  

http://www.crucial.com/usa/en/support-storage-executive
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Quando o Storage Executive é iniciado, a tela Informações do Sistema é exibida. Na janela Informações do sistema, a disponibilidade das 
atualizações de firmware para cada uma das SSDs Crucial no sistema host é exibida nas caixas de status da unidade. Veja abaixo um 
exemplo de uma janela de Informações do sistema exibindo uma atualização de firmware disponível: 

 

Passo 2: Selecionar a atualização a ser realizada 

Realize essa etapa clicando no botão laranja de atualização da unidade em questão ou clicando no botão Atualizações de Firmware 
(Firmware Updates) à esquerda e selecione a unidade a ser atualizada. 
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Depois disso, as informações sobre a atualização serão exibidas na tela, conforme mostrado no exemplo abaixo: 

 

Passo 3: Realizar a atualização 

Há algumas coisas para ter em mente antes de realizar uma atualização de firmware: 

• É recomendado salvar os arquivos e fechar outros programas antes de efetuar a atualização; 
• A atualização será realizada em todas as unidades compatíveis no sistema host; 
• O sistema será reinicializado em um ambiente do Storage Executive durante a atualização; 
• Após a conclusão da atualização, o sistema reiniciará automaticamente para o ambiente operacional normal. 

As informações sobre a versão do firmware, a data de lançamento e as notas de lançamento serão exibidas na tela. Depois de revisá-las, 
clique em Atualizar firmware agora. 
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Método 2: Imagem ISO inicializável fornecida pela Crucial 
Esse método não requer a instalação do Storage Executive ou uma conexão à internet no sistema host a ser realizado. No entanto, ele é 
mais difícil e há uma chance maior de erro do usuário do que o primeiro método. Os processos de determinação das atualizações 
aplicáveis, inicialização no ambiente da atualização e verificação de uma atualização bem-sucedida, são mais complexos sem o Storage 
Executive. 

Passo 1: Identificar o modelo da unidade e o firmware atual 

Muitas vezes, isso pode ser feito com utilitários de configuração do sistema instalados no sistema operacional em execução. 

As etapas a seguir podem ser usadas no Windows 7: 

• Clique no botão Iniciar e, em seguida, Computador.  
• Clique com o botão direito do mouse no ícone do disco que representa sua unidade e depois em Propriedades. 
• Clique na guia Hardware. 
• A lista Todas as unidades de disco: contém todas as unidades físicas no sistema. Destaque a unidade escolhida e clique em 

Propriedades. 
Observação: Pode ser que haja várias entradas na lista e cada uma poderá aparecer como dispositivo ATA ou dispositivo SCSI, 
dependendo dos drivers instalados no sistema. 

• Clique na guia Detalhes, depois na lista suspensa Propriedade e selecione IDs de hardware. Uma tela semelhante à que aparece 
na página a seguir será exibida. 
Observação: O formato das informações abaixo pode mudar dependendo se a unidade for um dispositivo ATA ou SCSI.  
 

 
 

• O modelo da unidade e o firmware atual estão circulados no exemplo acima. 
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Passo 2: Faça o download da imagem ISO apropriada no site Crucial.com 

Em um sistema com conexão à internet, acesse o seguinte URL para encontrar pacotes de atualização: 
http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd. 

 

Procure uma imagem ISO de atualização de firmware que corresponda aos primeiros caracteres do modelo da unidade. Pode ser que você 
encontre vários pacotes que correspondam ao modelo da unidade. Neste caso, escolha o ISO mais recente e com formato semelhante ao 
da revisão de firmware atualmente na unidade. No exemplo acima, P2CR031 foi carregado em uma unidade Crucial P2. Desta forma, um 
pacote de atualização de firmware Crucial P2 para P2CR033 seria apropriado. 
Há casos em que existem vários tipos de firmware para a mesma linha de produtos, mas não são compatíveis. Nesses casos, as revisões de 
firmware aparecerão distintas umas das outras. Consulte a página de atualização de firmware específica do produto no site Crucial.com 
para informações sobre versões compatíveis do firmware. 

Antes de prosseguir para o Passo 3, verifique se a imagem ISO correta foi baixada. 

Passo 3: Criar mídia inicializável com ISO 

Essa etapa pode ser realizada usando um gravador de CD e um CD-R ou criando uma unidade USB inicializável. Selecione qual a melhor 
opção com base na conectividade do sistema host. 

Opção 1: gravar um CD inicializável 

A imagem ISO pode ser gravada em um CD-R ou CD-RW. Para fazer isso no Windows, coloque um CD-R novo em um disco óptico 
compatível com CD-R, clique com o botão direito do mouse no arquivo ISO baixado e em Gravar imagem do disco. Em geral, é 
recomendável selecionar a velocidade de gravação mais lenta para garantir uma gravação adequada. 

Opção 2: criar uma unidade USB inicializável 

1. Comece com uma unidade USB vazia e recém-formatada. 
2. Abra um programa de instalação USB. Se você não tiver um programa de instalação USB, é possível instalar um, como o 

Universal USB Installer, disponível gratuitamente em www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/. 
3. Uso do instalador USB universal: 

• Na lista suspensa do Passo 1, selecione Tentar ISO do Linux não listado; 
• Encontre o ISO firmware baixado anteriormente; 
• Crie o USB inicializável com a opção Formatar unidade selecionada.  

http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd
http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
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Desligue o sistema host com a mídia inicializável recém-criada anexada. 

 

Passo 4: Inicializar na mídia criada para realizar a atualização 

Esse passo pode primeiro exigir a desativação das senhas da unidade ou a alteração da ordem de inicialização usando o utilitário de 
configuração de sistema de entrada/saída básico ou UEFI do sistema host. Este ISO não é compatível com o modo de inicialização UEFI. O 
modo de inicialização deve ser definido temporariamente como Modo herdado, Modo de compatibilidade ou equivalente no sistema. 
Consulte o manual do proprietário do sistema host para realizar essas ações. 
 
Quando o sistema é iniciado da mídia inicializável criada usando o ISO, a atualização é realizada em todas as unidades compatíveis no 
sistema host.  

O usuário é informado sobre o progresso da atualização pelo texto exibido em uma tela semelhante à mostrada abaixo: 

 

Passo 5: Remover a mídia inicializável e reiniciar no ambiente de operação normal 

Para evitar que o sistema host inicie novamente no ISO, remova a mídia inicializável do sistema host. 

O sistema host deve funcionar normalmente após ser reiniciado. 

 

 

©2015-2021 Micron Technology, Inc. Todos os direitos reservados. Informações sujeitas à alteração sem aviso prévio. Micron e o logotipo da Micron são marcas registradas da 
Micron Technology, Inc. Crucial, o logotipo da Crucial e os especialistas em memória e armazenamento são marcas comerciais ou marcas registradas da Micron Technology, Inc. 
Todas as outras marcas comerciais e marcas de serviço pertencem aos seus respectivos proprietários. Os produtos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso 
prévio. A Crucial e a Micron Technology não se responsabilizam por omissões ou erros tipográficos ou fotográficos. 4-16-21 


	Instruções de atualização de firmware para SSDs Crucial® do cliente
	Visão geral
	Método 1: Atualização on-line por meio do software Crucial® Storage Executive (preferencial)
	Método 2: Imagem ISO inicializável fornecida pela Crucial

	Método 1: Atualização on-line por meio do software Crucial® Storage Executive (preferencial)
	Passo 1: Iniciar o Storage Executive
	Passo 2: Selecionar a atualização a ser realizada
	Passo 3: Realizar a atualização

	Método 2: Imagem ISO inicializável fornecida pela Crucial
	Passo 1: Identificar o modelo da unidade e o firmware atual
	Passo 2: Faça o download da imagem ISO apropriada no site Crucial.com
	Passo 3: Criar mídia inicializável com ISO
	Opção 1: gravar um CD inicializável
	Opção 2: criar uma unidade USB inicializável
	Passo 4: Inicializar na mídia criada para realizar a atualização
	Passo 5: Remover a mídia inicializável e reiniciar no ambiente de operação normal



