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O que é o CUPS?

O Common UNIX Printing System (CUPS) é um servidor de impressão e 
pode ser instalado de forma gratuita. É uma camada de impressão portátil que se tornou 
padrão para impressão na maioria das distribuições Linux.

O CUPS pode controlar trabalhos de impressão e filas de espera e oferece 
capacidade de impressão em rede usando o standard Internet Printing Protocol (IPP), ofe-
recendo simultaneamente suporte para uma enorme diversidade de impressoras, desde 
agulhas até laser. O CUPS suporta ainda o PostScript Printer Description (PPD) e a auto 
detecção de impressoras de rede, e possui um ambiente de configuração e administração 
muito simples com acesso via navegador WEB.

Abrindo a interface Web do CUPS

Abra o seu navegador web, aqui usamos o firefox, mas pode usar o que 
você quiser. Na barra de endereços digite:

“http://localhost:631” e aperte a tecla “enter”
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Para diminuir as chances de acontecer problemas durante a instalação da 
impressora, vamos apagar as impressoras antigas que possam estar instaladas. 

Para isso clique em “Printers” e depois em “Delete Printer”.

Nesta tela apenas confirme a impressora que vai deletar do sistema, basta 
apertar o botão “Delete Printer”.

Clique em “Administration” e depois no botão “Add Printer”

Neste exemplo vamos instalar a impressora OKIDATA 2200n, então preen-
cha os dados, siga o exemplo mostrado acima ou preencha da forma que preferir.
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Vá em “Device for OKID2200n” clique no menu Device e escolha a opção 
OKIDATA CORP 2200n USB #1 (OKI DATA CORP 2200n) depois clique em Continue. 
Lembrando que para que o sistema encontre a impressora na porta USB a mesma deverá 
estar conectada e ligada.

O arquivo .ppd é um arquivo que contém todos os dados necessários para 
instalação de impressoras no Sistema Operacional GNU/Linux, por ser escrito especifi-
camente para o tipo de impressora que queremos instalar o nosso trabalho se resume 
em baixar o arquivo da internet ou conseguir com o fabricante da impressora. Em nosso 
caso estamos disponibilizando o arquivo.ppd, mas você pode encontrá-los na internet em 
www.cups.org, no site dos fabricantes ou em diversos outros locais.

Aperte o botão 
“Arquivo...” e localize o arquivo.
ppd que disponibilizamos
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Nesta tela, basta achar o diretório onde você salvou o arquivo.ppd, veja 
destaque em vermelho acima e dar um clique no botão “Open”

Sua tela deverá estar mais ou menos como a mostrada abaixo, confira e 
aperte o botão “Add Printer”, para finalizar a instalação e aguarde por informações
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Agora a regra é geral, como estamos executando uma tarefa administrativa 
no sistema, ele pede a senha para continuar o trabalho, basta que você digite o usuário e 
a senha que você definiu durante a instalação do sistema.

Nesta tela são mostradas as configurações padrão da impressora que você 
acabou de instalar, se for o caso ou necessidade podemos mudar algumas configurações 
aqui mesmo nesta página, só mude alguma configuração se você achar realmente neces-
sário, do contrário as configurações de fábrica vão lhe atender bem
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Chegamos ao final da instalação da impressora OKI2200n usando o CUPS 
com um arquivo.ppd, este procedimento pode ser usado para qualquer tipo de impressora, 
quando não totalmente igual com um ou outro passo modificado, mas de forma geral o pro-
cedimento será o mesmo, de uma olhada no destaque em vermelho, mostrado abaixo.

Este procedimento no CUPS é bem simples, basta marcar a opção “Share” 
no destaque em vermelho e apertar o botão “Change Settings”

Disponibilizando a impressora na rede
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Como sempre ao executar uma tarefa administrativa devemos digitar usuá-
rio e senha e apertar o botão “OK”. 

Agora a sua impressora já se encontra disponível para ser instalada em 
outros computadores da sua rede.

Instalando impressoras via KDE

Os arquivos.ppd podem ser usados para instalar impressoras dentro do 
gerenciador de impressão do KDE, mostraremos agora um exemplo de instalação da 
impressora OKI2200n, mas com certeza você pode usar este exemplo para instalar qual-
quer impressora que quiser basta ter em mãos o arquivo.ppd correspondente a impresso-
ra que deseja instalar. Vá no menu “Iniciar” e clique em “Configurações do Sistema”. 
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Agora clique em “Impressoras”

Nesta tela, clique em “Adicionar” > “Adicionar Impressora/Classe...”

Apenas clique em “Próximo”.
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Marque “Impressora local (paralela, serial, usb) e clique em “Próximo”

Lembrando que sua impressora deverá estar conectada na usb e ligada Se 
correu tudo bem, vai aparecer a impressora na porta USB, basta selecioná-la e apertar 
“Próximo”
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Localize o arquivo.ppd e aperte o botão “OK” para abrir o arquivo

Como podemos ver acima, a impressora foi identificada e só precisamos 
apertar o botão “Próximo”
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Basta apertar o botão “Próximo”

Basta apertar o botão “Próximo”

Basta apertar o botão “Próximo”
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Basta apertar o botão “Próximo”

Basta apertar o botão “Finalizar”

Pronto, você acabou de instalar uma impressora usando o gerenciador de 
impressão do KDE, agora já pode instalar outras de acordo com a sua necessidade
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Se tiver mais de uma impressora instalada, você ainda pode definir uma 
como padrão do sistema ou do usuário.

Para isso, basta levar o mouse em cima da impressora escolhida e dar um 
clique com o botão “Direito”, vai aparecer um menu, neste menu entre outras coisas você 
vai definir a impressora como padrão, fique a vontade!
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