Desktop

Disponível para:
Jogo entre plataformas para Windows
10, Windows 11, Xbox, dispositivos
móveis, Switch e PlayStation 4.1
Cross-play com Edição Java: Windows,
Mac e Linux2
Multijogador com tela dividida (o modo
de multijogador online requer uma
assinatura vendida separadamente)3
Suporte a controle/toque4
Marketplace do Minecraft5
Conteúdo para download (DLC)6
Mods7
Servidores multijogador oficiais em
destaque (o modo de multijogador
online requer uma assinatura vendida
separadamente)8
Realms (vendido separadamente)9
Realms Plus (vendido separadamente)10
Hospede seu próprio servidor11
Participe de servidores multijogador
hospedados por outros jogadores12
Conquistas/Troféus13
Multijogador via LAN ou WiFi14
Controle dos pais com a conta da Xbox
Live ou da Microsoft15

Windows Mac
Linux (Java
Edition)

Windows 10 or 11
(with Windows
MR)

Dispositivos móveis

iOS

Android

Console moderno

Xbox

Nintendo Switch

PlayStation 4 (with
PSVR)

Desktop

Disponível para:
Traçado de Raio16
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Outros dispositivos
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Multijogador com tela dividida (o modo
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assinatura vendida separadamente)3
Suporte a controle/toque4
Marketplace do Minecraft5
Conteúdo para download (DLC)6
Mods7
Servidores multijogador oficiais em
destaque (o modo de multijogador
online requer uma assinatura vendida
separadamente)8
Realms (vendido separadamente)9
Realms Plus (vendido separadamente)10
Hospede seu próprio servidor11
Participe de servidores multijogador
hospedados por outros jogadores12
Conquistas/Troféus13
Multijogador via LAN ou WiFi14
Controle dos pais com a conta da Xbox
Live ou da Microsoft15
Traçado de Raio16

Fire Devices

Oculus

Console legado

Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U
Edition

New 2DS & 3DS
Edition

Playstation 3

Playstation Vita
Edition

FOOTNOTES

1. Jogo entre plataformas para Windows 10,

2. Cross-play com Edição Java: Windows, Mac e

3. Multijogador com tela dividida (o modo de

Windows 11, Xbox, dispositivos móveis, Switch e

Linux

multijogador online requer uma assinatura

PlayStation 4.

Permite que você jogue com outras pessoas que

vendida separadamente)

Permite que você jogue com amigos em

usam a Java Edition.

O recurso de tela dividida permite que até quatro

dispositivos diferentes.

jogadores joguem ao mesmo tempo em uma única
tela.

4. Suporte a controle/toque
Use tela touch ou controle de jogo compatíveis.

5. Marketplace do Minecraft

6. Conteúdo para download (DLC)

Descubra novas maneiras de jogar o Minecraft com

Use Add-ons para personalizar sua experiência.

mapas, capas e pacotes de textura exclusivos, tudo

Transforme a aparência e até mude o

isso disponibilizado pelos seus criadores de

comportamento dos mobs.

conteúdo favoritos. Compras e Minecoins no
Windows 10, Windows 11, Xbox, dispositivos
móveis e Switch. No PlayStation 4, a Loja Minecraft
usa Tokens, que são exclusivos para os consoles
PlayStation. Por isso, eles não podem ser usados
em outras plataformas. Da mesma maneira, não é
possível usar Minecoins nos consoles PlayStation.
7. Mods

8. Servidores multijogador oficiais em destaque (o

9. Realms (vendido separadamente)

Alterações e adições independentes feitas pelos

modo de multijogador online requer uma

Os Realms são servidores, administrados por nós,

usuários no jogo.

assinatura vendida separadamente)

apenas para você e seus amigos. Convide um

Servidores públicos, em parceria com o Minecraft,

número infinito de amigos para ingressar no seu

onde todos podem participar, com minijogos

realm pessoal e jogar com até 10 pessoas de cada

multiplayer.

vez.

10. Realms Plus (vendido separadamente)

11. Hospede seu próprio servidor

12. Participe de servidores multijogador

Tenha acesso a mais de 100 pacotes no

Compartilhe seu mundo com os amigos e

hospedados por outros jogadores

Marketplace para jogar localmente ou no seu

jogadores de todos os lugares. Hospede seu

Jogos multiplayer hospedados nos servidores de

próprio servidor Realm. Jogue com até 10

próprio servidor de jogos multiplayer. Entre em

outros jogadores.

jogadores ao mesmo tempo que podem acessar

servidores personalizados a partir de dispositivos

todo o conteúdo do seu Realm gratuitamente!

móveis e PC.

13. Conquistas/Troféus
Termine desafios específicos para obter Conquistas
ou Troféus. Disponível somente no Modo
Sobrevivência.

14. Multijogador via LAN ou WiFi
Jogue com os amigos via LAN ou WiFi.

15. Controle dos pais com a conta da Xbox Live ou
da Microsoft

Funcionalidades gráficas avançadas incluindo

Os perfis do Xbox e as contas da Microsoft têm

suporte para renderização com base em física,

controles e configurações de idade que podem ser

luminosidade realista, cores vibrantes, água realista

ajustados para atender às necessidades da sua

e muito mais. Conteúdo disponível no Minecraft

família. Caso você esteja jogando a Java Edition com

Marketplace. É necessária uma Placa de Vídeo

uma conta da Mojang, o controle dos pais não está

compatível com DXR.

disponível. Agora, caso esteja jogando a Java
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16. Traçado de Raio

Edition com um perfil do Xbox ou uma conta da
Microsoft, o controle dos pais está disponível.

