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1. - Informações a respeito da Impressora 
 
Categoria: Impressora Virtual de PDF 
 
Descrição: PDF Creator é uma ferramenta para realizar a conversão de documentos comuns em formato PDF. 
Arquivos deste formato trazem mais segurança, já que necessitam de conhecimento avançado para edição, além 
do padrão PDF ser amplamente adotado por centros acadêmicos e editoras. 

 
Pré-Requisitos: 
 

•  Conexão com a Internet para download de arquivos; 
•  Ter privilégios para instalar programas em seu computador; 
•  Espaço em disco de aproximadamente 46 MB (instalado) + 11MB (instalador); 
•  Microsoft® Windows® 2000, ou Microsoft® Windows® XP, ou Microsoft® Windows® Vista Inclusive 64-bit. 
 

Objetivo do documento: 
Auxiliar na instalação e uso da Impressora virtual PDF Creator. 
 
Etapas: 
Etapa Inicial: Localizar o site de instalação; 
1ª Etapa: Baixar o arquivo e efetuar a instalação; 
2ª Etapa: Modo de uso da impressora PDF Creator. 
 
 

2. - Etapa Inicial: Localizar o site de instalação 
Para obter a instalação, acesse o endereço: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/. 

Figura 01 

 

Continua � 
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Passo 1: Baixar o arquivo executável 

3. - 1ª Etapa: Baixar o Arquivo e Efetuar a Instalação 

 
Selecione o link “Download Now” (Figura 01), da URL acessada anteriormente, para baixar o arquivo executável 
da impressora. Se o processo de instalação não ocorrer imediatamente, será aberta uma nova janela, então 
selecione o campo “direct link” (Figura 02). 

Figura 02 

 

O sistema solicitará que o arquivo seja salvo em seu computador. Selecione a opção “Salvar arquivo” (Figura 03). 

Figura 03 

 

Em seguida, execute o programa (Figura 04) a partir do diretório em que foi salvo. Será aberta uma nova janela, 
que dará início à instalação. 
 

Figura 04 

: Instalar a impressora virtual Continua � 
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Passo 2: Instalar a impressora Virtual 

 
Para proceder com a instalação, selecione a opção “Avançar”, conforme mostra a Figura 05 abaixo: 
 

Figura 05 

 

 

 

Proceda da seguinte forma: 
 

•  Leia as informações de contrato e, caso esteja de acordo selecione o campo “Eu aceito os termos do 
Contrato” (Figura 06). Prossiga selecionando a opção “Avançar”. 
 

Figura 06 

 

 

 

•  Selecione a opção de “Instalação Padrão” (Figura 07), e em seguida, “Avançar”. 
 

 

 

 

Continua � 
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Figura 07 

 

• Escolha o nome que pretende atribuir à impressora virtual, que será instalada no seu computador. Por prede-
finição é sugerido o nome PDFCreator, tal como mostra a Figura 08. Em seguida, selecione a opção 

     “Avançar”. 
 
 

Figura 08 

 

 

 

• Escolha o local onde pretende instalar o programa (Figura 09). Recomenda-se manter o local pré-definido 
“C:\Programas Files\PDFCreator”. Em seguida, selecione a opção “Avançar”. 
 
 
 

Continua � 
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Figura 09 

 

• Será aberta uma janela com o programa de instalação. Recomenda-se não selecionar o campo: “Define o 
Yahoo! como minha ferramenta padrão de busca e notifique-me sobre muda...”, como mostra a seguir 
(Figura 10). Em seguida, selecione a opção “Avançar”. 

Figura 10 

 

 

 

 

 

• Em seguida, selecione o tipo de instalação que prefere. Recomenda-se não selecionar o campo 
“Complemento de Navegador do PDFCreator para internet Explorer e Firefox”, para não ocupar tanto 
espaço em disco (Figura 11). Em seguida, selecione a opção “Avançar”. 
 

Continua � 
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Figura 11 

 

 

• Selecione o nome do atalho que deseja criar para a impressora. É recomendado manter o nome escolhido 
pelo próprio programa “PDF Creator” (Figura 12). Em seguida, selecione a opção “Avançar”. 

 
Figura 12 

 

 

• Posteriormente, será aberta uma janela onde deverão ser escolhidas as tarefas adicionais que desejar 
instalar. Mantenha selecionadas as opções “Criar um ícone na Área de Trabalho” e “Criar uma 
entrada no menu de contexto do Windows Explorer” (Figura 13) e, por fim, selecione a opção 
“Avançar”. 

 

 

 

Continua � 
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Figura 13 

 

 

 

• O programa abrirá uma nova janela que irá informar uma visão esquemática do processo de instalação 
(Figura 14). Selecione a opção “Instalar” para prosseguir a instalação ou em “Voltar”, se deseja rever ou 
fazer alguma alteração. 
 
 

Figura 14 

 

 

• Ao selecionar a opção “Instalar”, será iniciada a instalação do programa (Figura 15). Posteriormente, 
selecione a opção “Concluir” (Figura 16), para completar o processo de instalação. 
 
 

Continua � 
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Figura 15 

 

 

 

Figura 16 

 

 

• Para confirmar se o PDFCreator está instalado, selecione a opção do Windows “Iniciar” / “Programas” 
ou, então, verifique em “Iniciar” / “Impressoras e faxes”. Nessas duas alternativas deverão ser 
visualizados os ícones da impressora PDFCreator. Caso isso não aconteça, deve-se averiguar o problema 
e se necessário repetir a instalação. 
 
 
 
 
 

4.  - 2ª Etapa: Modo de uso da impressora PDF Creator 
Continua � 
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Passo 1: Salve o documento (por precaução) 

Passo 2: Como imprimir o arquivo em .pdf 

A impressora PDF Creator é capaz de gerar um arquivo em formato .PDF que pode ser salvo no seu computador 
ou impresso para posteriormente. 
 

Antes de gerar um documento PDF, através da impressora PDF Creator, recomenda-se salvar o documento em 
seu computador, usando a opção adequada do programa de origem. 
 

Após opcionalmente salvar o seu documento, selecione o menu “File/Arquivo” do programa utilizado, em seguida 
selecione o comando “Print/Imprimir”, use a tecla atalho “CONTROL+P”, ou acesse o ícone da impressora. 
Selecione a impressora “PDF Creator” e confirme em “OK”, conforme mostra a Figura 17. 

Figura 17 

 

 

Será aberta uma nova janela com várias opções para imprimir o documento (Figura 18). Através das funções 
dessa janela é possível alterar o título do documento, a data de criação, assim como colocar o assunto e palavras-
chave,referentes ao documento. Selecione “Salvar” para concluir o processo e gerar o PDF. 

Figura 18 

 

... Aqui finaliza o tutorial para Manual de Instalação e Uso da Impressora PDF Creator. 


