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APRESENTADO À VOCÊ PELA EQUIPE EDUCATIVA SILHOUETTE

Olá! Aqui na Silhouette, nós adoramos nossas máquinas! Nós sabemos que existe muita informação sobre 
os produtos e sobre software Silhouette por aí. Se você está começando com a Silhouette agora, talvez você 
não saiba por onde começar. E você que já tem experiência com a Silhouette, talvez existam coisas que você 
não sabe fazer ou coisas que você nem sabia que sua máquina fazia. É por isso que nós desenvolvemos esse 
manual completo que será sua primeira parada para aprender tudo sobre a Silhouette. Você pode aprender 
como usar nossas mídias especiais, como criar projetos básicos ou avançados no software, ou mesmo qual a 
melhor máquina para o seu projeto. Nós reunimos o máximo de informação possível para te dar as habilidades 
e o conhecimento para criar seus próprios projetos fantásticos. Use esse manual como uma ferramenta para 
te ajudar sempre que uma dúvida surgir. Nós fizemos esse manual eletrônico para que a navegação seja a mais 
fácil possível, incluindo referências clicáveis, links para vídeos e um glossário. Então comece a clicar e ache o 
que você está procurando! Como esse é um documento eletrônico, nós sempre colocaremos novidades quando 
elas estiverem disponíveis, garantindo seu acesso às informações mais recentes. Esperamos que esse manual 
não apenas responda suas perguntas, mas também liberte sua criatividade para que você comece a fazer seus 
próprios projetos! 
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Introdução 
CONHECENDO A SILHOUETTE
Estamos contentes que você decidiu se juntar a nossa 
comunidade próspera e cada vez maior de criativos 
e artistas.  Nós estamos empenhados em levar até 
você produtos que vão te ajudar em todas as criações 
e realizações. O que você sonhar, nós ajudaremos a 
tornar realidade.

O QUE É SILHOUETTE?
Silhouette é um fabricante de máquinas de corte 
e produtos correspondentes de Lindon, Utah nos 
Estados Unidos. Nosso objetivo é desenvolver novos 
produtos e tecnologias para que pessoas criativas no 
mundo todo tenham o máximo de opções e o mínimo 
de restrições na hora de criar, desenhar e fazer cortes 
eletrônicos. Bem vindo a família! 

3D Paper Rose | por Alaa’ K
ID do Projeto: 11563

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/21585
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/11563
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VOCÊ É UM FABRICANTE?
Com a precisão de corte da Silhouette, até os designs 
mais complexos podem se tornar uma realidade. 
Muitos criadores ou designers profissionais adoram 
usar nossas máquinas Silhouette e software por 
causa da  a facilidade de usar e a habilidade de fazer 
as ideias ganharem vida. Assista o vídeo.

VOCÊ É UM EDUCADOR?
Há muitas utilidades práticas para a Silhouette na sala 
de aula. Gaste menos tempo preparando materiais 
complementares como jogos de encaixe ou exercícios 
de leitura. Ao invés disso, use seu tempo onde você 
mais precisar.

Com recursos como o PixScan™, fazer recortes é 
tão simples quanto: tirar uma foto, passar para o 
computador, rastrear e enviar para sua Silhouette 
cortar. Transforme sua sala de aula em um lugar 
mais interativo e atraente para o aprendizado, 
com decorações. Ou use sua Silhouette para 
ajudar os alunos nos trabalhos práticos. Pense nas 
possibilidades. Assista o vídeo.

Agora vamos às coisas boas - nossas máquinas! A 
família Silhouette atualmente inclui três máquinas 
de corte diferentes: a Silhouette CAMEO®, a 
Silhouette Portrait® e a Silhouette Curio™. Também 
inclui um inovador sistema de estamparia 
personalizado, o Silhouette Mint ™, e a primeira 
impressora 3D da Silhouette, a Silhouette Alta®. 
Nós oferecemos a Loja de Design Silhouette, uma 
loja online cheia de designs digitais disponíveis para 
compra. Nossa loja online contém mais de 130,000 
designs, com novidades toda semana. Artistas e 
criativos de todos os estilos usam suas Silhouettes 
para cortar, carimbar, gravar, desenhar e muito mais. 

Esse livro é feito para VOCÊ. Ele é uma ferramenta 
para te ajudar a descobrir tudo que você pode fazer 
com sua Silhouette e como fazê-lo. Nós adoramos 
nossos produtos Silhouette, e queremos que 
você saiba como usar nossas máquinas, software 
e materiais, para que você comece a criar logo. 
Vamos te guiar durante a instalação inicial da sua 
nova Silhouette, te mostrar todos os detalhes do 
Silhouette Studio®,  fornecer informação sobre outros 
produtos Silhouette, e te ajudar com todas as suas 
dúvidas. Antes que perceba, você será um expert em 
Silhouette!

POR QUE VOCÊ DEVERIA TER UMA SILHOUETTE?
Existem inúmeras razões para se ter uma Silhouette. 
Artistas e pessoas criativas têm usado nossas 
máquinas há anos para criar projetos personalizados 
e únicos para suas casas, escolas, trabalho, festas e 
muito mais. Mas você sabia que você não precisa ser 
um artista para ter os benefícios da Silhouette?

https://www.youtube.com/watch?v=nnkZsWb4GSM
https://www.youtube.com/watch?v=5-PxtBe3yxY
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VOCÊ TEM UM PEQUENO NEGÓCIO?
A Silhouette incentiva e apoia pequenos negócios 
criando máquinas e acessórios úteis e confiáveis para 
te ajudar com seus objetivos. Se você usa nossas 
máquinas de corte para ajudar na fabricação de seus 
produtos, ou usa carimbos Mint para colocar sua 
marca e promover seu negócio, você descobrirá que 
cada membro da família Silhouette trabalha duro para 
te ajudar no seu objetivo.

VOCÊ É UM DESIGNER PROFISSIONAL? OU É INICIANTE?
Com nosso software, Silhouette Studio®, é fácil para 
designers de todos níveis, criar e enviar projetos 
à Silhouette. Iniciantes vão encontrar ferramentas 
de design fáceis de usar e um espaço de trabalho 
interativo,  que apresenta uma renderização realística 
da base de corte e mídia. E como o Silhouette Studio® 
A Edicção Business interage com o Adobe Illustrator® 
e com o CorelDraw®, designers profissionais 
podem criar renderizações físicas dos seus designs 
em apenas alguns passos. Se você quer criar e 
transformar seus projetos em algo tocável, você 
precisa de uma Silhouette. Assista o vídeo.

VOCÊ É CRIATIVO?
Aqui na Silhouette, nós com certeza somos! Se você 
vê as letras “DIY” e já se empolga, você precisa de 
uma Silhouette! Você quer decorar sua casa, fazer 
patchwork, criar festas e cartões ou personalizar 
TUDO? Você vê toda superfície como uma 
oportunidade de adicionar um transfer, pedrinhas 
e strass, glitter, ou vinil? Álbum de Recortes te 
deixa feliz? A Silhouette está chamando seu nome! 
Assista o vídeo.

O QUE SUA SILHOUETTE PODE FAZER?
Sua Silhouette é limitada apenas por sua imaginação. 
O que você sonhar, a Silhouette pode te ajudar a criar. 
As máquinas de corte Silhouette suportam vários 
tipos de mídia. Nós oferecemos mídias especiais 
feitas especificamente para sua máquina, assim como 
mídias mais comuns.  Os materiais mais populares 
cortados por sua máquina incluem:

 f Papel cartão

 f Vinil

 f Tecido

 f Transfers

Com essa flexibilidade, sua Silhouette suporta a 
maioria, se não todos, dos seus projetos criativos. 
Seja arte com papel, decoração de interiores, roupas 
únicas, ou projetos especiais, nossa linha de máquinas 
de corte Silhouette dá conta do recado. 

Mídias especiais incluem: fita adesiva imprimível, 
papel magnético, foil rosé, vinil de estêncil, placas de 
madeira, folhas adesivas dupla-face, papel adesivo, 
adesivo para vidro, e transfer térmico de glitter. Esses 
são apenas alguns dos produtos que oferecemos para 
serem serem usados especificamente na Silhouette. 
Vá até a página 244 para ver nosso catálogo. Todos 
os produtos Silhouette vem com as configurações de 
corte recomendadas, para que você consiga um corte 
perfeito sempre. Nossas máquinas Silhouette são 
limitadas apenas por sua imaginação. Quanto mais 
você sonhar, mais sua Silhouette pode te ajudar a criar. 
Assista o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=2NCVfaKllOE
https://www.youtube.com/watch?v=Hufe2dGN9YE
https://www.youtube.com/watch?v=VHYFWlLmHMY
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QUAL SILHOUETTE É MELHOR PARA VOCÊ?
Sabemos que tantas possibilidades com a Silhouette, 
pode ser um pouco confuso, por isso estamos 
aqui para ajudar! O primeiro passo para conseguir 
exatamente o que você deseja com sua Silhouette, 
é certificando-se de que você está escolhendo a 
máquina certa.

A Cameo e a Portrait são as duas máquinas com 
mais semelhanças e são perfeitos para projetos 
de artesanato. A Curio é especializada e tem mais 
recursos, como a capacidade de gravar em relevo 
no papel e gravar em folhas de metal. A Mint é para 
criar selos personalizados. A Alta é uma impressora 
3D que usa um material plástico chamado fio para 
imprimir objetos. Para ver mais detalhes sobre 
cada máquina, vá até a seção Família Sillhouette, 
começando na página 10.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER COM ESTE LIVRO?
Este guia foi escrito para te ajudar com tudo da 
Silhouette. Isso significa que ele é parte tutorial, parte 
inspiração, parte treinamento de software e parte 
catálogo. Não tente pegá-lo e lê-lo do início ao fim 
(você morreria de tédio!). Em vez disso, procure as 
coisas que te interessam. Se você é iniciante, nós 
sugerimos que vá ao Capítulo Dois para um curso 
rápido. Caso contrário, comece a folhear e encontre 
o que você está procurando. Esperamos que você 
encontre algo que dará asas à sua criatividade e faça 
você começar a ver todo o potencial da sua Silhouette. 
O que você está esperando? Vamos começar a criar!
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Capítulo Um

A Família Silhouette
A família Silhouette atualmente 
inclui três máquinas de corte 
diferentes: aSilhouette CAMEO®, a 
Silhouette Curio™, e a 
Silhouette Portrait®. Também inclui 
um sistema de estamparia inovador, o 
Silhouette Mint ™ e a impressora 3D 
Silhouette, a Silhouette Alta®. Cada 
máquina executa funções únicas 
e precisas, e cada máquina é feita 
sob medida, para fazer trabalhos 
específicos.
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Silhouette Cameo
A Silhouette CAMEO® é simplesmente a melhor máquina de DIY (faça 
você mesmo) que existe. Ela usa uma pequena lâmina para cortar mais 
de 100 materiais, incluindo papel, papel cartão, vinil, e tecidos de até 30,5 
centímetros de largura. A Cameo consegue registrar e cortar materiais 
impressos e é compatível com o PixScan™. O que isso significa”? É a 
nossa máquina com maior espaço de corte e a mais versátil quando se 
trata dos materiais que consegue cortar.

A Silhouette CAMEO® 3 tem todos os mesmos recursos que as versões 
anteriores da Cameo, além de alguns recursos adicionais. Esta Cameo 
possui uma carruagem dupla para que você possa usar duas ferramentas 
em uma e apresenta  tecnologia Bluetooth . Aém disso, a Cameo 3 é uma 
das duas máquinas compatíveis com a AutoBladeSilhouette, que é uma 
lâmina autojustável.

Como as duas versões da Cameo ainda são usadas, e são muito 
parecidas, vamos falar sobre ambas e mencionar as diferenças quando 
necessário. Observe também que a Portrait e a Cameo são máquinas 
muito semelhantes e algumas de suas características coincidem. 
Assista o vídeo

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
57,15 cm x 21,5 cm x 15,25 cm.

4 kg

ÁREA MÁXIMA DE CORTE
30,5 cm. x 30,5cm (base)

30,5 cm x 3,05 m (rolo)

ESPESSURA MÁXIMA DA MÍDIA
2 mm

FORÇA MÁXIMA DE CORTE
210 gf

https://www.youtube.com/watch?v=J-k6vlZT_BU
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CARACTERÍSTICAS DA SUA SILHOUETTE CAMEO®
A Silhouette CAMEO® é referência em corte 
eletrônico. Como uma impressora, ela se conecta 
ao seu PC ou Mac® e à uma tomada de energia. Use 
o software Silhouette Studio® para criar projetos e 
enviar à sua Cameo. E agora que a Cameo tem um 
suporte duplo, você pode fazer muito mais. Continue 
lendo para saber mais características da Cameo e 
comece a criar!

VISOR DE LCD COLORIDO TOUCHSCREEN
O visor de LCD colorido touchscreen, é um avanço 
sobre as Cameos antigas e é ainda mais fácil de usar. 
Com o touchscreen, você carrega sua mídia e acessa 
as configurações da sua máquina. A Cameo 3 é nossa 
primeira máquina que emite sons para te ajudar à 
navegar através das telas. Ela também fornece mini 
tutoriais para te ajudar caso você tenha dúvidas sobre 
seu uso. Clique no ícone Ajustes no canto da tela e 
selecione “Tutorial”.

Características CAMEO 2 CAMEO 3

Visor de LCD colorido touchscreen P P

Compartimentos para armazenamento P P

Roletes ajustáveis P P

Salvando e cortando em um dispositivo USB P P

Corte transversal P P

Suporte de ferramentas duplo P

Bluetooth® P

Maior altura P

Leitor de código de barras P

Pontilhado de caneta P

COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAMENTO
O compartimento para armazenamento da Cameo 2 
está no canto esquerdo da máquina. É um ótimo lugar 
para guardar lâminas extras ou sua lâmina de corte 
transversal. A Cameo 3 tem vários compartimentos 
para armazenamento. Com a tampa aberta, você 
pode guardar lâminas no lado esquerdo. Na prateleira 
de cima você pode guardar lâminas, canetas e 
ferramentas e a gaveta em baixo, se abre para te dar 
mais espaço.
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prontos do resto da mídia em um passo rápido. Com 
o trilho da lâmina transversal preso na parte de trás, 
você terá uma borda reta todas as vezes. Assim, 
você usa a mídia que sobrou para outro projeto. Sua 
Cameo vai carregar a mídia com a borda aparada 
facilmente. Se você utiliza rolos de vinil, o corte 
transversal será muito útil. Veja instruções detalhadas 
na página 277.

SUPORTE DE FERRAMENTAS DUPLO
Como a Curio, a Cameo 3 tem um suporte duplo. 
Você é como a gente e se empolgou com as 
possibilidades? As ferramentas são marcadas com 
um círculo vermelho no lado esquerdo e um azul 
no lado direito. Insira suas ferramentas no suporte 
correspondente mostrado no painel “Enviar”. Observe 
duas ferramentas diferentes trabalharem em um 
único projeto.

Na Cameo 3, há uma pequena diferença na hora 
inserir ferramentas. Ao invés de girar a alavanca 
do suporte, puxe delicadamente a alça, insira a 
ferramenta. Empurre a alça de volta para o lugar. 
Certifique-se que ela faz um clique, para que sua 
ferramenta fique presa no suporte. Veja instruções 
detalhadas na página 272.

A AutoBlade só é funcional no porta-ferramentas 
esquerdo na Cameo 3.

ROLETES AJUSTÁVEIS
Ajustando os roletes brancos no eixo principal, a 
Silhouette CAMEO® corta os seguintes tamanhos de 
mídia: A4, carta, 30,5 cm e 33cm (30,5 cm na base 
de corte). Os roletes foram projetados para segurar as 
mídias no lugar, de uma forma delicada, mas firme.

SALVANDO E CORTANDO EM UM DISPOSITIVO USB
Com a Cameo, você pode salvar do seu computador 
para um dispositivo USB e cortar direto da sua 
Silhouette, sem precisar de um computador (ver 
página 281).

CORTE TRANSVERSAL
Se você está usando uma mídia longa, a lâmina 
de corte transversal pode ser bem útil. Ela é uma 
lâmina na parte de trás da sua máquina. O corte 
transversal, permite que você separe seus cortes 
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BLUETOOTH®
A Cameo 3 é compatível com Bluetooth® e permite 
comunicação sem fio. A Silhouette CAMEO® 
“Edição Bluetooth®” inclui um adaptador já instalado. 
Para todas as outras edições, o Bluetooth® está 
habilitado, mas você precisa instalar um adaptador de 
Bluetooth® O adaptador de Bluetooth® fica no fundo 
da máquina, em um compartimento que pode ser 
aberto com chave de fenda.

Com a tecnologia Bluetooth ®, sua Cameo pode 
receber trabalhos de corte de outros dispositivos 
além do seu computador. Isso também significa 
que sua Cameo poderá receber trabalhos sem estar 
conectada ao seu computador. Use o Bluetooth® para 
eliminar alguns fios da sua mesa.

MAIOR ALTURA 
A Cameo 3 tem uma abertura mais alta se comparada 
com a Cameo 2. Isso permite que você corte 
materiais mais espessos, como EVA, usando a lâmina 
de corte profundo.

PONTILHADO DE CANETA
A Cameo 3 pode fazer pontilhados usando uma 
caneta ou uma canetinha. Pontilhado é o processo 
de fazer um projeto usando uma série de pontos. 
Você pode transformar qualquer projeto da Loja de 
Design Silhouette ou qualquer foto em um desenho 
pontilhado.

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS
A Cameo 3 consegue ler códigos de barras 
feitos no painel Marcas de Registro do software 
Silhouette Studio®. Com a Edição Business, você pode 
usar o recurso de leitura de código de barras para 
imprimir um código de barras e marcas de registro em 
páginas de Impressão e Corte. Em seguida, carregue 
sua página impressa em sua Cameo 3 e o scanner 
ótico vai ler o código de barras e acessará o arquivo 
correspondente, cortando seu design sem precisar do 
arquivo aberto na tela do computador.
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Silhouette Portrait 2
O Portrait é essencialmente uma versão em miniatura da Cameo. A maior 
diferença é que tem uma área de corte menor, com 20,32 cm de largura, 
mas pode cortar todo o material que a Cameo. Com 41,3 centímetros 
e só 1,6 kg, você pode levá-la para qualquer lugar. Embale sua Portrait 
e seu laptop e você pode criar e trabalhar onde quiser. Esta máquina 
também tem a capacidade de registrar e cortar materiais impressos, é 
PixScan ™ ecompatível com Bluetooth®, vem com uma AutoBlade e tem 
uma folga de 2 mm para cortar materiais mais profundos com a lâmina 
de corte profundo. Com sua Portrait, as possibilidades são infinitas. 
Assista o vídeo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
41,3 cm x 14,2 cm. x 11,4 cm

1,6 kg

ÁREA MÁX. DE CORTE
20,3 cm x 30,5 cm (base)

20,3 cm x 3,05 m (rolo)

ESPESSURA MÁX. DA MÍDIA 
2.0 mm

FORÇA MÁX DE CORTE
210 gf

https://www.youtube.com/watch?v=P9miW1vtcjM
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CARACTERÍSTICAS DA SUA SILHOUETTE PORTRAIT®
Os destaques da Silhouette Portrait™, são tamanho 
e preço menores. Ela faz todos os cortes que você 
quiser, só que em uma escala um pouco menor.

A Portrait 2 compartilha alguns dos recursos 
atualizados da CAMEO 3, a saber, a AutoBlade, que 
ajusta a profundidade da lâmina em si, a maior folga 
para cortar o material mais espesso ecompatibilidade 
Bluetooth® para corte sem fio.

CARREGANDO SUA MÍDIA E FAZENDO UM CORTE
O carregamento da lâmina ou a ferramenta na Portrait 
2 é um pouco diferente do carregamento da lâmina 
ou da ferramenta na Portrait original. Em vez de girar 
uma alavanca, retire cuidadosamente a extremidade 
da ranhura da ferramenta, insira a ferramenta e, 
enquanto empurra a ferramenta para baixo, empurre 
a parte estendida para dentro. Certifique-se de que 

a peça clique quando você empurrá-la de volta para 
que a ferramenta seja mantida firmemente no lugar. 
Veja a seção Como (página 272) para obter mais 
instruções.

Ambas as versões da Portrait mantêm todas as 
habilidades de corte de precisão da Cameo e podem 
cortar mídia enrolada por até 3,05 m de cada vez. Eles 
também apresentam um método de carregamento 
simples. Consulte a página Como (começando na 
página 274) para obter mais detalhes sobre como 
carregar sua máquina e fazer um corte.

OBSERVAÇÃO: A única diferença é que a Portrait 
não tem roletes ajustáveis como a Cameo, então 
não tente mexer neles nem tirá-los do lugar. Os 
roletes da Portrait devem ficar onde estão. 
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Silhouette Curio
A Curio é a máquina Silhouette mais especializada, porque te permite 
trabalhar com diferentes tipos de mídia e te dá mais opções de efeito 
(como relevo e gravação). Como ela tem uma abertura mais alta do que a 
Cameo e a Portrait, a Curio suporta mídias mais espessas, como madeira, 
metal e compensado. E apesar de ser uma máquina de corte como a 
Portrait e a Cameo, sua ênfase está nos enfeites e detalhes. O suporte 
duplo de ferramentas, permite a execução de duas funções no mesmo 
trabalho de corte, como fazer uma marcação e um relevo, ou um desenho 
colorido. Assista o vídeo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
14 cm x 44,5 cm x 18 cm.

2,5 Kg

ÁREA MÁX DE CORTE
21,5 cm x 30,5 cm.

(com a base estendida)

ESPESSURA MÁX DA MÍDIA
5 mm

ESPESSURA MÁX DE CORTE
2 mm

FORÇA MÁX DE CORTE:
210 gf

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6euVBZ4QfhymV51zJsgBbZbnhP7ZQVjD
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CARACTERÍSTICAS DA SUA SILHOUETTE CURIO™
A Curio é a única máquina que desbloqueia no 
software Silhouette Studio® as funções gravação, alto 
e baixo relevo e pontilhado em metal.

MAIOR ALTURA
Para acomodar mais possibilidades e mais mídias, a 
Curio, literalmente, subiu o nível. Ao criar mais espaço 
entre a barra e a base, você pode transferir seus 
projetos para novos tipos de mídia. Sua Curio aceita 
materiais de até 5 mm, incluindo madeira, metal e 
lona. E a Curio faz isso sem prejudicar a qualidade do 
corte, que fazem a Portrait e a Cameo tão eficazes.

CARREGAMENTO PRECISO
Um dos pontos fortes da Curio é o seu mecanismo de 
carregar mídias. Como sua seu suporte de base é fixo, 
ela carrega sempre no mesmo lugar. Isso significa que 
você pode interromper um trabalho, retirar o suporte 
para examinar seu projeto, carregá-lo de volta e 
retomar o corte. Isso é muito útil quando você estiver 
fazendo desenhos com camadas coloridas. A posição 
do projeto na tela é exatamente onde ele estará no 
suporte de base, sempre.

PLATAFORMAS E BASES DA CURIO
A Curio pode acomodar vários tipos de materiais 
ao se adicionar ou remover plataformas. A Curio 
vem com quatro plataformas marcadas com um 
número “1”ou um número “2”. Para materiais 
comuns, o painel Enviar do Silhouette Studio® vai 
indicar qual combinação de plataformas você deve 
usar. Por exemplo, um ajuste de plataformas “3”, vai 
precisar de uma plataforma #1 e uma plataforma #2, 
porque 1+2=3.

SUPORTE DE FERRAMENTAS DUPLO
Você pode colocar na Curio, duas ferramentas ao 
mesmo tempo! O primeiro suporte é marcado com 
um círculo vermelho.e o segundo suporte é marcado 
com um círculo azul. A Curio vai automaticamente 



Capítulo Um: A Família Silhouette Silhouette Curio™ | 19

GRAVANDO COM A CURIO
A abertura de 5 mm da Curio, te permite usar 
materiais que outras máquinas Silhouette não 
suportam, como metal. Com essa característica, 
surgem novas opções de trabalho. A ferramenta para 
Pontilhado e Gravação foi feita para te dar essas essas 
opções. Você pode gravar trabalhos para decoração, 
personalizar plaquinhas para seu pet, criar acessórios 
personalizados, e mais. Instruções sobre como gravar, 
na página 298.

PONTILHANDO COM A CURIO
Pontilhar é um jeito de desenhar com pontinhos ao 
invés de uma linha contínua. A Curio faz esse efeito 
em placas finas de metal, com a lâmina de Pontilhado 
e Gravação, ou no papel, com caneta ou canetinha.

fazer primeiro a tarefa do suporte com o círculo 
vermelho e em seguida do suporte com o círculo 
azul. Você pode alternar as ferramentas clicando em 

“Ferramenta 1” e“Ferramenta 2” no painel Enviar.

DESBLOQUEANDO FERRAMENTAS DA CURIO NO 
SILHOUETTE STUDIO®
Lembre-se que os ícones especiais para a Curio no 
Silhouette Studio®, podem ser usados SOMENTE 
pela Curio e em nenhuma de nossas outras máquinas. 
Se você desconectar a Curio, você terá acesso à 
essas ferramentas até conectar outra máquina. As 
ferramentas serão desativadas se o software perceber 
que a Cameo ou a Portrait foram conectadas, porque 
nenhuma dessas máquinas tem a capacidade de 
executar essas tarefas que são exclusivas da Curio.

EMBOSSING AND DEBOSSING
With your Curio, you can emboss, deboss, 
Score & Emboss, and Print & Emboss. You can use 
Silhouette Fine or Wide embossing tools to get unique 
and detailed raised lines on a variety of surfaces. For 
more information on these, see page 119-120.

Para instruções detalhadas de como gravar em relevo, 
veja a página 289.
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A Curio usa a lâmina de pontilhado e a base de relevo 
para criar o efeito pontilhado. A lâmina de pontilhado, 
tem uma pequena ponta de metal que permite que 
a máquina crie pequenas marcas na mídia com um 
rápido movimento para cima e para baixo.

No Silhouette Studio®, a função Pontilhado permite 
que você transforme qualquer desenho da Silhouette 
Design Store ou um desenho próprio em um 
projeto pontilhado. Mexendo nos ajustes de Espaço 
e Tamanho, você consegue mudar a aparência 
do pontilhado. Você pode controlar o número de 
pontos, o espaço entre eles e até mesmo o padrão. 
Para instruções de como fazer pontilhado, veja 
a página 294.

DESENHANDO COM A CURIO
Desenhar com a Curio é ótimo, pois você pode utilizar 
duas cores de uma vez com o suporte duplo de 
ferramentas. Além disso, você pode descarregar seu 
desenho e carregar novamente com perfeição, para 
desenhar mais ou com outras cores, pois a Curio tem 
um suporte de base fixo, que é carregado sempre no 
mesmo lugar. 

Para instruções de como desenhar com o suporte 
duplo, veja a página 280.
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Silhouette Alta
A Silhouette Alta® é a primeira impressora 3D da Silhouette. No processo 
de impressão 3D, um modelo digital é criado e fatiado, que é onde o 
software Silhouette 3D™ divide como a máquina irá imprimir cada 
camada do modelo. Quando o modelo é fatiado, o software envia a 
informação para a Alta, e a máquina imprime uma fina camada de fio 
derretido de cada vez até que o modelo seja impresso. Quando o fio 
esfriar, o processo de impressão está concluído.

A Alta vem pré-montada, pré-calibrada e pronta para ser conectada e 
usada, para que você possa começar a imprimir objetos imediatamente. 
Você pode imprimir projetos criados naSilhouette 3D™, que você compra 
da Loja de Design ou adquire de fontes de terceiros (desde que estejam 
em um formato de arquivo .STL ou .OBJ). Veja o vídeo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
25,08 cm x 22,8 cm x 47,6 cm.

4.4 kgs.

 TIPO DE FIO
1.75 mm

Fio PLA não proprietário

ESPESSURA DA CAMADA
De 0.05 mm a 0.5 mm

VOLUME DE IMPRESSÃO
124 mm x 124 mm x 130 mm

https://www.youtube.com/watch?v=NHG8EA1uz9w
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CARACTERÍSTICAS DA SUA SILHOUETTE ALTA®
A Silhouette Alta® é a primeira impressora 3D da 
Silhouette. Junto com o software Silhouette 3D™, 
você pode criar e imprimir objetos 3D usando um 
material plástico chamado fio. A máquina utiliza o 
modelo criado na Silhouette 3D™, aquece o fio para 
fundi-lo e extravasa o fio camada por camada.

A coisa mais original sobre a impressora 3D da 
Silhouette é que ela é montada e calibrada, o que 
significa que você não precisa esperar antes de 
começar a se divertir com ela. Com a maioria das 
impressoras 3D no mercado, você precisa montá-
las sozinho.

FIO
O meio que você usará para imprimir o seu objeto em 
3D é chamado de fio PLA (ácido polilático). Enquanto 
a Silhouette vende fios em uma seleção de cores 
(preto, branco, vermelho, rosa, amarelo, verde e azul), 
a maioria dos fios PLA que têm 1,75 mm de diâmetro 
é compatível com a Silhouette Alta®.

IMPRESSÃO 3D

OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessário ajustar 
as configurações de impressão uma vez que 
as configurações de impressão padrão na 
Silhouette 3D™ são otimizados especificamente 
para o fio Silhouette.

A Silhouette Alta® tem um volume máximo de 
impressão de 124 mm por 124 mm por 130 mm 
(12,4 cm por 12,4 cm por 13 cm), e sua resolução 
de camada varia de 0,05 mm a 0,5 mm (ou, 
aproximadamente, 0,01 cm por 0,01 cm), portanto 
pode imprimir em tamanho pequeno, e quanto menor 
a resolução, melhor será sua qualidade de impressão.

Enquanto o software Silhouette 3D™ tem três opções 
de impressão predefinidas, você tem a capacidade de 
alterar muitas das configurações para obter a melhor 
qualidade de impressão para as suas necessidades. 
Algumas das coisas que você pode alterar incluem 
a temperatura do fio, a altura da camada (também 
conhecida como resolução de impressão), a 
densidade de preenchimento, se são necessários 
suportes ou não, a velocidade da impressão e 
muito mais.
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Silhouette Mint
A Mint é a máquina mais inovadora que nós temos na Silhouette. Ela é 
diferente das outras máquinas Silhouette, pois não é uma máquina de 
corte. A mint é uma máquina de fazer carimbos personalizados e vai 
mudar seu jeito de carimbar. Em quatro etapas fáceis e em menos de 
dois minutos, você pode ter um carimbo 100% original e personalizado. 
É muito simples: desenhe, transforme em carimbo, coloque a tinta e 
carimbe. A tinta vai durar 50 ou mais aplicações (mas normalmente dura 
muito mais).

A Mint é pequena e ocupa na sua mesa mais ou menos o mesmo espaço 
que um celular. Mas não deixe o tamanho te enganar. A Mint é poderosa 
e pode criar carimbos do tamanho de um selo até carimbos do tamanho 
de um bloco de notas. E como a tinta é aplicada diretamente no carimbo, 
você controla as cores com precisão quando quiser criar carimbos 
coloridos. Assista o vídeo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
5,7 cmx12,1 cmx8,25 cm.

312 gramas

TAMANHO MÁX DE CARIMBO
45 mm x 90 mm

https://www.youtube.com/watch?v=fiP44zmYS1k
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CARACTERÍSTICAS DA SUA SILHOUETTE MINT™
Com a Silhouette Mint™, você pode fazer carimbos 
personalizados com facilidade e rapidez. Você 
pode transformar qualquer desenho ou foto em um 
carimbo colorido e reutilizável.

TINTAS DA MINT
A Mint é diferente de um carimbo tradicional, que 
precisa de uma carimbeira. Na verdade, você não 
vai utilizar nenhum tipo de almofada de tinta. A 
Silhouette Mint™ usa garrafinhas de tinta 5 ml que 
são aplicadas diretamente no carimbo. O carimbo 
vai absorver a tinta, para que possa ser usado por, 
aproximadamente, 50 vezes antes de secar. Quando 
secar, apenas adicione mais algumas gotas de tinta e 
pronto, você pode voltar a carimbar. Cada garrafinha 
de 5 ml tem tinta o suficiente para centenas de 
projetos e milhares de carimbos

IMPRESSÃO TÉRMICA
A Mint usa impressão térmica para criar relevos dos 
seus projetos, fazendo com que até os detalhes mais 
complexos sejam visíveis. Você pode transformar 
quase qualquer desenho da Loja de Design Silhouette 
em um carimbo personalizado. Funciona até com 
fotos. Para ver como criar um carimbo, vá até 
a página 299.
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Capítulo Dois

Guia Rápido Para Começar
Você tem a sua Silhouette na mão 
e está pronto para começar a 
desenhar, criar e fazer. Mas antes de 
te soltarmos no mundo criativo, há 
algumas coisas que queremos explicar. 
Este curso rápido vai te guiar através 
de tudo, desde a abrir a caixa da sua 
Silhouette até fazer um corte básico. 
Nos capítulos seguintes, vamos 
elaborar sobre tudo o que falamos 
aqui, mas este é um resumo curto e 
mastigado da Silhouette. Está pronto?

O QUE VOCÊ PRECISA PARA COMEÇAR? 26

Tirando sua Silhouette da Caixa 27

Instalando o Software da Silhouette 27

Atualizando seu Software Silhouette 28

Conectando sua Silhouette ao Computador 28

CRIANDO COM O SILHOUETTE STUDIO® 28

Criando seu Próprio Projeto 29

Usando um Projeto da Loja de Design Silhouette 29

CORTANDO SEU PROJETO 30

Carregando Mídias nas Máquinas de Corte Silhouette 30

Carregando sua Silhouette 30

Enviando seu Projeto para sua Silhouette 30

Fazendo um Corte Básico com sua Silhouette 31
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O que Você Precisa para Começar?
Então você já tem sua máquina? Você só precisa de mais algumas coisas 
para começar a criar! Sua máquina vem com tudo que você precisa para 
começar, menos uma mídia para cortar. Você vai precisar de uma lâmina 
e uma base, mas ambas estão incluídas na sua máquina.

Outras coisas importantes para se ter são ferramentas básicas da 
Silhouette, como um raspador e um gancho. Dependendo do material 
que você usa, você vai usá-los mais ou menos, mas são úteis para limpar 
os restos de material da sua base. Se você estiver usando vinil, você vai 
precisar de máscara ou fita de transferência. Se você estiver usando 
transfers, você vai precisar de um ferro. Se você estiver usando tecido, 
você vai precisar de um estabilizador de tecido.

Agora, a parte boa. Você decide o que quer fazer com sua máquina. E 
assim escolhe os materiais de que irá precisar. Escolha um projeto fácil e 
pode começar. 

Certo, então você tem uma ideia! Você já visualiza o que quer fazer. E 
agora? Nossa melhor recomendação é para que você comece a usar logo 
sua máquina. Não se sinta intimidado, é mais fácil do que você pensa! 
Com esse manual, você vai aprender o básico rapidinho.

Este capítulo se concentra 
em como começar a usar 
nossas máquinas de corte e o 
programa Silhouette Studio®. 
Se você quiser saber mais 
sobre como começar a usar 
nossas outras máquinas e 
programas, visite nosso blog 
em www.silhouette101.com.

http://www.silhouette101.com
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E aí, quando você se familiarizar, vá para as funções 
mais avançadas. Aqui na Silhouette, nós queremos 
que você goste tanto da sua máquina quanto nós 
gostamos. Se você preferir encontrar e comprar 
projetos prontos para cortar, faça isso! Se preferir 
desenhar projetos detalhados por você mesmo, 
faça isso então! Nosso software foi feito para todos 
os tipos de usuários, então comece a explorar as 
possibilidades!

TIRANDO SUA SILHOUETTE DA CAIXA
Nós embalamos nossas Silhouettes com cuidado, 
para protegê-las durante o transporte. Nosso objetivo 
principal, é que sua máquina chegue até você com 
segurança. Para isso, nós embalamos todas as 
partes da Silhouette. É importante certificar-se que 
você removeu toda embalagem, caso contrário sua 
Silhouette não funcionará corretamente. Verifique 
todos os cantos e frestas da sua máquina para 
remover qualquer resto de embalagem. O manual de 
instruções que vem na caixa vai mostrar onde pode 
haver fita ou espuma.

INSTALANDO O SOFTWARE DA SILHOUETTE
Esse manual foi escrito para o software 
Silhouette Studio® Versão 4. O V4 vai parecer um 
pouco diferente para quem está acostumado com 
o V3, mas ele tem os mesmos recursos.Uma das 
mudanças é a expansão das configurações de corte, 
em um painel Enviar mais fácil de usar. O V4 fez com 
que selecionar e enviar uma mídia para sua Silhouette, 
ficasse muito mais fácil.

Há duas maneiras de instalar o Silhouette Studio® no 
seu computador:

 f Fazer um download no site 
silhouetteamerica.com/software.

 f Usar o CD de instalação que vem com a máquina.

Baixe o arquivo do software ou, se incluído com 
sua máquina, insira o CD de instalação no seu 
computador e siga as instruções na tela. Certifique-
se de que quando você instalar o programa da 
Silhouette, o sistema operacional do seu computador 
suporta o programa que você está baixando. Se o 
sistema operacional do computador não atender aos 
requisitos mínimos para a instalação, o programa da 
Silhouette não será instalado.

Novas versões do Silhouette Studio® são lançadas 
periodicamente. Há também três edições pagas do 
Silhouette Studio® disponíveis para compra: a Edição 
Designer, a Edição Designer Plus e a Edição Business. 
Vá até a página 33 para saber mais sobre qual 
edição do programa é melhor para você.

Atualizações de software e a versão mais recente do 
Silhouette Studio® estão sempre disponíveis online.

Não confunda uma edição de software com uma 
versão do software. Quando falamos sobre uma 
edição do software Silhouette Studio® estamos 
falando sobre os quatro níveis do Silhouette 
Studio® que estão disponíveis - Edição Básica, 
Edição Designer, Edição Designer Plus e Edição 
Business. Cada edição adiciona recursos às 
edições precedentes, te dando mais ferramentas 
e efeitos para trabalhar.

Edições diferentes do Silhouette Studio ® são 
lançadas periodicamente. Novas versões do 
software são liberadas para manter o programa 
atualizado.

https://www.silhouetteamerica.com/software
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ATUALIZANDO SEU SOFTWARE SILHOUETTE
Se você usou o CD de instalação para instalar o seu 
software Silhouette, você pode precisar atualizar para 
a versão mais recente. Há duas maneiras de atualizar 
seu software.

 f Online, pelo site silhouetteamerica.com.

 f Automaticamente no Silhouette Studio®.

Se você está atualizando seu software on-line, no 
topo do site há um botão azul que diz “Atualizar 
Software”. O Silhouette Studio® irá alertá-lo sempre 
que houver uma nova atualização. O software verifica 
automaticamente atualizações do programa à cada 
semana, mas você pode alterar essas configurações 
se você quiser.

CONECTANDO SUA SILHOUETTE AO COMPUTADOR
Certifique-se de instalar o Silhouette Studio® no seu 
computador antes de conectar sua Silhouette. Isso 
fará o processo de conexão mais fácil.

Cada Silhouette vem com alguns projetos grátis. 
Quando você instalar seu software e conectar sua 
Silhouette, estes projetos serão transferidos para sua 
biblioteca.

Quando sua Silhouette estiver conectada à seu 
computador e o software for instalado, você estará 
quase pronto para começar a criar. Tudo que você 
precisa é de uma conta na Silhouette.

Para saber como criar uma conta, veja a página 129.

Criando com o Silhouette 
Studio
Nosso software Silhouette é projetado para ser fácil 
para designers iniciantes e para os mais experientes. 
Se você conhecer qualquer programa de desenho 
(mesmo os mais básicos como o Microsoft Paint), o 
layout do Silhouette Studio® (e do Mint Studio™) será 
familiar para você.

Na Edição Básica, há quatro locais principais para 
as barras de ferramentas. À esquerda estão as 
ferramentas de desenho, acima são as ferramentas 
gerais do documento, acima e à esquerda estão as 
abas de navegação, e à direita estão as ferramentas 
do studio.

Há algumas maneiras de desenhar no 
Silhouette Studio®. Você pode criar seus próprios 
projetos usando as ferramentas de desenho. Você 
pode comprar um projeto pronto na Loja de Design  
Silhouette. Ou, você pode fazer um pouco de cada, 
adquirindo um projeto e editando-o para que ele fique 
do seu jeito.

Abra o Silhouette Studio®. Você verá que grande 
parte da tela do programa é ocupada por uma janela 
cinza e branca. Este é o seu espaço de trabalho. Pense 
nele como uma tela em branco. Este é o lugar onde 
você vai criar todos os seus projetos.

https://www.silhouetteamerica.com
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No Silhouette Studio®, a configuração inicial 
da página dependerá da Silhouette que você 
conectou ao computador. Estamos usando uma 
Silhouette Cameo® para este exemplo, portanto, a 
configuração padrão é uma folha de 30,5cm x 30,5 
cm sobre uma base da Cameo. Você pode alterar as 
configurações de página para projetos de tamanho 
diferente. Para saber como, vá à página 69.

CRIANDO SEU PRÓPRIO PROJETO
As ferramentas de desenho estão localizadas à 
esquerda do seu espaço de trabalho. Experimente-as! 
Teste algumas. Usando as ferramentas de desenho, 
você pode criar projetos simples e complexos. 
Selecione a ferramenta de texto para usar qualquer 
fonte que você tenha instalada no computador.

USANDO UM PROJETO DA LOJA DE DESIGN SILHOUETTE
Há uma barra de ferramentas para navegação 
na parte superior com quatro abas: Design, Loja, 
Biblioteca e Enviar.

ZP Kahlua Cream Pie | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 136043

1. Clique na aba Loja.

2. Procure algo que você gosta e escolha seu 
projeto. Sugerimos algo simples para começar. 
Coloque em seu carrinho. Finalize a compra.

3. Depois de ter comprado um projeto, ele vai 
para sua biblioteca e estará em “Downloads 
Recentes”. Clique duas vezes no desenho 
escolhido. O projeto será aberto em seu 
espaço de trabalho.

4. A maioria dos projetos serão linhas de corte 
vermelhas quando você colocá-los no seu 
espaço de trabalho. Você pode preenchê-los 
com cor, alterar o tamanho, reorganizá-los, e 
um milhão de outras coisas. Ou, você pode 
deixá-los como estão.

Este é o projeto que escolhemos para cortar primeiro. 
Não vamos mudar nada importante nele. Tudo o que 
vamos fazer é clicar no desenho, arrastá-lo com o 
mouse para o canto superior esquerdo, e aumentá-lo 
um pouco clicando nos cantos e arrastando.

One-Four Arrows | por Simple Stories
ID do Projeto: 76195

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136043
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/278941
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/76195
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Cortando seu Projeto
CARREGANDO MÍDIAS NAS MÁQUINAS DE CORTE 
SILHOUETTE
Uma das melhores coisas das máquinas de corte 
Silhouette, é que elas podem cortar vários tipos 
diferentes de mídias. Esta versatilidade dá asas para 
sua criatividade trabalhar com papel cartão, vinil, 
tecido, e muito mais.

Se você deve ou não usar sua base de corte, vai 
depender do material que você escolher. Materiais 
forrados com algum apoio não exigem que você use 
a base. Neste exemplo, vamos te mostrar como usar 
a Cameo para fazer um corte sem base, em um papel 
cartão adesivo.

CARREGANDO SUA SILHOUETTE
1. Ligue sua Silhouette. O botão de ligar está 

localizado do lado direito da máquina.

2. Levante a tampa da sua Silhouette. Dentro 
você verá uma barra de metal com dois 
roletes. Sua mídia (ou base) vai ficar por baixo 
desta barra.

3. Alinhe a borda esquerda da sua mídia com a 
linha azul desenhada na Silhouette Cameo®. 
(Note que na Portrait, a linha é levantada com 
uma seta apontando para ela em vez de azul.) 
Certifique-se que o topo da mídia está reto.

Espere! Meu projeto não se parece com aquele 
lindo projeto que está na Loja de Design! A 
maioria dos arquivos de corte viram linhas 
vermelhas quando abertos no software. Não 
se preocupe! É normal. Você pode preencher 
seu projeto com cor e personalizá-lo, ou fazê-lo 
exatamente como o da loja. Para uma explicação 
mais detalhada, consulte a página 76.

4. Clique em “Carregar” ou “Carregar Mídia” na 
tela de LCD. (Na Portrait, o botão de“Carregar 
Mídia” é o de baixo).

5. Sua Silhouette carregará automaticamente 
suas mídias. Você está pronto para cortar.

ENVIANDO SEU PROJETO PARA SUA SILHOUETTE
Agora que nós desembalamos, conectamos, 
projetamos, e carregamos tudo que era necessário, 
vamos para a melhor parte: Cortar. Neste manual, 
quando falamos sobre fazer um corte, nem sempre 
significa que estamos falando de realmente cortar 
um pedaço de mídia. Nós usamos o termo corte para 
descrever qualquer trabalho que a Silhouette fizer na 
mídia. Projetos feitos com as canetas de desenho ou 
com as ferramentas da Curio também são chamados 
de cortes.

As bases de corte novas as vezes grudam muito 
em mídias mais delicadas, como papel sulfite. Se 
você está usando uma base nova, gaste a cola 
antes, passando-a na sua calça ou mesmo no 
chão. Isso fará a sua mídia grudar menos.
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FAZENDO UM CORTE BÁSICO COM SUA SILHOUETTE
1. Certifique-se que sua Silhouette está ligada 

e com a mídia carregada. Se você ainda não 
tiver certeza de como fazer isso, olhe para as 
seções anteriores para uma revisão rápida.

2. No Silhouette Studio®, clique na aba Enviar.

3. Em “Material”, selecione o seu material, que 
neste caso é a “Papel Cartão Adesivo”.

4. O Silhouette Studio® lhe dará as configurações 
de corte recomendadas. A única configuração 
que você terá que ajustar manualmente é da 
sua lâmina de corte.

5. Usando o soquete de lâmina em sua 
Silhouette, gire a lâmina até a pequena 
linha vermelha se alinhar com o número 
recomendado no software. Se você estiver 
usando uma lâmina auto ajustável na sua 
Cameo 3 ou Portrait 2, pode pular esta etapa.

6. Insira a lâmina de corte no suporte (o 
suporte de ferramentas principal da Curio e 
da Cameo 3, é o que fica do lado esquerdo) 
e gire ou empurre a alça para prender a 
lâmina no lugar.

7. No Silhouette Studio®, clique em Enviar”.

8. Sua Silhouette começará a cortar.

Você fez um corte! E é isso. Projete algo, carregue 
suas mídias, e envie seus projetos para sua máquina 
cortar. Esperamos que você esteja empolgado com 
todas as possibilidades.

O próximo capítulo são instruções detalhadas de cada 
função no Silhouette Studio®. Agora que você sabe 
como é fácil usar sua máquina, é hora de mergulhar 
no software. O Silhouette Studio® é poderoso e 
foi projetado para te ajudar a criar seus projetos 
personalizados com facilidade.

Veja o capítulo 9 para instruções mais 
detalhadas sobre como fazer um corte básico, 
incluindo como ajustar seus roletes e lâmina.
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Capítulo três

Silhouette Studio®

Neste capítulo, iremos percorrer cada 
ícone do Silhouette Studio®. Se você 
quiser saber como usar um recurso 
específico, vá para essa página 
primeiro. Muitas explicações usam 
mais de um recurso e há links entre 
os dois.

Dentro do Silhouette Studio® se você 
parar o mouse sobre um ícone, uma 
caixa de texto aparecerá com a função 
desse ícone

CONFIGURAÇÃO E DESIGN 33

Começando 33

Comparações da Edição do Silhouette Studio® 37

Barras de Navegação 39

Ferramentas de Documento 41

Barra de Ferramentas de Acesso Rápido 48
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Tema 127

LOJA E BIBLIOTECA 129

Loja de Design Silhouette 129

Navegando Pela Loja 131

Comprando e Baixando Conteúdo 135

Biblioteca 139

Biblioteca Silhouette 140

Clube Silhouette 141

ENVIANDO UM PROJETO 142

Painel Enviar 142

Fazendo um Corte Básico 149

Cortando Com Ferramentas Múltiplas 150

Cortando Por Cor de Linha ou Cor de Preenchimento 151

ATUALIZAÇÕES 153

Edição Designer 153

Edição Designer Plus 171

Edição Business 178
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Sim

NãoNão Sim

SimSim

Sim
Sim

Não

Não

Não Não

 Silhouette Studio®

Designer Edition Plus

 Silhouette Studio®

Básic Edition

 Silhouette Studio®

Designer Edition

 Silhouette Studio®

Business Edition

Você está começando agora 
à usar a Silhouette?

Você conhece algum 
programa de desenho?

Você quer importar arquivos 
SVG ou PDF?

Você precisa de mais 
controle sobre os seus 
projetos, mais do que a 

edição Básic Edition te dá?

Você quer usar arquivos de 
bordado e strass 
(rhinestones)?

Você vai precisar que seus 
projetos se encaixem para 
maior aproveitamento da 

mídia? Ou fazer cortes 
menores que vão ser 

montados para formar um 
projeto grande no final? 

Configuração e Design
COMEÇANDO
Qual Edição do Silhouette Studio® é melhor para Você?

Clique na edição que você está interessado para saber mais sobre ela.
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VISÃO GERAL DA ÁREA DE TRABALHO
1. Ferramentas de Documento
2. Barra de Ferramentas de 
Acesso Rápido
3. Ferramentas de Desenho
4. Barras de Documento
5. Área de exploração (Cinza)
6. Área de Corte
7. Barras de Navegação
8. Ferramentas do Silhouette Studio®
9. Painéis
10. Preferências e Temas

ÁREA DE CORTE/DESENHO
Há duas seções diferentes em seu espaço de trabalho: 
a área de desenho branca ou área de corte, e a área 
de espera cinza. Imagens e os projetos podem ser 
colocados na área de espera cinza, e na área de corte, 
mas somente os projetos e imagens dentro da área 
de corte (delimitada por um retângulo vermelho 
na página branca) serão enviados à sua Silhouette. 
A área cinza pode ser usada para colocar seu 
trabalho extra.

BARRAS DE DOCUMENTO
As barras de documento estão localizadas no topo 
do seu espaço de trabalho. Se você abrir um novo 
documento enquanto já tiver um documento aberto, 
uma nova barra aparecerá. A barra de documento 
destacada em branco mostra qual documento 
está aberto em seu espaço de trabalho. Os outros 
documentos abertos são mostrados com abas 
acinzentadas.

1 7

8

10

2

3

9

4

5

6
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As barras de documento permitem que você se mova 
facilmente entre vários documentos, e permitem 
que você visualize quais projetos você tem abertos. 
Quando você salva um arquivo, a aba do documento é 
atualizada automaticamente com o nome do arquivo.

ATALHOS DO TECLADO
O Silhouette Studio® tem atalhos de teclado para 
tornar seu projeto mais eficiente. Você pode ver uma 
lista compilada destes atalhos na página 290, ou você 
pode encontrá-los em uma caixa contornada de azul, 
perto de cada função.

PAINÉIS
Os ícones de desenho do Silhouette Studio® abrem 
seus próprios painéis. Painéis são abertos do lado 
direito da tela quando você clica em um dos ícones de 
desenho. O primeiro painel que você abrir estará no 
topo. Qualquer painel que você abrir após o primeiro, 
substituirá o painel atualmente aberto, desde que 
ele esteja na posição padrão. Se você mover o painel 
da posição padrão, poderá abrir um novo painel que 
ele voltará ao seu lugar padrão. Usando este método 
você pode abrir vários painéis, e pode movê-los para 
qualquer lugar na tela.

Kite | por Echo Park
ID do Projeto: 55046

Day Trip | por PPbN Designs
ID do Projeto: 140738

Beachy Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 137774

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/55046
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/212256
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/140738
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/137774
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RECOLHENDO PAINÉIS:  Os painéis podem ser 
recolhidos clicando na seta branca do lado esquerdo 
do painel. Recolha, mova e reorganize os painéis para 
configurar a tela exatamente como você quiser.

À medida que você fecha os painéis abertos, os 
que estavam por baixo ficam no lugar dos que 
foram fechados.

PAINÉIS ADERENTES:  Significa que esses painéis 
sempre serão colados no topo da área de trabalho ou 
em outro painel aberto. Mas os painéis não precisam 
colar uns nos outros. Você pode mover grupos de 
painéis ou painéis individuais para qualquer lugar na 
tela. Dependendo do seu projeto, você pode querer 
vários painéis abertos para fazer ajustes usando uma 
grande variedade de ferramentas, ou você só pode 
querer só um painel aberto de cada vez.

PAINÉIS QUE GUARDAM VÁRIOS ÍCONES:   Alguns 
painéis são painéis de ícone único, como o PixScan™ 
ou o Deslocamento. Outros painéis consistem em 
um grupo de ícones relacionados. Estes ícones 
estão disponíveis dentro do painel através de abas 
separadas. Por exemplo, o painel Transformar inclui 
os ícones:  Alinhar, Dimensionar, Girar, Mover e, se 
você tiver a Edição  Designer, o ícone Distorcer.

MODO DE PAINEL:  Você pode personalizar o modo de 
painel no painel Preferências. Em Padrões, você pode 
escolher como deseja que seus painéis sejam abertos.

 f Modo de Painel Único: apenas um painel 
pode ser aberto de cada vez. Se você tiver um 
painel aberto e clicar em outro ícone, esse 
novo painel será aberto no lugar do painel que 
estava aberto

 f Modo de Painel Flexível: Padrão. Semelhante 
ao modo de painel único, no flexível parece 
não ser possível que você abra vários painéis 
ao mesmo tempo. Mas, se você mover um 
painel do seu local padrão, ele permanecerá 
aberto quando você clicar em outro ícone 
do painel. Se você deixar um painel no local 
padrão e clicar em outro ícone, o novo painel 
será aberto em seu lugar.

 f Modo de Painel Múltiplo: todos os novos 
painéis ficarão abertos, não importa quantos 
painéis já estejam abertos.
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Recursos

Edição 

Básica

Grátis

Edição 

Designer

$49.99

Edição 

Designer Plus

$74.99

Edição 

Business

$99.99

Crie projetos e envie para a máquina Sillhouette P P P P

Projeto Básico e ferramentas de texto P P P P

Ferramentas de Manipulação: mover, girar, dimensionar, 
alinhar, copiar P P P P

Ferramentas de modificação: soldar, dividir, cortar, subtrair P P P P

Corte por linha ou por cor de preenchimento P P P P

Acesso a fontes (para arquivos de fontes no seu computador) P P P P

Importar arqivos JPG, BMP, PNG P P P P

Traçar P P P P

Efeitos de imagem (p/b, matiz, saturação de cor) P P P P

Impressão e Corte P P P P

PixScan™ P P P P

Armazenamento da Biblioteca Silhouette P P P P

Objeto no caminho P P P P

Notas adesivas P P P P

Criador Pop-up (Básico) P P P P

Fontes de cor P P P P

Imprimir sangrar P P P P

Indicador de fonte comercial P P P P

Importar arquivos PDF e SVG P P P

Camadas (Incluindo cortar por camada) P P P

Réguas/guias P P P

Aninhamento P P P

Ferramenta Sombreamento P P P

Ferramenta Borracha P P P

Ferramenta Faca P P P

Ferramenta Conta-gotas P P P

Tesoura P P P

Efeito de desenho P P P

Rastrear por Cor P P P

Rastro Magnético P P P

COMPARAÇÕES DA EDIÇÃO DO SILHOUETTE STUDIO®
Você precisa de ajuda para decidir qual edição do Silhouette Studio® é a adequada para você? Dê uma olhada 
neste gráfico de comparação para ter certeza de obter a edição do software que atende a todas as suas 
necessidades.

 Continua na próxima página
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Recursos

Edição 

Básica

Grátis

Edição 

Designer

$49.99

Edição 

Designer Plus

$74.99

Edição 

Business

$99.99

Conversão de Strass P P P

Suporte de Glifo P P P

Gerenciamento de Fontes P P P

Deformar Básico P P P

Criador Pop-up (Avançado) P P P

Capacidade de importar padrões personalizados P P P

Seleção de laço P P P

Modelos de urdidura P P P

Recursos de Strass Avançados P P

Importar arquivos bordados (PES, DST, EXP, JEF, e XXX) P P

Deformar Avançado (cônico, perspectiva) P P

FlexiShapes P P

Gerador de quebra-cabeças P P

Importar arquivos Ai/CDR/EPS P

Recurso Excluir Linha P

Suporte de Multi-cortador P

Recurso de Cópia de Matriz P

Visualização de layout de mídia P

Aninhamento Automático P

Revestimento P

Código de Barras P

Desfazer/Refazer Múltiplo P

Exportar SVG, PDF, JPG P

Criação de fonte manuscrita P

Criação de Fontes Digitais P

Edição Alternar P
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Barras de Navegação
Há quatro abas ao longo do lado direito superior:

6 Ice Cream Sundae Tags Toppers | por Alaa’ K
ID do Projeto: 46528

ÁREA DE DESENHO
Esta área de desenho é o seu espaço de trabalho 
para criar projetos. Nesta área estão as barras de 
ferramenta, a página branca de projeto e a área de 
espera cinza. Quando você estiver na Biblioteca, na 
Loja de Design Silhouette, ou na aba Enviar, clique na 
barra Design para retornar à sua página de projetos.

ATALHO DO TECLADO: Mostrar Área de Desenho
Windows, pressione Ctrl + Shift + D
Mac®, pressione Cmd + Shirt + D

LOJA
Quando você está conectado à Internet, a barra Loja 
te leva para a Loja de Design Silhouette, onde você 
pode navegar e comprar projetos. Para obter mais 
informações sobre a loja, consulte a página 129.

ATALHO DO TECLADO: Mostrar Loja
Windows, pressione Ctrl + Alt + S
Mac®, pressione Cmd + Alt + S

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/21585
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/46528
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BIBLIOTECA
Você pode acessar seus projetos armazenados 
na barra Biblioteca. Classifique e organize seus 
projetos da maneira que quiser, adicionando pastas 
e subpastas. Os projetos podem ser armazenados 
em seu computador ou na Biblioteca Silhouette. Para 
mais informações, consulte a página 139.

ATALHO DO TECLADO: Mostrar Biblioteca
Windows, pressione Ctrl + Alt + L
Mac®, pressione Cmd + Alt + L

ATALHO DO TECLADO: Mostrar Painel Enviar
Windows, pressione Ctrl + F2
Mac®, pressione Cmd + Fn + F2

ENVIAR
A barra Enviar permite que você ajuste as 
configurações de corte dos seus projetos e envie-
os para sua Silhouette. Este menu funciona como 
um menu Imprimir de outros programas. Para 
informações detalhadas sobre como cortar com sua 
Silhouette, vá para a página 142.
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 f GSD/GST (arquivos do programa Graphtec 
“ROBO Master”) 

 f DXF (o Silhouette Studio® suporta apenas os 
recursos Arc, Circle, Ellipse, Line, DWPolyline, 
Spline e Text DXF)

Você também pode usar a aba Abrir para acessar 
arquivos que não são suportados, mas podem ser 
importados para impressão ou rastreamento.

Arquivos compatíveis também podem ser acessados 
se você arrastar o arquivo salvo no computador para 
o seu espaço de trabalho, ou copiar e colar em sua 
tela de desenho.

Uma lista de documentos usados recentemente, 
também está disponível em Arquivo > Abrir Recente.

ATALHO DO TECLADO: Abrir Documento
Windows, pressione Ctrl + O
Mac®, pressione Cmd + O

Ao abrir o Silhouette Studio®, um painel de 
documentos recuperados se abrirá do lado 
direito da tela, com todos os documentos que 
você criou, mas não salvou quando o programa 
fechou.

Ferramentas de 
Documento

NOVO DOCUMENTO
O Silhouette Studio® cria automaticamente 

um novo documento sempre que você abre o 
programa. Se você quiser abrir um documento 
novo, use o ícone de Novo Documento ou clique em 
Arquivo e Novo Documento. Um menu aparece onde 
você pode escolher qual tipo de projeto você deseja 
criar. Clicando em “documento em branco”, você terá 
um página simples, onde pode criar qualquer projeto. 
Clicando em um ícone como Impressão e Corte, seu 
documento será para esse tipo específico de projeto, 
e automaticamente gerará itens como marcas de 
registro à sua página de desenho.

ATALHO DO TECLADO: Novo Documento
Windows, pressione Ctrl + N
Mac®, pressione Cmd + N

ABRIR
Para abrir arquivos existentes, você pode 

usar a opção “Abrir” no menu Arquivo ou clicar 
no ícone Abrir. Navegue até o arquivo desejado e 
clique nele. Através da aba Abrir, a Edição Básica 
do Silhouette Studio® tem a capacidade de abrir os 
seguintes tipos de arquivos de corte:

 f STUDIO (arquivos do Silhouette Studio®)

SALVAR
Após criar um projeto, não se esqueça de 

salvar! Se você não tiver salvo seu documento, o 
Silhouette Studio® solicitará que você salve suas 
alterações quando for fechar um documento ou o 
programa. O Silhouette Studio® tem uma recuperação 
automática de arquivos que salvará automaticamente 
uma cópia do seu trabalho. Esta cópia salva estará 
disponível na próxima vez que você abrir o software, 
mas é melhor ir salvando seus projetos enquanto está 
trabalhando.
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SALVAR:  Salvar cria um arquivo STUDIO e você pode 
salvá-lo em qualquer lugar do seu computador.

SALVAR COMO:  Essa opção cria um novo arquivo 
do seu documento atual e o salva em qualquer local 
especificado no seu computador.

SALVAR NO DISCO RÍGIDO:  Isso salva seu projeto no 
seu computador.

SALVAR NA BIBLIOTECA:  Esta opção vai salvar seu 
documento na barra Biblioteca no Silhouette Studio®. 
Você pode escolher em qual pasta vai salvar seus 
arquivos dentro de sua biblioteca.

SALVAR NO SD:  Esta opção só é compatível com a 
Silhouette SD e com a Cameo original. Isso formata 
as imagens para um arquivo SPG, que pode ser lido 
diretamente pela sua Silhouette.

SALVAR SELEÇÃO:  Esta opção encontrada no menu 
Arquivo, salvará um arquivo de STUDIO somente das 
imagens selecionadas do seu documento. Ele pode 
ser salvo em qualquer local do seu computador. Se 
você quiser, pode também fazer backup do arquivo 
em um dispositivo de memória externo,.

ATALHO DO TECLADO: Salvar ou Salvar Como
Windows, pressione Ctrl + S ou Ctrl + Shift + S
Mac®, pressione Cmd + S ou Ctrl + Shift + S

Mesclar. Escolha o arquivo que você deseja abrir no 
mesmo arquivo que já está aberto em seu desktop.

Neste caso, o arquivo com o varal de roupas já está 
aberto no Silhouette Studio®. Escolha o arquivo que 
deseja mesclar com o arquivo existente, como o 
arquivo com a frase de lavanderia. A função Mesclar 
colocará tudo do arquivo selecionado em cima do 
arquivo que você tem aberto. A frase se abrirá bem 
em cima do varal, no arquivo já aberto. Todos os 
objetos permanecerão em suas posições, incluindo 
coisas que estão fora da área de trabalho, na parte 
cinza. Isso é ótimo se você não quer copiar e colar 
tudo ao consolidar projetos. Agora você pode para 
organizar tudo e finalizar seu projeto.

Echo Park Clothes Banner | por Echo Park
ID do Projeto: 41003

Laundry Today Naked Tomorrow Phrase | por Kolette Hall
ID do Projeto: 120692

MESCLAR
Você pode usar a opção Mesclar do menu Arquivo 
para abrir qualquer arquivo no mesmo espaço de 
trabalho que você está usando em vez de abrir um 
arquivo em um novo documento, em outra aba.

Primeiro, abra o arquivo que você quer mesclar com o 
outro arquivo aberto. Então, vá até: Arquivo > Mesclar. 
Um menu que se parece com o menu Abrir padrão 
aparecerá. Mas se você olhar para o topo, está escrito 

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/41003
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/96084
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/120692
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IMPRIMIR
O ícone de impressão enviará sua página 

de desenho para a impressora. Simplificando, sua 
Silhouette não é uma impressora. Se você criar um 
projeto impressionante, cheio de cores, sombras 
ou degradês e enviá-lo para sua Silhouette, você só 
vai conseguir linhas cortadas no material que você 
carregou em sua máquina.

Sua máquina não imprime. Mas você pode enviar 
projetos com marcas de registro para sua impressora 
doméstica pelo Silhouette Studio®. Então, você 
pode carregar a folha impressa na sua Silhouette. 
Sua máquina vai usar um scanner óptico para ler 
as marcas de registro e cortar as linhas de corte 
especificadas em seu projeto.

Sua máquina não consegue ler um pedaço de papel 
impresso e saber onde cortar. Você deve definir as 
linhas de corte no software. Sua máquina usa um 
scanner óptico para ler marcas de registro e usa 
essas marcas para saber onde a página está na base. 
Em seguida, ela irá cortar as linhas designadas no 
software de acordo com suas preferências.

LINHAS DE CORTE:  As linhas de corte normais são 
o tipo mais comum de projeto no Silhouette Studio®. 
Quando você abre um arquivo de corte da loja 
ou quando você começa desenhar seus próprios 
projetos, as configurações padrão são linhas de corte 
vermelhas.

Apesar de não serem tão bonitas quanto o projeto 
finalizado, estas linhas são tudo que sua Silhouette 
precisa para cortar. Você pode abrir um projeto da 
loja, movê-lo em torno da página, e usar as alças nos 
cantos para redimensioná-lo e, em seguida, enviá-
lo para cortar. Se você não quiser gastar tempo 
personalizando seu projeto no Silhouette Studio®, 

ATALHO DO TECLADO: Imprimir
Windows, pressione Ctrl + P
Mac®, pressione Cmd + P

você não precisa! Mande-o direto para sua máquina, 
corte seu material e comece a montar seu projeto.

LINHAS DE CORTE PREENCHIDAS COM COR:  
Preencher formas com cor ou mudar a cor das linhas 
de corte, não afeta como elas serão cortadas quando 
você enviá-las para a Silhouette. Este projeto tem 
linhas marrons e um preenchimento marrom aplicado. 
Mas, quando você mandá-lo para sua máquina, o 
corte será exatamente igual ao do projeto acima, com 
linhas de corte vermelhas e nenhum preenchimento. 
Se você adicionar marcas de registro e imprimir este 
projeto em uma impressora, as linhas marrons e o 
preenchimento serão impressos. Você pode, então, 
cortá-lo com sua Silhouette.

Wild and Free Bear | por Ty Pilcher
ID do Projeto: 173713

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/159399
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/173713
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Note que o texto no urso não foi preenchido com 
branco. É simplesmente a página de desenho 
aparecendo por baixo, porque a imagem é um 
caminho composto.

Quando dermos exemplos neste capítulo, as 
formas serão muitas vezes preenchidas com cor. 
Isso é simplesmente para que você possa ver mais 
facilmente o que está acontecendo na tela de 
desenho, não necessariamente porque o projeto é 
destinado à impressão.

IMPRESSÃO E CORTE:  Os projetos de Impressão 
e Corte são feitos especificamente para serem 
impressos em uma impressora e depois recortados 
com sua Silhouette. Eles têm linhas vermelhas de 
corte em torno da área impressa.

Se você enviar esta árvore para sua Silhouette cortar, 
sem imprimi-la primeiro, a única coisa que será 
cortada é a linha vermelha. Você precisa imprimir 
primeiro e depois recortar.

O QUE É UM CAMINHO COMPOSTO?  Um caminho 
composto é uma maneira que duas formas 
podem interagir entre si. Ao invés das letras 
serem colocadas em cima do urso, é como se o 
urso tivesse sido recortado com o formato das 
letras, e elas ficaram vazadas. Em termos de 
corte, não importa se os objetos são caminhos 
compostos ou simplesmente camadas em cima 
uns dos outros. Mas na hora de preencher com 
cor para imprimir, os caminhos compostos são 
muito importantes. Para mais informações, 
consulte a página 53.

Blue Tree | por Amy Tangerine
ID do Projeto: 150359

Então, lembre-se que sua máquina não imprime. Não 
fique desapontado quando seu lindo projeto não 
for impresso e recortado simultaneamente por sua 
Silhouette. Sua máquina foi projetada com o recurso 

“Impressão e Corte” para que você possa associa-
la à sua impressora. Consulte a página 302 para 
instruções detalhadas sobre como fazer projetos de 
Impressão e Corte.

RECORTAR, COPIAR E COLAR
Recortar, copiar e colar são 

as ferramentas básicas para copiar imagens 
selecionadas, colá-las ou recortá-las da cena. As 
imagens copiadas ou recortadas ficarão na memória 
do computador em uma área de transferência virtual. 
Você só pode ter um objeto de cada vez nesta área de 
transferência.

Isso significa que se você copiar uma imagem e, em 
seguida copiar outra, apenas a imagem copiada 
por último ficará na área de transferência para ser 
colada. Você pode acessá-las da barra de ferramentas 
superior, no menu Editar ou clicando com o botão 
direito do mouse em uma imagem.

As imagens coladas e copiadas ficarão em frente e 
ligeiramente à direita da imagem original para que 
você possa encontrar facilmente a sua cópia. Colar 
na Frente, cola a cópia de uma imagem em cima da 
original. Essa função está no menu Editar ou clicando 
com o botão direito do mouse e selecionando “Colar 
na Frente”.

Na próxima página veremos uma borda rendada. Ela 
está preenchida de azul escuro e tem linhas azul 
escuras. Precisamos de quatro cópias da borda para 
fazer um quadrado e criar um quadro. (1) Selecione 
a borda e copie. (2) Em seguida, cole três cópias em 
seu espaço de trabalho, totalizando quatro bordas. 
As cópias serão coladas em uma linha ligeiramente 
diagonal, sobre sua imagem original.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1888730
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/150359
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(3) Selecione cada forma e separe-a um pouco das 
outras, para que você possa enxergar o que está 
fazendo. Observe como uma das formas passa para 
espaço cinza. Não faz mal! Use todo o espaço que 
você precisar. Apenas lembre-se de não deixá-las sair 
do quadrado vermelho quando você estiver pronto 
para cortar seu projeto.

Agora que há quatro cópias, precisamos girar as 
bordas para fazer a moldura. Gire a borda superior 
verticalmente clicando com o botão direito do mouse 
e selecionando “Virar Verticalmente”. Ou, vá para o 
painel girar e gire em 180�.

Clique em uma das bordas laterais. No painel Girar, 
gire uma borda em 90� e a outra em 270�. Comece a 
juntar suas bordas.

1

2

3

6 Borders | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 24827

DICA SILHOUETTE: Alinhe os círculos nas bordas 
para que o projeto fique reto. Em seguida, 
selecione as quatro peças e solde-as juntas 
para que o quadro seja uma forma só. Para mais 
informações sobre como girar, consulte a página 
106.

Quando você tiver terminado, você pode usar seu 
quadro como moldura para uma foto ou um desenho. 
Você fez um projeto com um único objeto! Copiar 
e colar são ferramentas essenciais para criar seus 
próprios projetos.

ATALHO DO TECLADO: Recortar
Windows, pressione Ctrl + X
Mac®, pressione Cmd + X

ATALHO DO TECLADO: Copiar
Windows, pressione Ctrl + C
Mac®, pressione Cmd + C

ATALHO DO TECLADO: Colar
Windows, pressione Ctrl + V
Mac®, pressione Cmd + V

DESFAZER E REFAZER
Qualquer ação que você fizer, incluindo 

simplesmente mover uma imagem, pode ser desfeita. 
Para voltar à sua ação anterior, clique no ícone 
desfazer. Você pode voltar um número ilimitado de 
ações com o recurso de desfazer, incluindo voltar 
para quando você abriu seu espaço de trabalho. Em 
outras palavras, você não pode arruinar seu projeto. 
Tente algo, e se não gostar, desfaça! Isso é ótimo 
para testar diferentes efeitos, tamanhos e cores de 
preenchimento. Após fechar o arquivo, a função é 
reiniciada. Você não poderá abrir um arquivo amanhã 
e desfazer algo que você fez hoje.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/24827
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Se você fundir as bordas acima “ao contrário”, não 
se preocupe. Experimente o seu novo melhor amigo 
Desfazer! Clique no ícone Desfazer quantas vezes 
precisar, para voltar seu desenho até onde você 
consiga colocar as bordas no lugar correto. E se você 
acidentalmente desfizer demais, clique em “Refazer” e 
refaça sua ação.

A função Desfazer é essencial na hora de fundir 
objetos, pois não existe uma função “separar”. 
A única forma de separar algo que foi fundido, 
é desfazendo a ação. (Para mais informações 
sobre Fundir, veja a página 52).

ATALHO DO TECLADO: Para Desfazer uma Ação
Windows, pressione Ctrl + Z
Mac®, pressione Cmd + Z

ATALHO DO TECLADO: Para Refazer uma Ação
Windows, pressione Ctrl + Shift + Z
Mac®, pressione Cmd + Shift + Z

SELECIONAR TUDO
Essa ação seleciona tudo que estiver na sua 

área de trabalho, inclusive os objetos na área cinza.

Frames | por Silhouette
ID do Projeto: 31869

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Selecionar Tudo
Windows, pressione Ctrl + A
Mac®, pressione Cmd + A

DESMARCAR TUDO 
Essa ação desmarca tudo na sua área 

de trabalho.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Desmarcar Tudo
Windows, pressione Ctrl + Shift + A
Mac®, pressione Cmd + Shift + A

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/31869
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FERRAMENTAS DE ZOOM
Quando você vê seu espaço de trabalho, você 
pode querer aumentar ou diminuir o zoom para ver 
pequenos detalhes mais de perto ou ter uma visão 
geral do seu projeto. Há várias opções de zoom que 
você pode usar. Também é útil saber os atalhos do 
zoom, para que você possa usá-lo com facilidade 
e rapidez.

Megan Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 142256

ATALHO DO TECLADO: Aumentar ou Diminuir o Zoom
Windows & Mac®, pressione Alt + mova o mouse 
para cima ou para baixo.

DIMINUIR O ZOOM:  Esta ferramenta diminui 
o zoom para que você tenha uma visão mais 

ampla, e para que possa ver os objetos que estão na 
área cinza. Os objetos fora de sua página não serão 
enviados para sua Silhouette, então, a área cinza é um 
ótimo lugar para colocar seu trabalho extra.

ARRASTAR O MOUSE SOBRE A FORMA PARA 
ZOOM:  Essa ferramenta permite que você dê 

zoom em áreas específicas da área de trabalho, 
desenhando uma caixa ao redor da área que você 
quer dar zoom.

ATALHO DO TECLADO: Arrastar o Mouse Sobre a 
Forma para Zoom
Windows/Mac®, pressione Z e arraste a caixa 
sobre a área que você quer ver mais de perto.

MAIS E MENOS ZOOM USANDO O MOUSE:  
Após clicar nesta ferramenta, o mouse 

aparecerá com o símbolo de mais e menos zoom. 
Clique e segure o mouse para aumentar ou reduzir o 
zoom para qualquer escala.

AUMENTAR O ZOOM:  Esta ferramenta 
aumenta o zoom no espaço de trabalho, onde 

o mouse estiver posicionado para uma visualização 
mais próxima. Você pode ver os pequenos detalhes 
de um objeto quando ele está ampliado. É realmente 
útil se você está editando objetos pequenos.

Sparrow Bird | por Jamie Koay
ID do Projeto: 54632

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/142256
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20387
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/54632
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SEGURAR E MOVER USANDO O MOUSE:  Essa 
ferramenta na verdade não funciona como 

zoom - ela segura sua área de trabalho. Você pode 
mover a tela de desenho para qualquer lado usando 
esta ferramenta. Clique no ícone Segurar e Mover 
Usando o Mouse. Em seguida clique e segure seu 
mouse na página de desenho. Agora você pode mover 
a tela inteira para o lado que quiser. Isso pode ser 
muito útil quando o zoom estiver ampliado e você 
quiser ir para outra parte do seu projeto.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Segurar
Windows/Mac®, pressione a barra de espaço e 
mova a tela do projeto com o mouse.

ATALHO DO TECLADO: Arrastar para Direita ou 
Esquerda
Windows, pressione Ctrl + Arraste o mouse 
Mac®, pressione Cmd + Arraste o mouse.

Barra de Ferramentas de 
Acesso Rápido
Tools that do not open in panels open in the Quick 
Access Toolbar located at the top left-hand side of 
the Design screen. Editing and Drawing tools such as 
Point Editing, Eraser, and Knife open here.

AJUSTAR À JANELA:  Clicando no ícone 
Ajustar à Janela, você ajustará imediatamente 

seu espaço de trabalho inteiro (a página branca e a 
base de corte cinza escuro) para o centro da tela. 
Quando o zoom está muito ampliado ou diminuído, 
Ajustar à Janela é uma boa opção para colocar seu 
projeto de volta no centro de sua página.

ATALHO DO TECLADO: Ajustar à Janela
Windows, pressione Ctrl + 1
Mac®, pressione Cmd + 1

FORMA ÚNICA
Quando você tem uma única forma selecionada, a 
Barra de Ferramentas de Acesso Rápido revelará mais 
opções de Cor de Preenchimento, Cor de Linha, Estilo 
e Espessura de Linha, Dimensionar, Mover, Agrupar, 
Organizar, Fundir, Deslocar, Duplicar e Deletar.

FORMAS MÚLTIPLAS
Quando você tiver várias formas selecionadas, a Barra 
de Ferramentas de Acesso Rápido se abrirá com 
as mesmas opções da forma única, e também com 
opções de Alinhamento.Para mais informações sobre 
essas ferramentas, consulte as seguintes páginas.

Twiggy Trees | por Bonnie Christine
ID do Projeto: 172240

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/461747
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/172240
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TEXTO
Se você tiver um texto no seu projeto, a Barra de 
Ferramentas de Acesso Rápido será aberta com 
opções de Texto, como: fonte, tamanho, negrito/
itálico/sublinhado, justificação, direção e entrelinha. 
As opções de preenchimento e linha também 
serão abertas.

FERRAMENTAS DE DESENHO
Ferramentas de desenho com opções estendidas não 
abrem em painéis; elas estão na Barra de Ferramentas 
de Acesso Rápido. Ferramentas de Edição e Desenho, 
como Editar Pontos, Borracha e Faca, são abertas aqui.

Acesse Preenchimento, Linha, Dimensionar, 
Mover e Alinhar aqui ou em seus respectivos 
painéis, através de ícones do lado direito.

As funções Agrupar/Desagrupar, Trazer para 
Frente/Enviar para Trás, Duplicar e Excluir são 
acessíveis por esta barra de ferramentas ou 
clicando com o botão direito do mouse em um 
objeto na tela de desenho e selecionando a 
opção no menu suspenso.

Fundir e Deslocar são acessíveis por esta barra 
de ferramentas, clicando com o botão direito do 
mouse em um objeto e selecionando do menu 
suspenso, ou pelo painel Modificar para Fundir, e 
pelo painel de Deslocar para deslocamento.

Merry Christmas Script Font | por Gina Marshall
ID do Projeto: 161785

AGRUPAR/DESAGRUPAR
Quaisquer linhas ou objetos podem 

ser agrupados para que não saiam de suas posições 
relativas, mesmo quando você movê-los. Você pode 
agrupar coisas temporariamente apenas para movê-
las e depois desagrupá-las. Ou, você pode agrupar 
objetos e mantê-los agrupados indefinidamente.

O arbusto roxo é um exemplo de uma linha única. A 
imagem parece ter muitas partes, mas é uma linha 
com um único ponto inicial e ponto final. Não há nada 
para agrupar ou desagrupar. Quando você o preenche 
com uma cor, a forma inteira é preenchida. Você pode 
mover a imagem e tudo permanecerá junto, porque é 
uma única forma.

Este adorável projeto de monstro tem várias partes 
e tudo está agrupado. Você pode mover os objetos 
como uma imagem única, mas você não pode 
clicar em partes individuais. Então, você tem que 
desagrupá-lo para poder a reorganizar e preencher 
com cor. Para desagrupar, selecione o objeto e 
clique no ícone Desagrupar ou clique com o botão 
direito do mouse e selecione “Desagrupar”. Uma 
vez desagrupados, caixas de seleção individuais vão 
aparecer em torno de cada novo objeto não agrupado.

Berry Branch | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 8462

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/482423
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/161785
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/8462
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Comece preenchendo com cor cada objeto. Isto 
facilitará na hora de saber que partes vão onde. 
Certifique-se de preencher as formas brancas com 
branco ou elas vão manter seu preenchimento 
transparente.

Grouped Ungrouped

Agrupar não interfere no corte. Linhas de corte 
permanecerão inalteradas, estando o objeto 
agrupado ou não.

ATALHO DO TECLADO: Agrupar Itens
Windows, pressione Ctrl + G
Mac®, pressione Cmd + G

ATALHO DO TECLADO: Desagrupar Itens
Windows, pressione Ctrl + Shift + G
Mac®, pressione Cmd + Shift + G

Agrupe os olhos juntos. Cada olho é feito de três 
círculos separados. Coloque o círculo branco sobre 
a laranja, e depois o preto em cima do branco. 
Selecione todas as seis formas e, em seguida, agrupe.

Agora que os olhos estão agrupados, você pode 
movê-los como um objeto em vez de seis. É 
muito mais fácil do que tentar mover cada círculo 
individualmente.

Agrupe o corpo junto, para que você possa movê-lo 
como uma peça só. Coloque o corpo laranja em cima 
do corpo roxo e selecione os dois. Agrupe-os.

Agrupe os dentes na boca vermelha. Coloque todas 
as peças do monstro em cima umas das outras e 
agrupe todo o desenho. Agora você pode mover o 
monstro como um objeto só! Lembre-se, você pode 
desagrupá-lo quando quiser, para ajustar ou mover 
partes dele.

DICA SILHOUETTE: Se você quiser cada círculo 
perfeitamente centralizado, basta centralizar-los 
uns com os outros usando a ferramenta Alinhar 
(página 103.)

O OBJETO ERRADO ESTÁ NA FRENTE? Clique com 
o botão direito do mouse e selecione a opção 

“Trazer para Frente”. Veja a página 52.
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ORGANIZAR OBJETOS
Muitos de seus projetos terão peças que se 
sobrepõem. A ordem de qual imagem fica na frente 
e qual fica atrás pode ser organizada da maneira que 
você quiser. Você pode usar os ícones ou clicar com 
o botão direito do mouse no seu projeto para obter as 
opções de organizar.

Orange Monster | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 14324

QUAL A DIFERENÇA ENTRE AGRUPAR E FUNDIR?  
Agrupar pega duas ou mais formas e as reúne 
juntas. Elas vão aparecer como uma forma, e 
você pode movê-las como uma forma. Mas você 
sempre pode desagrupá-las e elas vão voltar à 
ser formas separadas. Quando você agrupa as 
coisas, cada forma retém suas propriedades 
individuais, como cor.

Quando você fundir formas, elas se unem para 
criar uma forma contínua. A nova forma terá 
todas as propriedades de apenas uma das 
formas originais. Uma vez que você fundir algo, 
não há um recurso para separar. Você pode 
desfazer sua ação com o recurso Desfazer, mas 
se você fechar o arquivo, você não pode abri-
lo e desfazer a fundição em um objeto. Para 
mais informações sobre Fundir, consulte a 
página 52.

TRAZER PARA FRENTE:  Essa ação pega a 
imagem selecionada e a coloca na frente de 

todas as outras imagens sobrepostas.

ATALHO DO TECLADO: Trazer para Frente
Windows, pressione Ctrl + Shift + ]
Mac®, pressione Cmd + Shift + ]

ENVIAR PARA TRÁS:  Essa ação leva a sua 
imagem selecionada para trás de todas as 

outras imagens sobrepostas. Na imagem da esquerda, 
a forma amarela está na frente da forma. Precisamos 
da cinza na frente para ver as listras. Clique com o 
botão direito do mouse no amarelo e selecione “Enviar 
para Trás”. (Ou clique com o botão direito do mouse 
no cinza e selecione “Trazer para Frente”.)

Hot Air Balloon | por Carta Bella
ID do Projeto: 78068

ATALHO DO TECLADO: Enviar para Trás
Windows, pressione Ctrl + Shift + [
Mac®, pressione Cmd + Shift + [

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/14324
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/119957
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/78068
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FUNDIR
Você pode selecionar objetos que se 

sobrepõem e fundi-los para que virem um único 
objeto. Desta forma, quando você cortar o seu 
material, você não terá linhas de corte através das 
formas sobrepostas. Esta função é muito útil para 
textos que têm letras sobrepostas.

Selecione todas as imagens ou letras sobrepostas 
que deseja fundir e clique no ícone Fundir. É isso! 
É importante lembrar que agora o desenho não é 
visto mais como texto; é uma forma. Você não pode 
adicionar mais letras a ele. Você também não pode 
separar algo que foi fundido. Você pode desfazer a 
ação, mas você não pode voltar em um objeto que 
você soldou ontem e separá-lo.

undir não é apenas para letras e fontes. Os objetos 
também podem ser fundidos. Usa a função Fundir 
em objetos juntos para criar novas formas, formas 
mais fáceis de cortar, ou mesmo para criar contornos. 
Pegue um projeto como este elefante. Faça três 
cópias. Selecione duas das cópias , clique com o botão 
direito do mouse e selecione “Virar Horizontalmente”. 

Unido

LD Family Script | por Lettering Delights
ID do Projeto: 95561

Não unido

DICA SILHOUETTE: Se você quiser, faça uma cópia 
de seu projeto e coloque na área cinza. Assim, 
se você não gostar de como ele ficou depois de 
fundir, você pode deletar a imagem fundida e 
usar a cópia não fundida que está do lado da 
página.

RECUAR/AVANÇAR:  “Recuar” e 
“Avançar” enviam a imagem selecionada 

apenas uma camada para a frente ou para trás. Se 
você tiver mais de dois objetos em camadas, isso é 
essencial. Esta árvore tem uma parte onde três 
formas se sobrepõem. Há o círculo rosa salmão, a 
forma de nuvem esverdeada, e o galho marrom. (1) 
Inicialmente, a forma rosa está na frente das outras 
duas. Queremos que forma rosa sobreponha o galho, 
mas queremos que a forma esverdeada fique na 
frente de todas. (2) Selecione a forma rosa e clique 
em “Recuar”. (3) Se você enviá-la para trás, os galhos 
ficarão na frente dela. (4) Recue, para que ela passe 
só uma camada para trás.

Tree | por BasicGrey
ID do Projeto: 76958
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ATALHO DO TECLADO: Avançar
Windows, press Ctrl + ]
Mac®, press Cmd + ]

ATALHO DO TECLADO: Recuar
Windows, press Ctrl + [
Mac®, press Cmd + [

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/95561
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/243794
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/76958


Capítulo três: Silhouette Studio® Configuração e Design | 53

DESLOCAR E CRIAR CAMINHO COMPOSTO
Utilize o deslocamento e o caminho composto para 
criar uma moldura. Desenhe um quadrado. Faça 
um deslocamento com as bordas. Selecione os dois 
quadrados e clique com o botão direito do mouse. 
Selecione “Criar Caminho Composto”.

Como você saberá que agora tem um caminho 
composto e não dois retângulos? Você pode mover os 
dois retângulos como uma única forma e você pode 
preencher com cor o espaço entre os dois.

CAMINHOS COMPOSTOS:  O conceito de caminhos 
compostos é importante para entender porque 
certas funções são aplicadas de formas diferentes, 
à situações aparentemente idênticas. Os caminhos 
compostos são uma união de dois ou mais objetos 
onde as linhas são incorporadas ou cortadas na 
imagem. Um caminho composto pode parecer igual 
a um conjunto de linhas agrupadas, mas ele ficará 
muito diferente quando for preenchido com cor.

OBSERVAÇÃO: Sua máquina cortará a forma do 
meio e a forma preenchida de preto, exatamente 
da mesma maneira. Os caminhos compostos 
afetam apenas a forma que você vê o desenho 
na tela.

Organize os elefantes juntando tromba com tromba 
e cauda com cauda, certificando-se que estão 
ligeiramente sobrepostas. Selecione todos os quatro 
elefantes e clique em Fundir. Agora quando você 
enviar para o corte, ficará como uma tira de elefantes, 
e não quatro elefantes separados.

Filigree Elephant Papercut | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 170755

ATALHO DO TECLADO: Para Fundir
Windows, pressione Ctrl + Shift + W
Mac®, pressione Cmd + Shift + W

DESLOCAR:  Deslocar está localizado na Barra 
de Ferramentas de Acesso Rápido, clicando 

com o botão direito do mouse em um objeto, ou à 
direita nas ferramentas de desenho do 
Silhouette Studio®. Deslocar cria um contorno um 
pouco maior ou um pouco menor, da forma 
selecionada. Para mais informações sobre como usar 
o deslocamento, consulte a página115.

Deslocamentos podem ser aplicados à formas, texto 
e desenhos. Aplique o deslocamento em um desenho 
simples, como este sol, para criar seu próprio projeto!

Sunshine | por Silhouette
ID do Projeto: 56763

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/170755
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/56763
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O desenho de sol abaixo, é uma imagem da Loja de 
Design Silhouette que tem muitas partes diferentes. É 
originalmente uma imagem não-composta, por isso, 
quando você abri-la da biblioteca e preenchê-la com 
cor, ela pode não ficar como você esperava. Tudo vai 
ser preenchido com preto, porque não há qualquer 
espaço negativo no projeto, mesmo que pareça que 
os círculos são vazados. Embora agrupadas, todas as 
formas e linhas são peças individuais, umas sobre as 
outras, então todas serão preenchidas de preto.

Queremos usar um caminho composto para que 
os círculos fiquem vazados no projeto. Desagrupe 
a imagem inteira. Em seguida, selecione todos os 
triângulos que compõem o sol na parte inferior. 
Agrupe essas formas juntas. Preencha esse grupo 
com a cor amarela.

Agora, selecione todos as formas que compõem o 
meio círculo, clique com o botão direito do mouse e 
clique em “Criar Caminho Composto”.

OBSERVAÇÃO: Caminhos compostos não têm um 
ícone na Barra de Ferramentas de Acesso Rápido, 
mas é essencial entende-los para criar projetos. 
Eles podem ser acessados clicando com o botão 
direito do mouse ou pelo ícone Modificar, nas 
ferramentas de desenho do Silhouette Studio®.

Sun Pattern | por BasicGrey
ID do Projeto: 66734

Isto perfura os círculos na imagem em vez de 
simplesmente deixá-los por cima. Agora os círculos 
são vazados e mostram até o branco da página de 
desenho. É importante saber:

 f Os caminhos compostos não podem ser 
desagrupados para mover partes variadas 
das imagens. No entanto, você pode liberar 
um caminho composto para poder mover 
novamente as peças em seu projeto.

 f Os caminhos compostos não afetam como o 
projeto será cortado, apenas como ele será 
impresso ou como ele aparece em sua tela 
de desenho.

 f Usar caminho composto em um texto, 
transforma o texto em partes individuais e 
editáveis. Liberar o caminho composto não 
converte as peças de volta para texto.

Fica mais fácil visualizar os caminhos compostos 
se você pensar nas formas sobrepostas como 
cortadores de biscoito. Antes de ser um caminho 
composto, os cortadores estão posicionados 
em cima da massa de biscoito. Mas, quando 
você cria um caminho composto, os cortadores 
atravessam a massa fazendo furos com as 
formas.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/243794
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/66734
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egue o sol amarelo e coloque-o em cima do meio 
círculo. Agrupe o projeto. Deixe todas as linhas 
transparentes, para que você possa ver como ele vai 
ficar se você quiser imprimi-lo.

Você quer adicionar várias cores diferentes à 
este projeto? A melhor maneira de fazer isso é 
desagrupando, não criando um caminho composto. 
Para ver um tutorial aprofundado sobre como 
desagrupar, consulte a página 49. Mas, para um 
rápido tutorial, pegue o projeto original e desagrupe-o. 
Em seguida, separe as peças e preencha-as com cor. 
Você pode agrupar partes que ficam juntas, como 
cada conjunto de círculos que compõem um arco. 
Após preencher tudo com cor, coloque-os em cima 
uns dos outros novamente e agrupe.

ATALHO DO TECLADO: Criar Caminho Composto
Windows, pressione Ctrl + E
Mac®, pressione Cmd + E

ATALHO DO TECLADO: Liberar Caminho Composto
Windows, pressione Ctrl + Shift + E
Mac®, pressione Cmd + Shift + E

DUPLICAR
Ao selecionar um objeto ou grupo de objetos e 

clicar no ícone uma cópia do objeto selecionado será 
feita e colocada um pouco pra fora do objeto original. 
Você pode mover a cópia e manipulá-la.

1. Abra o projeto ou objeto que você 
deseja duplicar.

2. Selecione o coração e as folhas do regador e 
duplique o desenho.

3. Clique com o botão direito do mouse para virar 
o desenho horizontalmente. 
(ver página 107).

4. Coloque a imagem em um projeto com 
texto. Usando esse método, você pode fazer 
desenhos que combinam.

Watering Can | por Sarah Bailey
ID do Projeto: 122000

PN Wiggle and Jiggle | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 126980
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ATALHO DO TECLADO: Duplicar
Windows, pressione Ctrl + D
Mac®, pressione Cmd + D

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20508
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/122000
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/126980
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Quando você está no Modo Editar Pontos, as imagens 
selecionadas param de exibir as alças de controle 
que ficam em torno da imagem, para redimensionar 
e girar, e vão mostrar os pontos, ou nós, da imagem. 
Pontos sobre linhas é onde a linha pode mudar de 
direção ou passar a ser curva.

Temos aqui um banner simples. Cada peça do banner 
tem apenas sete pontos (sem contar os pontos das 
letras), por isso será fácil modificá-lo.

No Modo de Edição de Pontos, o ponto 
selecionado ficará branco, e todos os outros 
pontos serão cinza escuro. A linha selecionada 
associada ao ponto selecionado será destacada 
por uma linha vermelha. Linhas adicionais que 
têm pontos azuis são alças para ajustar linhas 
curvas.

Happy Fall Banner | por Amanda McGee
ID do Projeto: 66781

ATALHO DO TECLADO: Editar Pontos
Windows/Mac®, clique duas vezes sobre a forma 
ou pressione A.

EXCLUIR
A ferramenta Excluir vai apagar tudo que 

você tiver selecionado. Você também pode fazer 
isso selecionando algo e pressionando Backspace ou 
Delete no seu teclado.

Você pode excluir partes de projetos para personalizá-
los. Neste regador, apague alguns dos furos no bico 
para que você tenha que se preocupar em colar 
apenas três pontos pretos ao invés de seis. Ninguém 
vai notar e você facilitou um pouco seu trabalho!

Ferramentas de Desenho
SELECIONAR
A seta simples é o mouse de seleção 

padrão. Use-a para arrastar suas imagens pela tela, 
redimensionar objetos e clicar em diferentes partes 
do seu projeto.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Selecionar
Windows/Mac®, pressione V

PEDITAR PONTOS
Para entrar no Modo de Editar Pontos, clique 

duas vezes em uma imagem, ou use a ferramenta 
Editar Pontos que ficará na Barra de Ferramentas 
de Acesso Rápido. Isto te permite editar quaisquer 
pontos da sua imagem. Somente as linhas simples 
não agrupadas podem ser selecionadas com a 
ferramenta de Editar Pontos. Para sair do Modo de 
Edição de Pontos, clique em uma parte em branco da 
tela ou volte para o modo de seleção regular clicando 
na ferramenta Selecionar.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/259589
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/66781
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MOVER/AJUSTAR PONTOS:  Mova um ponto 
mantendo seu mouse sobre qualquer ponto na linha. 
Quando você estiver sobre um ponto que pode ser 
ajustado, o cursor vai modificar para mostrar que 
você pode clicar e segurar o ponto, para move-lo. Nas 
linhas curvas, você também pode agarrar os pontos 
azuis e arrastá-los para ajustar a curva do segmento 
de linha associado. No banner, selecione o ponto 
do meio do “v” de cabeça para baixo. Puxe-o para 
baixo. Agora é um “v”. Nós não adicionamos nem 
excluímos nenhum ponto. Apenas movemos um 
ponto para baixo.

NÃO CONSIGO FAZER OS PONTOS APARECEREM!  Se 
você está tentando entrar no Modo de Edição 
de Pontos e as funções estão acinzentadas, 
ou se você clica duas vezes no seu projeto e 
nada acontece, você vai precisar desagrupar 
seu projeto ou transformá-lo num caminho 
composto.

está em baixo. Clique no ícone Excluir Ponto. Ele 
exclui o ponto e conecta os dois pontos de cada lado 
do ponto excluído, fazendo uma linha reta 
entre os dois.

ADICIONAR PONTOS:  Adicione um ponto mantendo 
o mouse sobre uma linha em um local que não há 
nenhum ponto. Quando o mouse estiver sobre um 
lugar na linha onde é possível adicionar um ponto, 
ele irá se ajustar para mostrar que você pode clicar 
e soltar um ponto ali. No banner, arraste para baixo 
o ponto do meio do “v” de cabeça para baixo, para 
fazer uma linha plana. Em seguida, adicione um ponto 
em cada lado desse ponto, para que haja três pontos 
na linha. Arraste um pouco para cima os dois pontos 
laterais, deixando o ponto do meio onde está. Isto 
irá gerar uma borda em ziguezague na parte inferior 
do seu banner. Foi ou não foi fácil? Você só teve que 
adicionar três pontos para mudar a forma inteira.

Deseja excluir ou modificar muitos pontos ao 
mesmo tempo? Em um PC, segure Shift e use o 
mouse para desenhar uma caixa de seleção em 
torno dos pontos que você quer excluir. Em um 
Mac, mantenha Shift + Alt e use o mouse para 
desenhar a caixa de seleção. Após selecionar 
vários pontos, você pode usar qualquer uma das 
funções no painel.

EXCLUIR PONTO:  Qualquer ponto pode ser 
excluído ao se clicar com o botão direito do 

mouse sobre ele e selecionar a opção Excluir Ponto. 
Excluir um ponto fará com que os pontos mais 
próximos de cada lado do ponto excluído se 
conectem e criem uma nova linha. Esta ferramenta é 
diferente de apagar uma imagem, ela serve apenas 
para apagar pontos individuais. No banner “L” que foi 
ajustado acima, selecione o ponto no meio do “v”que 
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Bird | por Loni Harris
ID do Projeto: 7428
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QUEBRAR CAMINHO:  Você pode quebrar o 
caminho de qualquer linha usando a 

ferramenta “Quebrar Caminho” ou clicando com o 
botão direito do mouse em um ponto e selecionando 

“Quebrar Caminho”. Quebrar um caminho irá criar 
dois novos pontos a partir do ponto original. Um 
caminho quebrado ou dois pontos de extremidade 
não conectados, podem ser reunidos se você arrastar 
o ponto vermelho de uma extremidade até o ponto 
vermelho da outra extremidade.

1. Quebre o caminho na parte inferior da asa.

2. O ponto vermelho brilhante mostra que o 
caminho está quebrado. A asa perde sua cor 
de preenchimento porque o caminho está 
quebrado e não é mais um objeto fechado. 
Faça dois pontos à partir do ponto vermelho.

3. Puxe-os para cima, para dentro da asa e 
depois reconecte-os. A asa vai ser preenchida 
com cor novamente.

4. Agora a asa aparenta ter penas.

CANTO:  A ferramenta Canto, permite que um 
ponto selecionado seja ajustado para criar 

uma quina. Adicione um ponto em cada um dos 
cantos. Com o novo ponto selecionado, clique em 

“Canto”. Arraste o ponto para cima para fazer o banner 
com um ângulo reto.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/18816
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/7428
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SUAVE:  Você pode usar a ferramenta Suave 
para ajustar um ponto selecionado, para fazer 

um ponto de transição suave no ponto de interseção 
selecionado.

SIMPLIFICAR:  Este pássaro tem muito mais 
pontos do que os banners, por isso é um 

pouco mais difícil editá-lo. Clique na asa. Veja quantos 
pontos existem só na asa? Algumas imagens contêm 
um número muito grande de pontos. A ferramenta 
Simplificar, ajusta automaticamente os pontos da 

imagem e a simplifica, deixando a imagem com o 
menor número de pontos possível, sem alterar a 
forma da imagem.

Original Simplificado

EDITAR PONTOS DE PALAVRAS:  Se você está 
interessado em fazer trabalhos com palavras, tudo 
que você precisa de fazer é editar os pontos do seu 
texto. Comece digitando uma palavra com uma 
fonte básica e letras maiúsculas. Todas as letras 
devem ficar mais ou menos do mesmo tamanho. 
Desenhe um círculo acima do seu texto. O círculo 
deve ter aproximadamente o mesmo comprimento da 
sua palavra.

Para curvar o texto para a forma, você precisa 
desagrupar seu texto. Isso irá alterar o texto para 
formas individuais. Comece no meio e selecione uma 
letra. Estique os pontos de extremidade superiores até 
o círculo. Não mexa nos pontos de baixo; Eles devem 
permanecer onde estão para que a base fique numa 
linha reta.

Beachy Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 137774

TORNAR CURVA:  A opção Tornar Curva, 
converte a linha selecionada (a linha marcada 

em negrito vermelho que está associada com o ponto 
selecionado no momento) em uma linha curva. No 
banner, selecione um dos pontos de canto superior. 
Em seguida, selecione a opção “Tornar Curva”. Ele vai 
curvar entre os dois pontos, de cada lado do ponto 
que você selecionou. Você pode ajustar a curva 
girando a barra pequena que aparece em seu objeto.

TORNAR RETA:  A opção Tornar Reta vai 
converter a linha selecionada (a linha marcada 

em negrito vermelho que está associada com o ponto 
que estiver selecionado) em uma linha plana, reta.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/137774


Capítulo três: Silhouette Studio® Configuração e Design | 60

Algumas letras são mais fáceis de esticar do que 
outras. Para as mais difíceis, como os “E”s, você pode 
ter que ajustar alguns dos pontos de canto que ficam 
em volta, também.

Quando tiver ajustado todas as letras, remova o 
círculo. Você fez a sua própria arte com uma palavra!

Editar Pontos de um texto, é diferente de 
escrever um texto em caminho. Se você quiser 
deixar suas letras quase inalteradas e só 
curva-las seguindo um caminho, consulte a 
página 97.

Outra maneira de editar pontos em palavras é 
colocando o texto dentro do círculo. Você precisará 
de ajustar a parte superior e a parte inferior das letras 
para que elas caibam no círculo.

Como no exemplo anterior, selecione os pontos na 
parte superior das letras e arraste-os para a linha oval. 
Em seguida, selecione os pontos na parte de baixo das 
letras e arraste-os para a parte inferior da forma.

Quando você tiver ajustado todas as letras, delete 
o círculo.
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Linhas de Remoção: Adicione linhas de remoção 
manualmente, com a ferramenta de Linha. As linhas 
de remoção são linhas colocadas no espaço negativo 
de seu projeto. Estas linhas facilitam na hora de 
desgrudar o vinil e o transfer. Se você está cortando 
vinil, você pode adicionar linhas em seu projeto, 
entre as palavras ou formas. Então, quando você 
estiver puxando a parte negativa de seu vinil, ele se 
separará em seções, ao invés de puxar seu projeto 
inteiro de uma vez. É muito simples e vai facilitar 
sua vida. Use o recurso Linha para desenhar linhas 
em espaços vazios, certificando-se de que elas não 
estão encostando em nenhuma parte do seu projeto. 
Você pode adicionar quantas linhas quiser. Isso fará a 
separação do vinil ser muito mais fácil.

‘You’re My Favorite’ Phrase | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 54870

Quer linhas de remoção automáticas? Vá até a 
página 178, em Edição Business.

FERRAMENTAS DESENHAR LINHAS
LINHA:  A ferramenta Linha cria linhas retas. 
Pressionar Shift no teclado enquanto desenha 

uma linha, fará que ela seja uma linha reta vertical, 
horizontal ou diagonal 45°, à partir do ponto 
de partida.

Digite seu texto em uma fonte que você gosta. 
Adicione duas linhas verticais ao lado direito dele. 
Copie as duas linhas e cole-as do lado esquerdo. 
Usando apenas linhas simples, você personalizou 
seu projeto.

KB Honeybuns | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 155830

ATALHO DO TECLADO: Fazer uma linha
Windows/Mac®, pressione \

FORMA CURVA:  A ferramenta Forma Curva, 
cria uma forma a partir de várias linhas curvas. 

Um ponto é criado a cada clique do mouse. As linhas 
continuarão a ser desenhadas até que você feche a 
imagem alinhando o ponto final com o ponto inicial, 
ou clicando duas vezes.

POLÍGONO:  A ferramenta Polígono cria uma 
forma à partir de várias linhas retas. Um ponto 

é criado com cada clique do mouse. As linhas serão 
desenhadas até que você feche a imagem, alinhando 
o ponto final com o ponto inicial, ou clicando duas 
vezes. Mantenha pressionada a tecla Shift no teclado 
enquanto desenha, para que a linha seja vertical, 
horizontal ou 45°, à partir do ponto inicial ou do 
último ponto clicado.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Forma Curva
Windows/Mac®, pressione C

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/54870
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/155830
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ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Forma Curva
Windows/Mac®, pressione C

DICA SILHOUETTE: Você pode Editar Pontos nesses 
objetos, depois de desenhá-los, para aprimorar 
sua forma. Para mais informações sobre Editar 
Pontos, consulte a página 56.

RETÂNGULO:  A ferramenta Retângulo cria 
quadrados ou retângulos. Manter pressionada 

a tecla Shift enquanto desenha, criará um quadrado, e 
manter pressionada a tecla Alt, fará o ponto inicial do 
cursor ser o centro exato do seu objeto. Use 
retângulos para fazer caixas, cartões, ladrilhos, 
padrões, etc.

ATALHO DO TECLADO: ferramenta retângulo
Windows/Mac®, pressione R

Veja o que você pode fazer com retângulos 
básicos e a ferramenta Distorção na 
página 159.

ARCO:  A ferramenta Arco faz linhas suaves e 
arqueadas. Ajuste o ângulo e o estilo de linha 

para usar essa função de várias maneiras diferentes.

US Map | por Hero Arts
ID do Projeto: 65978

11 Hearts | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 37852

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Arco
Windows/Mac®, pressione Shift + A

DESENHAR FORMAS
O Silhouette Studio® fornece várias ferramentas 
de desenho básicas, que você pode usar para 
criar formas.

RETÂNGULO DE BORDAS ARREDONDADAS:  A 
ferramenta Retângulo Arredondado cria um 

quadrado ou retângulo com cantos arredondados. 
Manter pressionada a tecla Shift enquanto desenha, 
vai criar um quadrado arredondado, enquanto manter 
pressionada a tecla Alt, fará o ponto inicial do cursor 
ser o centro exato do seu objeto. Quando você 
selecionar o Retângulo de Bordas Arredondadas, você 
vai ver dois pontos vermelhos de controle, no canto 
superior esquerdo do retângulo. Você pode arrastá-
los individualmente para ajustar as curvas do 
retângulo, ou você pode selecionar os dois 
simultaneamente mantendo pressionada a tecla Shift 
e arrastando todos os pontos de controle de uma vez. 
Use a ferramenta Faca para cortar um quadrado 
arredondado e fazer um projeto divertido.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/23067
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/65978
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/37852
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DESENHAR À MÃO LIVRE
FERRAMENTA DESENHAR À MÃO LIVRE:  A 
ferramenta Desenhar à Mão Livre, cria 

livremente uma linha contínua. As linhas desenhadas 
com esta ferramenta continuarão até que o mouse 
seja liberado, ou que a imagem seja fechada alinhando 
o ponto final com o ponto inicial. Use-a para qualquer 
coisa, para fechar imagens abertas ou para adicionar 
enfeites num texto e fazer letras pontudas, como 
mostrado abaixo.

ED Papercut Font | por Emily Dyer
ID do Projeto: 56803

Shadow Play Monster | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 100463

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Desenhar à Mão 
Livre 
Windows/Mac®, pressione F

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Retângulo de 
Bordas Arredondadas
Windows/Mac®, pressione Shift + R

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Polígono
Windows/Mac®, pressione P

POLÍGONO:  Polígonos têm uma barra de 
controle no meio, onde você pode ajustar 

quantos lados quer que a forma tenha. Mantenha a 
tecla ALT pressionada enquanto desenha um polígono 
para que ele se encaixe em um dos seus lados. Depois 
de desenhar um polígono, você precisa “Converter em 
Caminho” para que o número de lados não seja 
alterado enquanto você ajusta sua forma.

FERRAMENTA DESENHAR À MÃO LIVRE 
SUAVEMENTE:  Desenhar à Mão Livre 

Suavemente, cria uma linha suave e contínua. Linhas 
desenhadas com esta ferramenta terão transições 
suaves, sem ângulos afiados, e continuarão até que 
você solte o mouse, ou que a imagem seja fechada 
alinhando o ponto final com o ponto inicial.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Desenhar à Mão 
Livre Suavemente
Windows/Mac®, pressione Shift + F

ELIPSE:  A ferramenta Elipse cria uma forma 
oval ou um círculo. Manter pressionada a tecla 

Shift enquanto desenha vai criar um círculo perfeito, 
manter pressionada a tecla ALT fará o ponto inicial do 
cursor ser o centro exato do seu objeto. Tente criar 
algo fácil, como olhos, fundindo duas formas ovais 
juntas. e colocando dois círculos pretos em cima.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Elipse
Windows/Mac®, pressione E

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/301427
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/56803
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/100463
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Faça sua própria borboleta em quatro etapas simples:

1. Selecione Desenhar à Mão Livre Suavemente 
para fazer o formato da asa.

2. Espelhe a asa para a direita. Mova um pouco 
cada asa para que elas fiquem ligeiramente 
sobrepostas.

3. Use a função Fundir para juntar as duas asas.

4. Preencha sua borboleta com cor e adicione um 
corpo oval usando a ferramenta Retângulo de 
Bordas Arredondadas.

O QUE VOCÊ PODE FAZER COM AS FORMAS?  Há 
tantos projetos que você pode fazer com formas 
básicas. Seja criativo!

Esta flor é feita inteiramente 
com formas. Primeiro, use o 
Polígono. Desenhe um triângulo. 
Em seguida, vá em Replicar. Gire 
uma das cópias do triângulo. 
Funda os dois juntos. Desenhe 
um retângulo para a haste e 
desenhe uma Forma Curva para 
fazer a folha. Então, desenhe 
um círculo que será o miolo e 

43

21

Pronto! Você criou sua própria flor.

A flor rosa claro foi feita com a ferramenta Forma 
Curva. A flor coral um foi feita com a ferramenta 
Polígono. A flor roxa foi feita com a ferramenta Elipse, 
e a cinza foi feita com a ferramenta Desenhar à Mão 
Livre Suavemente.

Comece a experimentar! Desenhe formas, una-as, 
coloque formas em cima de outras, e edite os pontos 
das formas para ajustar minuciosamente o desenho. 
As possibilidades são infinitas!
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Para começar, configure seu projeto em sua página. 
Quando seu projeto estiver pronto, adicione seu texto. 
Usando o pequeno círculo no lado inferior esquerdo 
da caixa de texto, arraste o texto até seu caminho, 
deixando-o curvado.

Antes de transformar seu texto em um objeto, use 
seu recurso de nota adesiva! Clique no ícone Nota 
Adesiva. Na nota, insira a fonte que você utilizou.

Agora, você poderá transformar seu texto em um 
objeto e não precisará se preocupar em lembrar a 
fonte que utilizou caso queira usar ou editar o mesmo 
projeto novamente. Você também pode inserir outras 
informações importantes, como aquisição de licença 
comercial para o projeto, notas de dimensionamento, 
entre outras.

A melhor parte das notas adesivas é que elas nunca 
serão cortadas, mesmo quando estiverem sobre 
a área de corte. Adicione quantas notas quiser e 
ajuste-as ou arraste-as ao local mais conveniente. Se 
não precisar mais de uma nota, clique fora dela para 
garantir que o cursor não esteja mais na nota, clique 
com o botão direito e selecione Deletar.

Light Bulbs Vintage Heart | por Deborah Stine
ID do Projeto: 74388

Lola Font | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 131918

LIGHT BULB MOMENT!

LI
GH

T BULB MOMENT!

FERRAMENTA TEXTO
A ferramenta Texto está localizada em dois 

lugares: aqui na barra de ferramentas à esquerda e 
também na barra de ferramentas à direita. Clique no 
ícone de Texto da esquerda para digitar um texto no 
espaço de trabalho e use o ícone da direita para editar 
o estilo de texto. Veja mais informações sobre texto 
na página 92.

PN Peanut Butter and Honey | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 143690

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Texto
Windows/Mac®, pressione T e clique na tela de 
desenho para abrir uma caixa de texto.

NOTAS ADESIVAS
Clique no ícone Notas Adesivas para inserir 

uma nota em sua tela. Essa nota pode ser posicionada 
em qualquer lugar em sua página. Ela será salva 
no próprio arquivo do projeto para que você possa 
registrar informações importantes na nota. Então, 
você poderá fechar o arquivo e o abrir novamente mais 
tarde que sua nota ainda estará lá.

Se você já transformou seu texto em um objeto, 
poderá ver como esse recurso lhe será útil! Assim que 
seu texto virar um objeto, você não poderá mais ver as 
propriedades que seu texto tinha. Então, se você soldar 
um texto ou o transformar em um objeto, não poderá 
ver que fonte utilizou. Pode ser difícil achar a mesma 
fonte que você quer usar de novo. Por isso, para 
poupar tempo, escreva uma nota!

https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/310207
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/74388
https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/131918
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/143690
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elas estão localizadas na Barra de Ferramentas de 
Acesso Rápido. Você pode ajustar o tamanho e a 
forma da borracha, e também torná-la sólida ou 
um contorno.

Pode ser útil preencher sua imagem com cor quando 
você está apagando, para que você possa ver as 
linhas melhor. Arraste a borracha pelo topo do copo 
para apagar parte da laranja. Em seguida, arraste a 
borracha pelos outros dois lugares onde a laranja e o 
copo encostam. Selecione os pedaços descartados da 
fruta e exclua-os.

Mude a cor do preenchimento de rosa para marrom 
e pronto. Milkshake! Dê um passo a mais e apague 
o canudinho. Agora você tem um copo cheio do que 
você quiser. Talvez uma poção mágica?

Viu como é fácil personalizar qualquer coisa? Se você 
tem uma idéia específica e não consegue encontrar o 
desenho perfeito, você pode manipular formas e criar 
o que precisa.

Tropical Cocktail | por Hero Arts
ID do Projeto: 29788

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Borracha
Windows/Mac®, pressione Shift + E

BORRACHA
Apague qualquer parte de qualquer imagem 

usando a Ferramenta Borracha. Antes de apagar 
algo, verifique se você pode desagrupar a imagem. 
Frequentemente, quando você desagrupa um projeto, 
você pode selecionar e excluir partes que você pensou 
que precisaria apagar. Se você não puder desagrupar 
ou se você quiser excluir linhas que fazem parte de 
uma forma, a borracha é uma boa opção.

Usar a Borracha para manipular uma imagem é 
fácil. Selecione a forma. Aqui nós vamos editar o 
desenho de um drink. Ele tem uma fatia de laranja 
encaixada no copo.

Queremos apagar a fatia de laranja e transformar este 
drink em um milk-shake. A laranja encosta no copo 
em três lugares. Selecione a ferramenta borracha. Se 
você quiser ajustar suas configurações de borracha, 

Se você quiser voltar a seu projeto, será fácil adicionar 
outras lâmpadas com texto na mesma fonte. Em vez 
de vasculhar sua Biblioteca de Fontes tentando se 
lembrar da fonte que usou, basta ler sua nota. Seu eu 
do futuro te agradecerá por ter anotado!

LI
GH

T BULB MOMENT!

SM
ARTY PANTS!BRILLIANT!

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/23067
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/29788
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Aqui temos uma linda palavra em forma de coração. 
Do jeito que está, já está perfeito, mas queremos 
te mostrar como você pode usar sua ferramenta de 
borracha para personalizar qualquer projeto.

1. Selecione a borracha e comece à arrastá-la 
sobre as linhas que você quer apagar.

2. Queremos apagar todas as linhas extras e 
deixar somente a palavra “love”.

3. Quando você tiver apagado as linhas, 
selecione o “e”. 

4. Usando o círculo verde na parte superior, gire 
a letra ligeiramente para que ela se alinhe com 
as outras letras. Coloque-a um pouco mais 
perto das outras e pronto. Love!

Love | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 61514

43
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FERRAMENTA FACA
Você pode cortar, fatiar e segmentar imagens 

usando a ferramenta faca. Esta ferramenta oferece 
um corte em linha reta para separar partes de 
imagens. Ela cria duas novas formas separadas.

Digamos que você vai por esta mandala numa capa 
de caderno. Mas você só quer colocar parte dela 
na frente. A outra parte vai envolver o caderno e 
aparecer na parte de trás. Use a ferramenta Faca para 
cortar uma linha vertical ligeiramente fora do centro. 
Isso é tudo que você precisa fazer! Coloque a peça 
maior na parte da frente e a menor na parte de trás.

CRIE PROJETOS:  Aqui está outro exemplo. 
Primeiro, desenhe um círculo. Em seguida, faça um 
deslocamento transforme os dois círculos em um 
caminho composto (consulte a página 53 para 
instruções detalhadas). Em seguida, com a ferramenta 
faca. Corte duas linhas horizontais em todo o círculo 
para que você tenha duas pequenas partes cortadas, 
que você pode tirar do seu projeto. Exclua as peças.

Mandala | por StudioIlustrado
ID do Projeto: 104638

A Edição Designer do Silhouette Studio®, 
apresenta opções adicionais para formas de 
caminho da faca. Consulte a página 155.

DICA SILHOUETTE: Pressione Shift para um corte 
reto na horizontal, vertical, ou na diagonal 45 
graus.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/61514
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/240046
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/104638
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Use a ferramenta Polígono para desenhar um 
triângulo. Faça uma cópia do triângulo e vire-o 
horizontalmente. Coloque cada triângulo no final de 
cada linha. Agrupe todas as partes de seu projeto de 
setas personalizado.

Outra maneira de usar a faca é cortar através de 
letras ou formas para criar listras ou formas coloridas. 
Digite o seu texto. Em seguida, use a ferramenta faca 
para cortar linhas horizontais através de seu texto, 
fazendo listras. Mantenha a tecla Shift pressionada 
enquanto corta, para que suas linhas sejam retas. 
Corte linhas suficientes para preencher a forma. Em 
seguida, comece pelo topo e selecione as pequenas 
partes que constituem a primeira fileira. Preencha-
as com uma cor. Pule uma linha e faça o mesmo na 
próximo fileira. Você fez um texto listrado!

LDJ Martian Mania | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 23445

Dandelions - Star Tipped | por Snapdragon Snippets
ID do Projeto: 119435

Use a faca para fazer mais do que só um corte. 
Preencha esse desenho de antílope com preto. Use 
a faca reta para fazer vários cortes retos pequenos. 
Em seguida, selecione as formas pequenas que 
você criou com os cortes e preencha-as com vários 
tons de cinza. Pense nos projetos geométricos 
impressionantes que você pode criar.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE A FACA E A BORRACHA?  A 
Faca e a Borracha fazem coisas semelhantes, 
mas a borracha exclui partes de uma imagem. A 
faca só separa peças, então você pode excluir ou 
manter essas peças.

Antelope | por Silhouette
ID do Projeto: 1715

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Faca
Windows/Mac®, pressione K

Ferramentas do 
Silhouette Studio
A seção do lado direito da tela fornece uma gama de 
ferramentas, incluindo preenchimento de imagens, 
alteração de linhas, ajustar os atributos de texto, 
ajustar e replicar imagens, ajustar as condições da 
página e do corte, e muito mais.

Quando você clica em uma dessas ferramentas, 
ela é aberta em seu próprio painel de ferramentas 
correspondente.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/23445
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/17986
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/119435
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/1715
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PAINEL DE PÁGINA

TAMANHO DA PÁGINA
É aqui que você pode escolher a sua página 

e sua base de corte. Escolha a base de corte 
correspondente à máquina que você usará para cortar. 
É importante que suas configurações de página 
correspondam a sua página física e a sua base, para 
que sua máquina saiba onde cortar.

Quando um novo documento é aberto, o tamanho 
de folha padrão do documento será sempre a A4 
(21 cm x 29,7cm) para a Portrait, 30,5 cm x 30,5 cm 
para a Cameo, e 21 cm x 15 cm para a Curio. Você 
pode mudar o tamanho da sua página, o tamanho da 
sua base, e configurar se você quer ver a base ou as 
bordas. Cada um tem sua preferência de como gosta 
de visualizar sua tela, então experimente e descubra o 
que funciona melhor para você.

Você pode alterar a largura e o comprimento do seu 
documento. Há tamanhos predefinidos que você 
pode selecionar, ou você pode definir manualmente 
as medidas para uma página personalizada de 
qualquer tamanho. Dentro de tamanhos de páginas 
personalizadas, você pode ajustar a largura até no 
máximo 21 cm. para a Portrait e a Curio, ou 30,5 cm 
para a Cameo. A largura mínima recomendada para 
um tamanho personalizado é 7,5 cm. O comprimento 
pode ser ajustado até a medida que você desejar, 
mas o O comprimento máximo recomendado é 1 

3D Mailbox | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 38512

Love Nest Polka | por Glitz Design
ID do Projeto: 30128

metro. Mesmo você podendo selecionar materiais 
mais longos, comprimentos superiores a 1 metro 
podem ficar desalinhados nos roletes da Silhouette. 
O comprimento mínimo recomendado para um 
tamanho personalizado também é 7,5 cm. .

Se você está cortando em um pedaço pequeno de 
material, certifique-se que seu projeto se encaixa 
no pedaço, para que você não corte sua base. Meça 
as dimensões do seu material. Em seguida, altere o 
tamanho da página em “Personalizado”, para que ela 
corresponda ao tamanho do seu material Quando 
você colocar o material na base, alinhe-o de acordo 
com as linhas da grade, para que fique igual a imagem 
no software. Isto garante que você vai cortar seu 
projeto bem em cima do material.

Brogues | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 139583

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/38512
https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/110477
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/30128
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/139583
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Usando o mesmo projeto de caixa de correio de antes, 
redimensione sua caixa de correio para que fique 
com quase 38 cm. É um desenho muito longo para 
página e base padrões da Cameo, que tem 30,5 cm 
x 30,5 cm. Escolha a opção de página e base de 30,5 
cm x 61 cm. Se você quiser cortar um projeto mais 
largo do que 30,5 cm, consulte o recurso Ladrilho 
na página 187.

ORIENTAÇÃO:  Você pode ver seu documento como 
paisagem ou retrato. Paisagem é a orientação padrão 
quando você abre um novo documento. Quando 
um documento está na orientação paisagem, ele 
será enviado para a Silhouette com o canto superior 
esquerdo da tela coincidindo com o lado superior 
esquerdo do seu material. Quando um documento 
está na orientação retrato, ele será enviado para 
a Silhouette com o canto superior direito da 
tela correspondendo ao lado superior direito do 
seu material.

BASE DE CORTE:  Escolha sua base de corte no 
software, dependendo da base que você vai 
realmente usar para o corte. Ba Para cortar projetos 
maiores. Quando a base de corte é mostrada, você 
pode ajustar a barra de controle para “Revelar” a base 
de corte e ver exatamente onde suas imagens serão 
cortadas na base. À medida que você desliza a barra 
para a direita ou aumenta o número percentual, o 

ATALHO DO TECLADO: Painel de Página
Windows, pressione Ctrl + F1
Mac®, pressione Cmd + FN +F1

espaço de trabalho da página branca se tornará mais 
transparente e mostrará a base de corte abaixo. Uma 
configuração de 100%, ou arrastar a barra toda para 
a direita, permitirá que você veja a base de corte, e 
seu espaço de trabalho branco ficará totalmente 
transparente. ses vêm em tamanhos diferentes 
para diferentes máquinas, por isso certifique-se de 
escolher a que você tem. Sua máquina vem com uma 
base de tamanho padrão, mas você pode comprar 
uma mais longa.

Qual é a diferença entre revelar a base de corte e 
mostrar a grade? Quando você revelar a base, os 
pequenos números nas caixas da grade vão aparecer. 
Vai ficar igual a sua base. Se você está cansado 
de contar caixas para alinhar a sua mídia, isso é 
para você! Para mais opções de grade, consulte 
a página 72.

GIRAR EXIBIÇÃO:  Você pode girar a visualização 
da sua página. Enquanto a orientação da página vai 
indicar a forma como o seu trabalho está sendo 
enviado para a Silhouette, para ser cortado, a opção 

“Girar Exibição” vai simplesmente rodar o seu espaço 
de trabalho na tela para uma perspectiva diferente.

Revelar Base Grade
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SANGRAMENTO DE IMPRESSÃO:  Você já ficou 
chateado quando foi cortar um arquivo Impressão 
e Corte e descobriu que havia algum espaço em 
branco indesejável ao redor do objeto? Se sim, esse 
recurso é para você. É possível que sua impressora 
não imprima nas linhas de corte, conforme mostrado 
no Silhouette Studio®. Um sangramento de impressão 
estende a área de impressão de um projeto para fora 
da linha de corte para ajudar a evitar espaços em 
branco indesejados do lado de fora do seu design, 
assim que ele for cortado.

Para ativar o sangramento de impressão, vá até o 
painel Configurar Página. Na parte inferior do painel, 
você verá a seção “Sangramento de Impressão”. 
Certifique-se de que a caixa esteja marcada e ajuste 
o raio de sangramento, se necessário. A maioria das 
pessoas acha que apenas uma pequena quantidade 
de sangramento de impressão é necessária para que 
suas imagens cortadas fiquem sempre fantásticas.

Mermaid Silhouette | por Studio Ilustrado
ID do Projeto: 209753

MARGENS DE IMPRESSÃO E CORTE:  A linha vermelha 
em torno de seu espaço de trabalho é sua Margem de 
Corte. As imagens fora desta área de corte vermelha 
não serão cortadas. A linha cinza escura na base de 
corte é sua Margem de Impressão. Esta é a margem 
de impressão da sua impressora e só é aplicável se 
você estiver fazendo uma Impressão e Corte.

ATALHO DO TECLADO: Exibir Margem de Impressão
Windows, pressione Ctrl + Shift + P
Mac®, pressione Cmd + Shift + P

ATALHO DO TECLADO: Exibir Margem de Corte
Windows, pressione Ctrl + Shift + L
Mac®, pressione Cmd + Shift + L

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/240046
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/209753
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GRADE
Exiba ou esconda a grade para medir e 

posicionar seu projeto em sua página. Isto pode ser 
muito útil quando você está cortando seu projeto de 
várias cores ao mesmo tempo em sua página. Você 
pode ativar a grade clicando com o botão direito do 
mouse no seu espaço de trabalho e selecionando 

“Exibir Grade”, pressionando G no seu teclado, ou indo 
para o painel da Grade.

QUADRADA OU ISOMÉTRICA:  Há duas opções de 
Visualização da sua grade:  Quadrada ou Isométrica. 
A quadrada é a grade regular com linhas horizontais 
e verticais. A Isométrica é uma grade com linhas 
diagonais que você pode usar para exibir objetos 3D.

ATALHO DO TECLADO: Exibir e Esconder Grade
Windows/Mac®, pressione G

DICA SILHOUETTE: Se você quer exibir linhas de 
grade, mas quer os números pequenos que 
contam as polegadas, você precisa ir ao Painel 
de Página e revelar a base de corte. Consulte a 
página 69 para mais detalhes.

Para mais opções de grade como guias, réguas 
e retículos, consulte sobre a Edição Designer na 
página 153.

Grade Quadrada Grade Isométrica

ESPAÇAMENTO E DIVISÕES:  No painel da Grade 
você pode ativar e desativar a grade, ajustar o 
espaçamento da grade para a medida que quiser e 
selecionar o número de divisões na grade. Se você 
alterar o espaçamento para 25,4 mm, sua grade se 
assemelhará a sua base de corte.

OPÇÕES:  A opção “Mostrar Grade” fará a grade 
aparecer ou desaparecer. Às vezes, pode ser útil ter a 
grade aparecendo enquanto trabalha em um projeto, 
mas às vezes ela pode atrapalhar. Saber como ativá-la 
e desativá-la facilmente, pode ajudar quando você 
está trabalhando em sua página de desenho.

A opção “Ajustar à Grade” força a imagem a se 
adequar à medida e às divisões da grade. Isso pode 
ser muito útil para forçar imagens desenhadas a se 
conformar com as medidas específicas desejadas.

COR:  A cor da sua grade também pode ser ajustada 
para que ela fique em segundo plano com uma cor 
apagada, ou muito aparente com uma cor forte.

Thankful Heart Print and Frame | por Felicity Jane
ID do Projeto: 99879

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/91278
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/99879
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MARCAS DE REGISTRO
As Marcas de Registro só são necessárias 

quando você está fazendo uma Impressão e Corte. 
Elas adicionam pequenas marcas pretas em três 
cantos da sua página, e linhas cruzadas no topo.

Sua Silhouette pode ler trabalhos impressos com 
marcas de registro, enviados pelo Silhouette Studio®, 
para cortar linhas definidas em seu espaço de 
trabalho. Em outras palavras, você pode imprimir uma 
imagem em sua impressora doméstica e em seguida, 
carregar a folha impressa na Silhouette e cortar a 
imagem impressa. Incrível, não é?

A Cameo, a Portrait e a Curio têm scanners óticos 
para ler marcas impressas pelo Silhouette Studio®. 
Estas marcas são chamadas marcas de registo. As 
marcas pretas serão impressas na borda da sua folha 
de trabalho e lidas pelo scanner ótico antes do corte, 
de modo que sua Silhouette localiza estas marcas e 
sabe exatamente onde estão as linhas de corte. As 
marcas de registro só são necessárias quando você 
está fazendo trabalhos de Impressão e Corte.

Clique no ícone Marcas de Registro. Em “Estilo”, 
escolha marcas “Tipo 1” ou “Tipo 2”. O “Tipo 1” é para 
Cameo, Portrait e Curio. O “Tipo 2” é para Cameo 
Original e SD.

Abstract Planner Stickers: Navy Set | por Sarah Ehlinger
ID do Projeto: 103492

Você pode fazer as marcas menores ou maiores, 
mas nós recomendamos que você mantenha as 
configurações originais para que sua máquina 
possa facilmente encontrá-las. Você vai ver que as 
marcas têm um desenho xadrez em torno delas. As 
imagens para impressão não podem ficar dentro do 
xadrez, para que o scanner ótico opere corretamente. 
Somente as três marcas pretas serão impressas em 
sua página, o desenho xadrez não.

CORTANDO IMAGENS IMPRESSAS:  Com as marcas 
de registro aparecendo, você está pronto para fazer 
um trabalho de Impressão e Corte. Novamente, isso 
não significa que a Silhouette vai ler e cortar em torno 
de qualquer impressão. Além disso, sua Silhouette 
não é uma impressora e não pode imprimir o seu 
projeto. A Silhouette está simplesmente usando as 
marcas de registro para saber onde as linhas de corte 
estão definidas em torno da imagem impressa. Sua 
imagem deve ter linhas de corte em torno de sua 
imagem impressa, definidas no software.

Quando o seu trabalho estiver pronto, imprima sua 
página na sua impressora. Quando você imprimir seu 
projeto, é importante não fazer nenhum outro ajuste 
em seu documento no Silhouette Studio®. Se você 
mover ou ajustar qualquer objeto, o local de suas 
informações impressas será alterado, e você precisará 
re-imprimir seu projeto.

DICA SILHOUETTE: Não deixe seu projeto tocar as 
linhas do xadrez das marcas de registro, pois 
atrapalha o scanner óptico.

ATALHO DO TECLADO: Marcas de Registro
Windows/Mac®, pressione M

O Silhouette Studio® permite que você preencha 
qualquer imagem com cores, gradações e 
padrões. Isso permite que você crie sua própria 
Impressão e Corte, com arquivos de corte 
normais ou com desenhos feitos por você.

https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/122450
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/103492
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PAINEL PIXSCAN™

A tecnologia PixScan™ permite que você corte 
precisamente em torno de qualquer imagem 
impressa ou coloque linhas de corte em um lugar 
específico do seu material, usando uma câmera ou 
scanner. O recurso PixScan™ corta de acordo com 
o tamanho real de uma imagem, seja para fazer um 
corte contornando a imagem, para aninhar imagens 
precisamente em um material com formato diferente, 
ou para replicar um padrão com seu tamanho original.

O que isso significa? Quando você usa uma base 
PixScan™, você pode tirar uma foto, carregá-la, 
importá-la para o software, rastreá-la e cortá-la. 
Primeiro, tire uma foto do objeto em sua base Para 
obter resultados perfeitos ao fotografar ou scanear a 
base PixScan™,certifique-se de que:

 f Você não usa o zoom de jeito nenhum.

 f Sua iluminação está adequada.

 f A base inteira está nítida e visível na imagem.

 f Sua base PixScan™ está plana.

 f Sua mídia está contida dentro da 
margem de corte.

O recurso PixScan™ requer o uso de uma base 
PixScan™, que é vendida separadamente.

Aninhar um material? Sim! Tire uma foto do 
pedaço de material que você deseja utilizar. Use 
sua base PixScan™ para carregar a imagem 
para o seu software. Então veja exatamente 
onde você pode posicionar projetos dentro 
desse pedaço de material. Ajuste seu projeto 
perfeitamente!

Coloque sua folha impressa em uma base de corte. 
Alinhe suas marcas de registro da mesma forma que 
estão exibidas na tela, com a caixa preta no canto 
esquerdo. Em seguida, carregue a base com a página 
impressa em sua Silhouette.

No painel de Página, ajuste todas as configurações 
e clique em “Iniciar”. Se as marcas estiverem 
aparecendo em sua página de desenho, sua máquina 
vai conseguir detectá-las automaticamente. O 
scanner ótico da Silhouette vai localizar as marcas. 
Quando todas as marcas forem detectadas com 
sucesso, sua Silhouette começará à cortar as linhas 
definidas, em torno da imagem impressa.

Estes adesivos para planners são um trabalho básico 
de impressão e corte no papel adesivo. Neste caso, a 
impressora só vai ler o lado esquerdo, para impressão. 
Sua Silhouette só vai ler o lado direito, para corte.
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CALIBRANDO SUA CÂMERA:  Você só tem que 
calibrar sua câmera uma vez. O perfil de calibragem 
estará disponível para todos os projetos futuros.

1. Clique no ícone PixScan™.

2. Selecione a opção  “Importar do Arquivo”.

3. Clique em em “Calibragem da Câmera”.

4. Clique em “Exibir Cartão de Teste de 
Calibragem”, escolha o tamanho da sua 
impressão e imprima a página.

5. Tire uma foto da página de calibragem 
impressa, vista de cima, garantindo que os 
pontos de calibragem preencham a imagem 
inteira. Não coloque a página na base 
PixScan™. A imagem só deve incluir os pontos. 
Salve sua imagem em seu computador.

6. Clique no ícone mais (+) na seção de 
Calibragem da Câmera do painel PixScan™. 
Uma janela vai aparecer. Selecione sua 
imagem de calibragem e clique em “Abrir”.

Sua calibragem PixScan ™ está pronta para sua 
câmera. Você só tem que fazer isso uma vez.

Está usando um smartphone? Simplesmente 
mande a foto para seu e-mail.

ESCANEAR PARA O SOFTWARE:  O Silhouette Studio® 
oferece um recurso de scanner direto, onde o 
software pode acessar um scanner conectado para 
importar imagens diretamente para ele. Clique na 
guia Scanner. Selecione seu scanner na lista de Fonte. 
Verifique se o scanner está ligado e a base PixScan™ 
foi colocada no scanner. Clique em “Importar Imagem 
PixScan do Scanner”. Sua imagem será digitalizada 
diretamente para o software.

ENVIANDO SUA IMAGEM:  Você faz sua própria 
caligrafia? Seus filhos fazem desenhos lindos que 
você quer guardar? Criar linhas de corte para projetos 
originais é apenas uma das maneiras de usar o 
recurso PixScan™. Coloque o seu desenho na base 
PixScan™. Esta é uma frase bonitinha, que um de nós 
aqui na Silhouette escreveu à mão. Queremos usar 
o PixScan™ para rastrear o design, adicionar linhas 
de corte, e cortar precisamente. Tire uma foto com 
sua câmera ou smartphone e carregue a imagem 
para o seu computador. Ou escaneie sua base como 
mostrado na seção anterior.

Depois que sua imagem estiver no seu computador, 
clique no ícone PixScan™. Selecione “Importar do 
Arquivo” ou “Importar do Scanner”. Uma janela vai 
aparecer para que você navegue e selecione sua 
imagem. Clique em “Abrir” depois de selecionar sua 
imagem. Quando sua imagem PixScan™ estiver 
carregada, você está pronto para criar ou colocar 
linhas de corte.
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PAINEL DE PREENCHIMENTO

OPÇÕES DE PREENCHIMENTO:  Uma imagem fechada 
é um desenho onde o ponto inicial e o ponto final 
de uma linha se conectam. Basicamente, qualquer 
forma que você abrir da Loja de Design Silhouette ou 
criar é uma imagem fechada. Você pode adicionar 
propriedades de preenchimento diferentes à essas 
imagens. Se o caminho for quebrado em uma 
imagem fechada, os atributos de preenchimento 
desaparecerão imediatamente.

As imagens fechadas normalmente serão exibidas 
sem preenchimento com linhas de corte vermelhas, 
mas você pode escolher uma cor, gradação de cor 
ou padrão, para preencher seu objeto. Todas as três 
opções podem ser acessadas a partir do ícone de 
Preenchimento.

O preenchimento xadrez, sempre vai representar 
“Transparência”. O xadrez (transparente) é o 
preenchimento padrão em todas as três seções.

Aqui está um camaleão sem qualquer preenchimento 
aplicado.É assim que a maioria dos projetos 
fica quando você os abre pela primeira vez no 
Silhouette Studio®. Ele tem linhas de corte vermelhas 
e um preenchimento transparente. lembre-se que o 
preenchimento de uma imagem não afeta como ela 
será cortada, quando você enviá-la para sua máquina.

RASTREANDO SEU PROJETO:  Abra a janela Rastrear. 
Arraste a caixa de rastreamento em torno de seu 
projeto inteiro. Ajuste os filtros e os limiares para que 
a cor amarela cubra completamente seu projeto. Isto 
vai te dar linhas limpas e nítidas. Clique em “Rastrear”.

Veja como as linhas de corte ficaram perfeitas! 
Agora tudo que você tem a fazer é carregar sua base 
PixSan™ em sua Silhouette e enviar o seu projeto para 
o corte. Ela vai cortar exatamente em torno das linhas.

ADICIONANDO LINHAS DE CORTE, NÃO LINHAS 
DE RASTREAMENTO:  Você também pode adicionar 
linhas de corte ao seu desenho, em vez de, ou além 
de rastrear. Aqui nós pegamos o mesmo projeto e, em 
vez de rastrear, nós adicionamos molduras em torno 
do projeto.

DICA SILHOUETTE: No painel de Página, gire o 
modo de exibição de página para que você possa 
ver o seu desenho com o lado certo para cima

O PixScan™ também é perfeito para cortar os 
carimbos que você acabou de criar.

CORTANDO:  Uma vez que você tem suas linhas 
ajustadas, carregue sua base PixScan™ em sua 
Silhouette. Envie seu projeto para sua máquina como 
uma Impressão e Corte normal. Sua máquina vai ler 
automaticamente as marcas de registro na base e 
começar a cortar o seu projeto.
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COR DE PREENCHIMENTO
Talvez você só pense em preencher seu 

desenho com cor, quando está fazendo uma 
Impressão e Corte, mas as ferramentas de 
preenchimento são úteis para muito mais do que 
isso! Use preenchimentos para visualizar seu projeto, 
assim você não se arrepende depois de cortar. Use 
preenchimentos para simular o seu projeto. Confie em 
nós, tudo o que você desenhar vai parecer muito mais 
bonito preenchido com cor, do que apenas com linhas 
de corte vermelhas.

Abra um arquivo de corte. Clique no seu objeto 
para selecioná-lo. Em seguida, vá para o painel de 
Preenchimento e selecione um tom de rosa nos 
quadrados de opções de cores básicas. Note que a 
forma tem linhas de corte vermelhas ao redor dela. A 
cor do preenchimento não muda a cor da linha.

OPÇÕES AVANÇADAS:  Você pode fazer qualquer 
cor personalizada nas opções avançadas. Selecione 
visualmente uma cor do espectro ou digite o RGB 
(Vermelho Verde Azul), HSL (Matiz de Saturação de 
Luminosidade), ou valor HEX de sua cor desejada. 
Você também pode usar uma cor das opções básicas, 
como ponto de partida para escolher sua nova cor.

Bird in a Circle | por Hero Arts
ID do Projeto: 51186

DICA SILHOUETTE: As linhas vermelhas te 
incomodam? Quer se livrar delas? Quando 
sua forma for preenchida, altere a cor da linha 
para transparente ou para a mesma cor do 
preenchimento. Para mais informações sobre cor 
de linha, consulte a página 85.

Para ver melhor as opções de preenchimento, nós 
vamos mudar a cor da linha para transparente. 
Certifique-se de preencher o seu desenho antes de 
alterar a cor da linha ou você não conseguirá ver a sua 
imagem na tela!

Tribal Chameleon | por StudioIlustrado
ID do Projeto: 142484

Cor de Preenchimento

Gradação de Preenchimento

Padrão de Preenchimento

Pattern: Canvas | por Digital Pink Ink
ID do Projeto: 59758

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/23067
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/51186
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/240046
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/142484
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/86088
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/59758
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A Cor de Preenchimento é uma ótima ferramenta 
para quando você tem projetos complexos. Ela vai te 
ajudar a visualizar como seu projeto ficará depois de 
pronto. Além disso, pode te ajudar a manter juntos os 
objetos que são da mesma cor e serão cortados em 
um material da mesma cor.

Esta árvore é um exemplo mais complexo que vamos 
preencher com várias cores. Clique com o botão 
direito do mouse na imagem e selecione “desagrupar”. 
Caso contrário, se você preencher sua imagem 
quando estiver agrupada, todas as partes serão 
preenchidas com uma cor. Preencha cada objeto com 
uma cor. Então, sobreponha as formas para fazer 
uma árvore.

DICA SILHOUETTE: Você pode preencher objetos 
quando eles estão separados ou quando estão 
em camadas.

NÃO CONSIGO PREENCHER MEU DESENHO!  
Provavelmente é porque suas linhas não estão 
perfeitamente conectadas, por isso não é uma 
forma fechada. Aproxime o zoom para certificar-
se de que todos os pontos de extremidade se 
conectam. Entre no modo Editar Pontos para 
ajustar os pontos. Consulte a página  56 para 
mais detalhes.

Tree | por My Little Shoebox
ID do Projeto: 23064

DICA SILHOUETTE: Certifique-se de preencher 
formas que devem ser brancas com branco ou 
elas vão manter seu preenchimento transparente 
e não vão aparecer na sua imagem.

Você também pode ajustar a transparência do 
preenchimento. Sólido é 0% e completamente 
transparente é 100%. Coloque sua forma 
transparente em um fundo escuro para ver melhor a 
diferença.

Lembre-se, a cor de preenchimento não afeta a 
cor da linha. Se você ajustar somente sua cor de 
preenchimento, sua linha permanecerá com o 
vermelho automático das linhas de corte padrão. 
Se você está criando uma Impressão e Corte, não 
se preocupe com as linhas vermelhas. Elas não 
aparecerão no seu projeto impresso, a menos que a 
espessura da linha tenha sido aumentada. No painel 
Cor de Linha, você pode selecionar Transparente, 
alterar suas linhas para preto ou, alterar as linhas de 
cada objeto para corresponder com a cor de  seu 
preenchimento. Leia sobre Cor de Linha na página 
85 para mais dicas.

Outra razão do preenchimento com cor ser tão útil, é 
você poder cortar por cor de preenchimento. Consulte 
a página 151 para mais informações.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/70126
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/23064
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colocar a cor que você quer na caixa, clique com o 
botão direito do mouse bem onde você está. É isso! 
O “W” (ou a cor de linha) fica com esse tom exato 
de turquesa.

Agora tudo que você precisa fazer é selecionar a 
ferramenta seletora de cores novamente e repetir o 
processo  com o resto das letras.

A Cor de Linha também tem uma ferramenta seletora 
de cores. Quando você seleciona uma cor com o 
conta-gotas, ele salva a cor temporariamente, tanto 
no conta-gotas de Cor de Preenchimento quanto no 
conta-gotas de Cor de Linha. Tenha ambas as janelas 
abertas. Depois de selecionar a cor de preenchimento, 
escolha a mesma cor para sua linha, sem precisar usar 
a ferramenta seletora de cores duas vezes.

FERRAMENTA SELETORA DE COR:  A ferramenta 
seletora de cores, permite que você selecione 
qualquer cor de outro objeto na área de desenho, para 
reproduzir a cor desejada. Este é um ótimo recurso 
quando você está fazendo um projetocomplexo 
e está reutilizando as cores ao longo dele. Basta 
selecionar um objeto e usar o conta-gotas do painel 
de Preenchimento Avançado para clicar em outro 
objeto já preenchido. O objeto que você selecionou 
será preenchido com a mesma cor.

Não subestime a ferramenta seletora de cores. Ela é 
poderosa! Digamos que você deseja igualar a paleta 
de cores de uma imagem. O Silhouette Studio® pode 
fazer isso! Primeiro, basta copiar a imagem e abri-
la ou colá-la no Silhouette Studio®. O projeto que 
estamos usando é esta imagem da Loja de Design 
Silhouette. As cores são perfeitas! Nós poderíamos 
tentar igualar ou encontrar nossas nossas cores 
próprias por tentativa e erro, nas opções avançadas 
de preenchimento, mas esta é uma maneira mais fácil.

Selecione o objeto que deseja preencher primeiro. 
No nosso caso, é o “W”. Abra o painel Cor de 
Preenchimento e selecione o conta-gotas. Mantenha 
o mouse sobre a imagem que você importou. Viu 
uma pequena caixa com uma amostra de cor que 
apareceu? Ela vai te mostrar um teste da cor. Após 

Make a Wish | por Echo Park
ID do Projeto: 136637

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136637
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Acima, a gradação à esquerda é a original do exemplo 
anterior. Basta mover as barras deslizantes para 
ajustar as cores e fazer uma nova gradação. Essa 
gradação usa as mesmas quatro paradas que a 
anterior, apenas em diferentes locais da gradação.

Você pode alterar as cores na variação clicando nas 
barras de seta de cor, na ferramenta de criar gradação. 
Uma vez que a barra de cores é selecionada, você 
pode selecionar qualquer nova cor das ferramentas 
de seleção de cor logo abaixo. Você pode adicionar 
novas barras em qualquer lugar entre as cores de 
cima e de baixo, basta clicar. Ou, você pode deslizar 
qualquer uma das barra entre as cores de cima e 
de baixo da variação, para criar paradas adicionais 
de gradação. Aqui nós adicionamos mais algumas 
paradas em nossa gradação, incluindo roxo.

GRADAÇÃO DE PREENCHIMENTO
Semelhante ao preenchimento de imagens 

com cores sólidas, você também pode preencher 
qualquer imagem com linhas fechadas, com uma 
gradação de cor. Para aplicar opções de Gradação de 
Preenchimento, selecione sua imagem. Em seguida, 
selecione qualquer uma no menu Opções Básicas de 
preenchimento.

Nas opções básicas, escolha uma das muitas 
gradações prontas e aplique-as em seu objeto. 
Quando você aplica uma gradação de cor, 
primeiramente ela será sempre horizontal.

OPÇÕES AVANÇADAS:  O menu Opções Avançadas 
permite que você crie seus próprios preenchimentos 
personalizados com gradação de cor, baseados na 
última gradação de preenchimento selecionada. Esse 
tipo de preenchimento tem um mínimo de duas 
cores, com uma cor à esquerda e uma cor à direita. A 
gradação vai criar um intervalo entre as duas cores 
selecionadas.

Opções Avançadas é onde você pode fazer toda 
a sua personalização. Você pode ajustar uma das 
Opções Básicas movendo as barras de controle 
ou adicionando novas paradas na gradação. Para 
adicionar uma parada, basta clicar na gradação.

DICA SILHOUETTE: Você deve selecionar a cor de 
linha transparente para seu projeto, para que 
você possa ver bem a gradação de cor. Para 
mais informações sobre cor de linha, consulte a 
página 85.

6 Tree Border | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 8468

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/8468
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Ajuste a transparência de uma gradação para colocá-
la atrás de outro desenho. Arraste de Transparência 
ou digite a porcentagem desejada, onde 0% é sólido e 
100% é completamente transparente.

Esta caneca de café tem duas gradações no fundo: 
uma gradação que vai de vermelho à rosa nos 
corações, e uma gradação cinza e branca para a 
xícara. Ambas foram giradas em 90° para que 
ficassem verticais em vez de horizontais. Ajuste a 
transparência para 50% e coloque o texto sobre o 
desenho com gradação.

O que você está esperando? Comece a colocar 
gradações de preenchimento em seus projetos de 
Impressão e Corte!

‘Life is Good’ Vinyl Phrase | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 35312

Tea Cup Hearts | por Loni Stevens
ID do Projeto: 37986

Life is Short, Enjoy the Coffee | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 96332

É fácil fazer sua própria gradação personalizada. 
Comece com qualquer uma das opções básicas. Você 
pode modificar apenas um pouquinho da gradação 
escolhida, ou você pode mudá-la completamente. 
Escolha uma cor para o lado esquerdo e uma para o 
lado direito. Em seguida, comece a ajustar e adicionar 
suas próprias cores entre elas.

Nas Opções Avançadas, você pode girar 
manualmente o ângulo do efeito de gradação para um 
grau personalizado, arrastando a ferramenta Ângulo 
ou digitando um grau específico. A gradação foi 
girada em 90° para fazer este coração.

Se você tiver uma imagem que tem muitas partes 
diferentes, cada forma individual terá sua própria 
gradação. Se você quiser que sua imagem inteira 
tenha um gradação, selecione a imagem e clique 
com o botão direito do mouse em “Criar Caminho 
Composto”. Certifique-se de fazer isso antes de 
preenchê-la com a gradação. Se você preencher sua 
forma e, em seguida, transforma-la em caminho 
composto, não funcionará da mesma maneira.

Peacock Papercut | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 85604

Love Heart | por Kolette Hall
ID do Projeto: 76491

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/35312
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19547
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/37986
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/96332
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/85604
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/96084
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/76491
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TAXA DE PROPORÇÃO:  A taxa de Proporção controla 
a proporção entre largura e altura do seu padrão na 
tela. Escolha se você quer ver o seu padrão de frente 
ou em um ângulo.

GIRAR PADRÃO:  Em Girar Padrão, você pode girar 
o padrão em qualquer uma das quatro direções 
disponíveis, ou escolher sua própria rotação 
personalizada.

DIMENSIONAR PADRÃO:  Além disso, você pode 
dimensionar o tamanho do padrão para alterar o 
padrão em si, enquanto preenche a forma selecionada. 
Faça isso manualmente, arrastando a barra de 
Dimensionar Padrão, ou inserindo um novo valor 

Green Watercolor Leaf Pattern | por Angie Makes
ID do Projeto: 174640

Tribal Triangle Pattern | por Angie Makes
ID do Projeto: 174628

Talk Bubbles - Hearts | por Karla Dudley
ID do Projeto: 36334

PADRÃO DE PREENCHIMENTO
A última opção de preenchimento é o 

Padrão de Preenchimento. Para aplicar padrões 
de preenchimento, selecione sua imagem de linha 
fechada, e selecione qualquer uma das opções de 
padrão. O software vem com alguns padrões ou você 
pode comprar padrões na Loja de Design Silhouette.

TRANSPARÊNCIA:  Você também pode ajustar a 
transparência de um padrão arrastando manualmente 
a barra de Transparência ou digitando a porcentagem 
de transparência que desejada, onde 0% é sólido e 
100% é completamente transparente. Aqui o padrão 
está ajustado com 50% de transparência.

OPÇÕES AVANÇADAS:  Nas Opções Avançadas, você 
pode manipular seu padrão. Você tem controle total 
sobre como seu padrão se encaixa na sua forma.

REFLETIR PADRÃO:  Alguns padrões ficam iguais, não 
importa como você gire, espelhe ou ajuste-os. Mas 
outros têm lados ou direções distintos. Para padrões 
assim, você pode Refletir o padrão.

Heart Pattern, Chevron Pattern, Triangle Pattern | por Angie Makes
ID do Projeto: 171499, 171487, 174622

Abstract Colorful Confetti Pattern | por Angie Makes
ID do Projeto: 171181

PN Housewife | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 149333

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2593978
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/174640
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2593978
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/174628
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27205
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/36334
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2593978
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/171499
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/171487
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/174622
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2593978
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/171181
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/149333
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CRIAR UM PADRÃO A PARTIR DE UMA IMAGEM:  
Você pode criar padrões a partir de suas próprias 
imagens. É isso mesmo! Uma foto pode ser 
um padrão.

Vá em Arquivo > Biblioteca > Importar para Biblioteca. 
Navegue até a imagem que quiser usar e selecione-a. 
A imagem aparecerá na pasta “Projetos do Usuário” 
na biblioteca. Clique duas vezes na imagem e ela será 
aberta na tela de desenho. Outras maneiras de fazer 
isso são: arrastar uma imagem do seu computador 
para sua tela de desenho ou usar o ícone Abrir para 
abrir a imagem em sua tela.

Uma vez que sua imagem estiver em seu documento, 
abra a forma que você deseja preencher com a 
imagem. Coloque a forma em cima da imagem. 
Em seguida, use a ferramenta Recortar no painel 
Modificar. A ferramenta Recortar vai preencher a 
forma com o padrão e cortar fora o resto da imagem.

Flower | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 29456

May Day Paper Pink Dots | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 43073

Chalkboard Printable Pattern | por Silhouette
ID do Projeto: 38385

DICA SILHOUETTE: Na Edição Designer, você 
pode arrastar o padrão da sua pasta Projetos 
do Usuário para sua pasta Padrões em sua 
biblioteca. Então, o padrão aparecerá em seu 
painel de Padrão enquanto você estiver na tela 
de Desenho.

percentual de quanto maior ou menor você quer 
o padrão preenchido. Aqui está o padrão original 
dimensionado em 70%.

MOVER PADRÃO:  Quando você tem um padrão 
que tem partes únicas (não apenas bolinhas ou 
algo parecido), você pode usar a opção de Mover 
Padrão para mover panoramicamente o padrão, e 
revelar a parte que você quer. Aqui estão três flores 
preenchidas com o mesmo padrão. O padrão tem 
o mesmo tamanho em todas as três. A primeira flor 
revela três flores brancas dentro dela. A segunda 
mostra dois pássaros. A terceira mostra a flor rosa. 
Mova o padrão, até que seu projeto fique com a parte 
dele que você quer ver.

Quer tentar usar vários padrões para criar projetos? 
Abra um desenho de flor. Copie a flor algumas vezes. 
Comece redimensionando e reorganizando as flores 
da forma que quiser. Em seguida, comece a preencher 
as formas com seus padrões. Ajuste o tamanho 
de cada padrão de modo que algumas das formas 
tenham um padrão mais destacado, com um zoom 
maior, e algumas tenham um padrão de fundo mais 
sutil. Você pode imprimir e cortar todo o projeto ou 
você pode separar as peças, imprimir e cortar as 
peças, e colocá-las em camadas no projeto final.

Art Nouveau Spring Pattern | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 21729

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/29456
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/43073
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/38385
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/21729


Capítulo três: Silhouette Studio® Configuração e Design | 84

Existem três opções para escolher como a linha ficará 
nos cantos. A opção de Estilo de Extremidade só vai 
ajustar as linhas que têm extremidades abertas. Reta 
ou Quadrada, fornecem bordas retas mais afiadas na 
ponta das linhas, enquanto Arredondada fornece uma 
borda arredondada mais suave para a ponta da linha. 
(a) É “Canto” com “Plana”, (b) É “Arredondada” com 

“Arredondada”, e (c) É “Chanfrada” com “Quadrada.

A posição só importa se você estiver usando linhas 
grossas. Você pode colocar o contorno da forma 
na frente ou atrás da forma. Você pode ajustar a 
espessura da linha o quanto você quiser em sua tela. 
Mas, se você for cortar ou desenhar o projeto, a linha 

Title Font | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 122249

LD Family Script | por Lettering Delights
ID do Projeto: 95561
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CBA

Quando você usa a ferramenta Recortar para 
preencher uma forma com uma imagem, o 
Silhouette Studio® tratará a imagem como um padrão. 
Você será capaz de ajustar todas as configurações 
nas Opções Avançadas de Padrão. Mas não será 
um padrão na sua Biblioteca. Então, se você só vai 
usar uma imagem uma vez e você não quer que ela 
apareça em seus padrões no futuro, esta é uma boa 
opção. Consulte a página 156 para outro exemplo 
de como transformar uma foto em um padrão.

Banner / Bunting Pieces | por Sarah Hurley
ID do Projeto: 30802

PAINEL DE ESTILO DE LINHA

No ícone Linha há duas opções: Estilo de Linha e 
Cor de Linha.

ESTILO DE LINHA
Vamos fazer o nosso próprio projeto 

fácil. (1) Comece fazendo um círculo usando a 
ferramenta Elipse. Preencha-o com preto. (2) Em 
seguida, faça um deslocamento usando a ferramenta 
Deslocamento. (3) Agora faça um deslocamento do 
deslocamento. Selecione os dois deslocamentos. (4) 
Faça um caminho composto entre os dois clicando 
com o botão direito do mouse e selecionando “Criar 
Caminho Composto”. Preencha o caminho composto 
com preto. (5) Digite o texto, preencha-o com 
branco, e coloque-o no centro do projeto. (6) Agora, 
faça um último deslocamento em seu projeto. Esta 
linha é a linha que vamos ajustar. Vá em Estilo de 
Linha. Selecione uma opção de linha pontilhada. 
Experimente mudar a espessura da linha e escolher 
opções de linhas diferentes.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/122249
https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/95561
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/120991
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/30802
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Birthday Party Balloons | por Felicity Jane
ID do Projeto: 91490

PN Shoopor Doowap Shebop | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 151994

COR DE LINHA
Embora as linhas padrão, sejam exibidas 

em vermelho, você pode alterar as linhas para 
qualquer cor. Alterar a cor das linhas não afeta suas 
propriedades ou como elas serão cortadas. Alterar 
a cor das linhas é útil porque você pode ver mais 
facilmente imagens diferentes ou partes de imagens, 
ver linhas nas cores que você preferir, ou ajustar 
partes de imagem especificamente para impressão, 
para para trabalhos de Impressão e Corte.

Comece com um projeto que exija mais de uma 
cor, como este globo. Selecione o desenho em sua 
biblioteca e clique duas vezes para abri-lo em sua 
tela de desenho. Só vai aparecer linhas vermelhas de 
corte. O que aconteceu com as cores? Você pode 
estranhar por que isso não se parece com a imagem 
da Loja de Design.

A menos que seja um projeto feito especificamente 
para impressão e corte, os projetos serão geralmente 
apenas linhas vermelhas de corte. Isso pode dificultar 
a visualização de como eles ficarão depois de 
cortados. Aqui é onde a cor da linha é tão útil.

Clique com o botão direito do mouse e desagrupe 
seu desenho. Selecione o primeiro objeto que deseja 
alterar. No painel Cor de Linha, selecione a cor para o 
objeto, como azul para o círculo. Agora você tem um 
círculo com linhas azuis. Selecione cores de linha para 
a base e para a parte de terra.

real será na espessura da lâmina ou da sua caneta de 
desenho. Então, mesmo que você veja esses círculos 
bonitinhos, sua máquina só vai cortar um único ponto 
na espessura de sua lâmina.

Este método funciona se você for imprimir seu 
projeto. Mas se você for cortá-lo, você vai precisar 
fazer um pouco mais. Você pode ir para a seção de 
Strass (Rhinestones) e usar strass para criar círculos 
em torno de seu projeto, usar a função Rastrear para 
rastrear os pontos, e colocar linhas de corte em 
volta dos círculos. Ou usar o recurso Converter em 
Caminho para criar um anel de pontos.

LINHAS TRACEJADAS:  Uma função realmente legal 
do painel de Linha é a capacidade de fazer linhas 
tracejadas. Isto é essencial para qualquer coisa que 
você precise cortar, destacar ou dobrar. Desenhe um 
cartão. Em seguida, selecione a linha sólida da dobra 
e transforma-a em uma linha tracejada. Você terá um 
lado perfurado, garantindo uma dobra reta e perfeita 
todas as vezes!

(A) Ponto único, não ao redor do círculo  (B) Círculo como uma forma, não um ponto

A B

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/91278
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/91490
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/151994
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OPÇÕES AVANÇADAS:  Nós não igualamos as cores 
às originais. Mas se você quiser que fique como o 
projeto original, você pode igualá-las facilmente, em 
Opções Avançadas.

Você pode arrastar o alvo no espectro de cores para 
igualar visualmente à cor que você está procurando, 
digitar o RGB (Vermelho Verde Azul), HSL (Matiz 
de Saturação de Luminosidade), ou o valor HEX da 
cor desejada, ou usar a ferramenta conta-gotas. 
(Consulte a página 79  sobre como utilizar o 
conta-gotas para igualar cores). Ajuste tudo até 
obter a cor desejada. Em seguida, combine a cor de 
preenchimento com a cor da linha, com a ferramenta 
conta-gotas no painel Preenchimento.

Globe | por Silhouette
ID do Projeto: 41918

DICA SILHOUETTE: Para imprimir e cortar imagens 
que você cria, pode ser interessante deixar todas 
as linhas pretas. O contorno fica bonito.

Você pode parar por aqui se está cortando uma forma 
básica como esta. Você pode ver quais formas cortar 
em cada cor de papel (ou qualquer material que 
você tenha escolhido). No painel Enviar, você pode 
selecionar a cor da linha para cortar uma cor de cada 
vez. Para ver mais, consulte a página 146.

Ou você pode construir o seu projeto, sobrepondo as 
cores. A cor da linha e a cor do preenchimento vão 
de mãos dadas. Se você quiser visualizar mais seu 
projeto ou transformá-lo em uma Impressão e Corte, 
basta preencher as formas com a mesma cor de suas 
linhas. Use a ferramenta de conta-gotas para obter a 
cor exata.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/41918
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TRACE PANEL

RASTREAR
O recurso Rastrear, rastreia imagens 

importadas e cria linhas de corte que sua máquina 
pode ler. Não podemos garantir a qualidade das 
imagens que não foram criadas por nossa e não são 
disponibilizadas através da Loja de Design Silhouette. 
O Silhouette Studio® não deve ser usado para rastrear 
imagens licenciadas ou protegidas por direitos 
autorais que você não possui. Depois de abrir uma 
imagem externa que você possui, você precisará 
adicionar linhas de rastreamento a ela. Simplesmente 
colocar uma imagem no software não criará 
linhas de corte.

Abra a Janela Rastrear e clique em “Selecionar Área 
para Rastrear”. Isso permite que você desenhe uma 
caixa em torno da área desejada de sua imagem. 
Você pode ajustar esta área ou movê-la, depois 
de desenhada. A seleção de área de rastreamento 
fornece uma visualização da imagem original com 
uma sobreposição de área amarela. Esta área amarela 
é onde a área de rastreamento será aplicada. Ajuste 
os filtros de rastreamento para uma aplicação mais 
refinada ou mais ampla do efeito rastreado na área 
de rastreamento. Você vai ter que testar um pouco 
para encontrar as configurações que vão rastrear com 
sucesso sua imagem.

Para ver mais sobre a Seleção por Cor, vá para a 
seção de Aninhamento na página 162.

PAINEL SELECIONAR POR COR

Se você quiser selecionar somente os objetos que 
são da mesma cor, clique no ícone Selecionar por Cor, 
localizado do lado direito da tela.

Certifique-se de que suas formas estão desagrupadas. 
Selecione a cor verde-limão. Isto vai selecionar as 
duas etiquetas verdes, uma de cada mala. Isso é útil 
se você quiser alterar a cor dessas formas verdes, 
ou se você quiser movê-las e cortá-las no mesmo 
material. Você pode selecionar pela Cor de Linha ou 
pela Cor de Preenchimento.

Luggage | por Lisa Norris
ID do Projeto: 80460

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/67710
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/80460
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Selecione “Rastrear”. Mova as linhas de rastreamento 
para fora da imagem original. Preencha as linhas 
rastreadas com cor.

Se você quiser acessar cada forma em vez do 
contorno das formas, clique com o botão direito do 
mouse e selecione “Liberar Caminho Composto”. 
Mova a forma de cima para o lado. As formas 
individuais estão por baixo. Você pode mover, apagar, 
reorganizar e preenchê-las para criar seu projeto.

CONFIGURAÇÃO DE RASTREAMENTO:  Há três estilos 
de rastreamento:  Rastrear, Rastrear Borda Externa, 
e Rastrear e Destacar. Rastrear é o rastreamento 
padrão. Rastrear Borda Externa faz linhas de corte 
em torno do exterior de sua forma. Se você estiver 
usando o PixScan™ para digitalizar uma forma e 
recortá-la, esta é uma excelente opção. Rastrear 

Pattern | por American Crafts
ID do Projeto: 21862

PN Dough Dumplings FN | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 136337

Filtro Alto - isso determina quão amplamente o 
filtro de rastreamento é aplicado à sua imagem 
começando com as cores mais escuras para as 
configurações baixas.

Filtro baixo - Isso ajuda a eliminar o ruído em 
seu rastreamento. Se você tiver pequenos pontos 
extras rastreados que você não quer rastrear, ajuste 
este filtro.

Limiar - Isso permite que as linhas de rastreamento 
comecem do lado de fora da imagem em direção ao 
interior da imagem, à medida que a configuração 
do filtro é aumentada. Se você não deseja criar 
uma moldura em volta da sua imagem, desmarque 
esta opção.

Escala - Isso permite que as linhas de rastreamento 
comecem do centro da sua imagem em direção 
as bordas, à medida que a configuração do filtro é 
aumentada.

Algumas coisas são mais fáceis de rastrear do que 
outras. Se algo tem um fundo simples ou em branco e 
tem linhas definidas, será mais fácil de rastrear. Estes 
óculos de sol são muito simples. Cole a imagem em 
sua área de desenho. No painel Rastrear, selecione 
sua área de rastreamento. Ajuste os filtros e os 
limiares para que o amarelo cubra todo o projeto. 
Clique em “Rastrear”. Arraste a imagem original 
para o lado.

Além de imagens simples, você também pode rastrear 
fotos e padrões. Este padrão é da Loja de Design. 
Vá até sua biblioteca, e na pasta Padrões, clique 
duas vezes no padrão selecionado. O padrão será 
aberto em sua área de desenho. Selecione a área de 
rastreamento. Você não precisa rastrear tudo; apenas 
selecione uma peça. Ajuste os filtros e limiares para 
obter linhas limpas.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27175
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/21862
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136337
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Você pode criar um deslocamento da sua imagem 
para que você possa cortá-la. Basta aplicar um 
Deslocamento. Então, mova a imagem rastreada 
para o lado. Seu deslocamento provavelmente não 
será perfeito. Clique com o botão direito do mouse e 
clique em “Liberar Caminho Composto”. Agora você 
pode excluir todas as formas no meio. Edite os pontos 
do contorno se necessário para fazer o trabalho de 
deslocamento funcionar para sua imagem. Coloque o 
deslocamento de volta ao redor da imagem original.

43
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Do you want to take it a step further? To get 
more detail, you can trace your traced image. 
Then, layer the two on top of each other and 
group them. This is a completely optional step, 
but it can add more detail.

e Destacar remove a parte rastreada da sua 
imagem original. É a única função que impacta a 
imagem original.

RASTREANDO UMA FOTO:  Aqui está a foto de um 
cachorrinho fofinho. Ele está em um fundo branco 
liso. Quando você for rastrear uma foto, tente escolher 
uma que tenha um fundo liso, simples ou vazio. Vai 
ser mais fácil. Mas se a imagem tem um fundo, 
considere usar o Rastreamento Magnético para cortar 
o fundo fora antes de Rastrear.

(1) Arraste a área de rastreamento sobre seu projeto. 
(2) Ajuste os filtros e limiares para cobrir a maior 
parte das áreas escuras. (3) Em seguida, clique em 

“Rastrear”. Você vai ter uma forma com muitas linhas 
vermelhas malucas. Não faz mal! É isso que você quer. 
(4) Mude a cor da sua linha e do seu preenchimento 
para preto.

Original

Rastrear e Destacar

Rastrear Borda ExternaRastrear
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Efeitos de imagem permitem que você aplique os 
seguintes efeitos em uma imagem:

TOM CINZA
Se você mover a barra de controle para 50, vai 

adicionar cinza às cores e desbota-las um pouco, mas 
elas ainda mantêm um pouco do seu tom original. 
Você pode mover a escala de cinza até 100 para fazer 
toda a cor desaparecer (como mostrado no exemplo). 
Agora você tem uma imagem em preto e branco.

COLORIR
Colorir é uma das funções mais legais. Ela 

pode mudar o cartão de um milhão de maneiras 
diferentes. Altere a porcentagem e veja as cores 
mudarem de azuis e laranjas para verdes e roxos para 
rosas e verdes (como mostrado no exemplo em 30%).

PAINEL DE EFEITOS DE IMAGEM

Há muitas maneiras de mudar a aparência da sua 
imagem de impressão e corte. Este cartão “Obrigado” 
está incrível. Ele tem muitas cores, e vai funcionar 
bem para mostrarmos todas as maneiras que você 
pode mudar a aparência desta imagem. O cartão 
original tem tons de amarelo, azul, roxo e vermelho 
desbotado.

Wildflower Garden Thank You Card | por Emily Dyer
ID do Projeto: 78324

Rastreie uma imagem rastreada Sobreponha as duas

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/301427
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/78324
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INVERTER
Inverter, troca as cores da imagem. Se seu 

fundo era branco antes, essa função vai deixar o 
fundo preto. Deixe sua imagem com uma aparência 
legal, como se ela estivesse brilhando no escuro.

SÉPIA
Essa função deixa sua imagem uma aparência 

acastanhada, monocromática. Se você ajustar 
um pouco a força, pode desbotar as cores sem 
transforma-las completamente em marrom.

GAMA
A Gama começa em 50. Deslize a barra 

e diminua a numeração para obter cores mais 
ricas e mais intensas (como retratado). Deslize e 
aumente a numeração para cores mais suaves e mais 
desbotadas.

CONTRASTE, BRILHO E SATURAÇÃO
Tudo começa no zero. Você pode ajustar 

todos eles ou apenas um ou dois de cada vez. Use 
essa função para deixar sua imagem mais destacada 
ou mais sutil.
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PAINEL DE TEXTO

ESTILO DE TEXTO
O Silhouette Studio® pode usar qualquer 

fonte instalada no seu computador e não é 
necessário instalar essas fontes no programa. O 
Silhouette Studio® simplesmente vai acessar todos 
os arquivos de fontes instalados, e os exibirá quando 
você for criar um texto. A Loja Silhouette tem milhares 
de fontes feitas especificamente para o corte. Confira!

Para usar suas fontes, clique na ferramenta Texto, 
localizada do lado esquerdo da tela. Clicar no ícone de 
texto do lado esquerdo, permite que você coloque um 
cursor de texto no seu espaço de trabalho e comece 
a digitar diretamente na tela. Clicar no ícone de Texto 
à direita, permite que você edite seu texto. Quando 
você começa a digitar um texto, a fonte padrão é 
Arial. Altere seu texto para uma fonte divertida e 
preencha-o com cor para visualiza-lo melhor.

A primeira seção do painel de Texto exibirá sua fonte 
selecionada no momento, e se as opções Negrito, 
Itálico ou Sublinhado estão disponíveis para essa 
fonte específica. A barra de pesquisa superior é onde 
você pode procurar por qualquer fonte específica 
digitando o nome da fonte.

ZP Catawampus Xtra Wamp | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 110422

TOM
O tom te dá três opções: vermelho, verde, e 

azul. Ajustar uma ou mais destas opções, vai dar à 
sua imagem aparências completamente diferentes. 
Esse cartão está ajustado com uma tonalidade 
vermelha de 70%. Isso faz com que ele tenha uma 
base de cores mais pastel, vermelha e cor-de-rosa.

MISTURANDO
Agora que você sabe como todos os efeitos 
funcionam, misture-os e faça o seu próprio projeto. 
Você pode obter um desenho que é completamente 
diferente do desenho inicial.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/110422
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INDICADOR DE FONTES COMERCIAIS:  Se você já 
comprou uma licença comercial para uma fonte que 
fez o download através da Loja de Design Silhouette, 
verá que a licença comercial é indicada por um ícone 
de cifrão ao lado da fonte na ferramenta de estilo 
de texto. Isso ajuda você a saber facilmente quais 
fontes estão disponíveis para uso em projetos que 
você vende.

FONTES DE COR:  As fontes de cor, também 
conhecidas como OpenType-SVGs (gráficos vetoriais 
escalonáveis), são um pouco novas na cena do design 
gráfico. A maioria das fontes do seu computador são 
fontes simples, o que significa que elas não contêm 
elementos como texturas, imagens ou cores múltiplas.

Tradicionalmente, para obter uma fonte com muito 
mais detalhes gráficos, você teria que usar um design 
SVG. Por causa disso, você não será capaz de alterar 
facilmente as letras pois um SVG, em sua essência, é 
uma imagem e, portanto, não é facilmente editável.

Grateful Font | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 155998

Você pode alterar fontes enquanto estiver no Modo 
de Edição de Texto e você pode até usar diferentes 
fontes dentro da mesma caixa de texto. Aplique 
uma fonte diferente na mesma caixa de texto, 
selecionando as letras desejadas e escolhendo a 
nova fonte. Se você não estiver no Modo de Edição 
de Texto, novas fontes ainda podem ser aplicadas ao 
texto selecionado, mas os ajustes alterarão a fonte 
da caixa de texto inteira. Se você estiver fazendo 
um desenho complicado com vários tamanhos ou 
fontes diferentes, recomendamos colocar cada 
palavra ou frase em sua própria caixa de texto, para 
que você possa ajustar seus textos facilmente e 
minuciosamente.

DICA SILHOUETTE: Veja como colocar itálico em 
qualquer fonte na página 159. Para deixar 
em negrito um texto que não tem o recurso 
Negrito, você pode fazer um leve deslocamento. 
E para sublinhar um texto que não tem o recurso 
Sublinhar, basta desenhar uma linha usando a 
ferramenta Linha.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Texto
Windows/Mac®, pressione T e clique na sua tela 
de desenho para abrir uma caixa de texto.

O QUE É MODO DE EDIÇÃO DE TEXTO?  O Modo de 
Edição de Texto é quando o texto é selecionado 
e você consegue digitar na caixa que está na tela. 
Você sabe se está neste modo, atraváes da barra 
azul do lado direito do seu texto, e linhas verdes 
brilhantes ao redor da caixa de texto inteira. 
Quando a caixa de texto estiver selecionada sem 
a barra azul aparecendo, o texto se comportará 
como qualquer outro objeto que você pode 
selecionar e mover. Para entrar no Modo de 
Edição de Texto, clique duas vezes no texto.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/designs/155998
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EXTENSÃO DE TEXTO:  O tamanho padrão do seu 
texto será de 72 pontos. Isso se refere ao tamanho 
da fonte impressa. Embora as fontes variem, porque 
são de origens diferentes, esse tamanho geralmente 
equivale à uma altura de mais ou menos uma 
polegada (ou 25 mm). Insira qualquer número 
personalizado, digitando manualmente na caixa 
de tamanho. Além disso, depois que seu texto for 
digitado, você pode selecioná-lo como qualquer outro 
objeto e redimensiona-lo, arrastando os cantos ou 
usando a ferramenta Dimensionar.

Medidas equivalentes comuns incluem:

18 pt = 0.25 in. (6 mm)

24 pt = 0.33 in. (8 mm)

36 pt = 0.5 in. (13 mm)

48 pt = 0.66 in. (17 mm)

144 pt = 2 in. (50 mm)

288 pt = 4 in. (100 mm)

Essas medidas são aproximadas, e variam de 
fonte para fonte. Assim, se você quer uma medida 
específica, você deve redimensionar seu texto para o 
tamanho desejado em seu projeto.

JUSTIFICAÇÃO:  O texto será automaticamente 
justificado à esquerda. Você pode deixá-lo 
Centralizado, à Direita ou Cheio. O texto deve ter 
pelo menos duas linhas para que isso faça diferença. 
(a) Está justificado à direita e (b) está justificado 
à esquerda.

Jillowy | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 97712

A

Mas as fontes de cor mudam tudo isso e facilitam 
muito o uso de projetos de fontes mais complicadas. 
Fontes de cores podem mostrar mais elementos 
gráficos e, portanto, podem ser muito mais dinâmicas, 
e você pode usá-las como qualquer fonte no 
Silhouette Studio®.

Para usar uma fonte de cor no Silhouette Studio®, 
instale a fonte em seu computador, assim como você 
faria com qualquer outra fonte de terceiros. Há muitas 
fontes de cores de terceiros disponíveis e gratuitas, se 
você as estiver usando para fins pessoais.

Abra o Silhouette Studio® e selecione a ferramenta 
Texto no lado esquerdo. Vá até a barra de ferramentas 
na parte superior da página ou no painel Texto, no 
lado direito da página, e selecione a fonte de cor que 
você baixou. Em seguida, clique no espaço de design 
para posicionar o cursor e digite o texto desejado. É 
tão fácil!

Como as fontes de cores são mais gráficas, elas são 
mais adequadas para serem impressas em vez de 
cortadas; no entanto, elas podem ser cortadas como 
qualquer outra fonte do Silhouette Studio®. Então, 
quando você encontrar uma fonte colorida que você 
adora, baixe-a e abra-a no software Silhouette para 
ver que coisas incríveis você pode fazer com ela!

OBSERVAÇÃO: Quando você faz o download da 
fonte de cor e observa a visualização da fonte, 
talvez não veja os componentes gráficos, de 
textura ou de cor. Isto é normal. Após instalar a 
fonte e usá-la na Edição Business da Silhouette 
Studio® ou em outros programas de design que 
aceitem fontes de cores, você poderá ver a fonte 
na íntegra.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/97712
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seu espaçamento de linha até que suas letras estejam 
boas. Pronto, texto vertical!

Se você está trabalhando com um projeto complicado, 
ou se você quiser controle total sobre seu projeto, 
pode ser útil colocar cada palavra ou linha em sua 
própria caixa de texto. Dessa forma, você pode ajustar 
cada caixa específica. Cada uma dessas palavras 
nesta arte está em sua própria caixa de texto para 
que você possa facilmente aplicar diferentes fontes, 
direções e tamanhos à elas.

Por ScrapNfonts: LD Giddy (ID: 41539), ZP Ex Boyfriend (ID: 105115), Jillowy (ID: 97712), 
LD Enquirer (ID: 41537), ZP Catawampus (ID: 103216), LD Portent (ID: 100901)

Por Lori Whitlock: LW Fabulous Font (ID: 75000), LW Tall (ID: 36183)

Por Amanda McGee: AM Playful Font (ID: 56038)

Por Gina Marshall: Coffee Cake Font (ID: 92415)

Por Nic Squirrell: Robert Font (ID: 75237)

Por Silhouette: Cupcake (ID: 34851)

TEXTO HORIZONTAL/VERTICAL:  Há algumas 
maneiras de mudar o texto do padrão, da esquerda 
para a direita. A maneira mais fácil é mudar a direção 
no menu, de horizontal para vertical. Isto vai girar seu 
texto em 90 graus para a direita. Você pode continuar 
digitando e seu texto será virado de lado, seguindo 
para baixo.

É muito simples escrever textos que não são 
horizontais e de lado, mas sim virados para baixo. A 
barra azul do lado direito do seu texto é a ferramenta 
mágica. Arraste a barra para a esquerda até que ela 
tenha a largura de uma letra. Isso vai forçar todas as 
letras para sua própria linha. Se você tem uma letra 
mais larga, como o “M”, pode forçar algumas de suas 
letras menores para a mesma linha. Isto é fácil de 
consertar. Basta ir até a linha com duas letras, neste 
caso, o “i” e “l”, e pressionar Enter entre os dois. Em 
seguida, altere a justificação para o centro. Ajuste 

Assorted Lips | por Jamie Koay
ID do Projeto: 52448

B

LD Glorify | por Lettering Delights
ID do Projeto: 95381

DICA SILHOUETTE: Se você quiser que o texto 
vá de baixo para cima, gire-o a 180 graus no 
painel Girar. Para ver mais sobre girar, vá até a 
página 106

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/41539
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/105115
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/97712
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/41537
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/103216
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/100901
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/75000
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/36183
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/259589
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/56038
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/482423
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/92415
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/75237
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/34851
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20387
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/52448
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/95381
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RegularLD Handtastic | por Lettering Delights
ID do Projeto: 95585

Espaçado 85%

DICA SILHOUETTE: O espaçamento é muito útil se 
você quiser fundir seu texto. Para saber mais 
sobre fundir, vá para a página 52.  Mas, para 
um rápido tutorial, ajuste o espaçamento em 
seu texto para que as letras se sobreponham um 
pouco. Clique com o botão direito do mouse e 
selecione “Fundir”. Agora seu texto não é mais 
um “texto”. É uma imagem. Você ainda pode 
arrastar os cantos para redimensionar, mas não 
pode mais digitar nele, como em uma caixa de 
texto. Sua Silhouette não vai cortar nas letras 
sobrepostas.

O QUE É “KERNING”?  Kerning é o recurso que você 
pode ativar ou desativar na parte inferior do 
painel de Texto. O Kerning ajusta o espaçamento 
entre as letras da sua fonte para que elas fiquem 
melhores juntas. Combinações de letras como 

“AW” muitas vezes vão ficar melhores com 
kerning. Ele vai excluir o espaço extra entre as 
duas letras e fazê-las se encaixarem melhor uma 
na outra.

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS:  Se seu texto tiver 
várias linhas, você pode aumentar ou diminuir o 
Espaçamento Entre Linhas para ajustar a distância 
entre linhas de texto.

O espaçamento sempre começará em 100%, 
indicando que o espaçamento de linhas está com a 
distância normal. Conforme esse número é diminuído 
ou a barra é deslizada para a esquerda, as linhas de 
texto vão se aproximar. Se o número é aumentado 
ou a barra é deslizada para a direita, as linhas ficarão 
mais distantes.

(1) O texto “Sr. & Sra.” está em uma caixa de texto. O 
texto está com a justificação à esquerda padrão. (2) 
Altere-o para a justificação centralizada. (3) Mude 
o espaçamento entre linhas para 80%. Experimente 
com a sua fonte! Existem tantas fontes e são todas 
tão diferentes. Então brinque com elas para encontrar 
um visual que você gosta.

ESPAÇAMENTO ENTRE CARACTERES:  Você pode 
ajustar o espaçamento normal programado entre as 
letras para aproximá-las ou distanciá-las com a opção 

“Espaçamento Entre Caracteres”.

O espaçamento sempre começará em 100%, 
indicando que o espaçamento entre caracteres 
está normal. Conforme o número é diminuído ou a 
barra é deslizada para a esquerda, as letras vão se 
aproximar. Conforme o número é aumentado ou a 
barra é deslizada para a direita, as letras ficarão mais 
espaçadas.

Hello Font | por Dresden Carrie
ID do Projeto: 95294
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https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/95585
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/29024
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/95294
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CRIANDO LETRAS PARA ESTÊNCIL:  Qualquer fonte 
pode ser facilmente transformada em uma fonte 
de estêncil. Não há uma maneira automática de 
fazer isso, mas você pode com facilidade, conectar 
manualmente as partes internas das letras às 
partes externas para criar uma ponte para criações 
de estêncil.

Escreva uma letra. Em seguida, desenhe uma pequena 
caixa com a ferramenta Retângulo que conecta a 
parte interna da letra com a externa. Selecione a letra 
e o retângulo juntos. Vá para as ferramentas do painel 
Modificar. Selecione a opção Subtrair. Pronto! Esta é 
a melhor opção se você é um pouco perfeccionista 
e quer que todas as suas letras tenham o mesmo 
tamanho de retângulo cortado.

Ou, você pode usar a ferramenta de faca ou borracha 
para fazer seu corte manualmente. Esta é uma opção 
mais rápida se você tem somente uma ou duas letras 
que você precisa ajustar.

FONTES PARA DESENHO:  Algumas fontes, como 
esta abaixo, são feitas especificamente para desenho. 

321

Rose Font | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 76817

Esta fonte tem linhas que são muito finas. Se você 
tentar cortá-la com sua máquina, não vai ficar muito 
bom. Algumas fontes feitas para corte podem ser 
transformadas em fontes para desenho. Aplique 
nelas um deslocamento interno. Consulte a página 
116 sobre como transformar uma fonte de corte 
em uma fonte de desenho. As fontes para desenho 
também podem ser transformadas em fontes para 
corte. Basta aplicarmos nelas um leve deslocamento. 
Para mais informações sobre deslocamento, consulte 
a página 115.

Reagan Sketch Font | por Dresden Carrie
ID do Projeto: 84062

TEXTO EM CAMINHO:  Quando você está no Modo 
de Edição de Texto, você pode ver um ponto de 
controle localizado do lado esquerdo da caixa de 
texto. É um pequeno círculo cinza e branco com setas. 
Este ponto de controle pode ser arrastado para ficar 
sobre qualquer caminho de linha. Por exemplo, você 
pode criar um círculo com a ferramenta Elipse e, em 
seguida, arrastar o texto para a linha deste círculo, 
para obter texto curvo.

Quando você colocar um texto em um caminho como 
este, você verá uma barra vertical à esquerda do texto. 
Ela abre uma barra de controle que pode ser usada 
para ajustar a colocação do seu texto em relação à 
linha que faz o caminho. Isto significa que o texto 
pode ser colocado sobre, acima, alinhado com, ou 
abaixo do caminho.

O objeto usado como caminho se tornará cinza. 
Isso indica que essa imagem agora está desativada 
para corte.

Desenhe uma forma. Clique duas vezes no seu texto. 
Viu a caixa verde com a pequena bússola? Arraste 
a bússola para uma linha da forma. Seu texto vai se 

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/76817
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/29024
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/84062
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encaixar e ser moldado em torno desta linha. Arraste 
o texto para descobrir onde ele se encaixa melhor. Ele 
pode ficar dentro ou fora da linha. Você pode ter que 
ajustar o espaçamento do texto para que suas letras 
caibam direitinho em um caminho, especialmente se 
ele tiver curvas apertadas.

O Texto em Caminho é útil quando você tem uma 
forma arredondada como um banner. Desenhe um 
círculo e iguale sua forma com a curva do banner. 
Ajuste seu texto para caber no banner. (Você pode 
colocar o seu texto diretamente no caminho do 
banner e usá-lo para moldar o texto, mas desta forma 
você pode centralizar o texto dentro do banner em 
vez de grudá-lo no fundo).

Você pode converter seu texto em um caminho se 
quiser manipulá-lo extensivamente ou se quiser 
excluir o objeto usado para convertê-lo. Depois de 
ter arrastado o seu texto para sua forma, clique com 
o botão direito do mouse e clique em “Converter 
em Caminho”. Se você tentar espelhar o texto sem 
transforma-lo em caminho primeiro, o texto pode ficar 
confuso e virar para a parte inferior do círculo.

SNF Uptown | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 99003

É fácil pegar linhas de texto e transformá-las em 
formas ou palavras. Digite seu texto e diminua-o 
até que fique bem pequeno. Copie e cole-o 
repetidamente na mesma caixa de texto. Em seguida, 
arraste o texto para o objeto que você deseja 
criar. Ajuste o espaçamento até que fique bom. 
Converta-o em um caminho e, em seguida, você pode 
excluir a forma.

Você pode fazer isso com uma letra também. Escolha 
a sua fonte e digite a letra. Então, converta sua letra 
em caminho composto. Agora você pode por seu 
texto sobre ela, como se sua letra fosse uma forma!

4 Tea Cup | por Silhouette
ID do Projeto: 9702

ZP Zany Germophobe | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 137192

ZP Zippity Doh Dah | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 126368

ZP Stawberry Rhubarb | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 139916

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/99003
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/9702
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/137192
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/126368
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/139916
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Letras de Monograma: Alguns monogramas são 
conjuntos com só uma letra. Isso significa que você 
pode combinar vários conjuntos de letras, como 
o exemplo anterior, ou você pode deixar todas as 
letras iguais para enfatizar uma única letra. Isso 
não é um texto e as letras serão como objetos no 
Silhouette Studio®.

Round Monogram Letters A-F | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 81519

Monogram Diamond ‘M’ | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 38985

TEXTO MONOGRAMA:  Há muitas maneiras 
diferentes de adicionar monogramas ao seu projeto. 
Conhecer os diferentes tipos irá facilitar na hora de 
encontrar o que você está procurando.

Fonte de Monograma: Algumas fontes são realmente 
fontes de monograma, o que significa que você usa o 
teclado para digitar as letras que quiser. Geralmente, 
letras maiúsculas são do lado esquerdo, letras 
minúsculas são no meio, e números e símbolos são 
do lado direito. A loja Silhouette  tem várias fontes de 
monograma. Verifique sua fonte para obter instruções 
específicas.

Conjuntos de Letras de Monograma: Uma das 
maneiras mais populares de fazer monogramas, é 
selecionar letras individuais de um conjunto de letras 
de monograma. Um jogo de letras vem com as letras 
da esquerda, do meio e da direita do monograma, 
de uma parte específica do alfabeto. Selecione as 
letras que deseja, desagrupe-as e organize-as na 
seqüência do seu monograma. Certifique-se de 
conferir que letras vêm no pacote, quando você 
estiver procurando, para que você tenha todas as 
letras que precisa.

Meio Esquerda

Direita Monogram Arrow | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 82326

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/81519
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/38985
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/82326
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GLIFOS
Algumas fontes têm glifos adicionais. Esse 

recurso é INCRÍVEL. Esta fonte é a Yellow Daisy 
da Loja de Design e ela tem diversos caracteres 
adicionais. Muitas fontes em nossa Loja de Design e 
algumas que você já tem no computador possuem 
caracteres adicionais que você pode não conhecer!

Para começar, digite seu texto na fonte que quiser. É 
assim que fica com caracteres padrões. (E já é uma 
fonte maravilhosa, né?)

No painel Fonte, há duas abas adicionais. Clique 
na segunda aba, que é a aba Glifo. Ela exibirá uma 
imagem de cada um dos glifos disponíveis na fonte, 
incluindo pontuações, letras acentuadas, números e 
outros caracteres especiais que a fonte possuir.

Procure a letra que você gostaria de alterar. Neste 
caso, é o “S” maiúsculo.

Yellow Daisy Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 106927

Monograma Dividido: Outro tipo de monograma é 
o monograma dividido. Ele é uma letra ou um projeto 
que tem um espaço para que você adicione um texto. 
Use qualquer fonte que quiser para digitar o texto na 
parte vazia da divisão.

Forma de Monograma: Existem centenas de 
diferentes formas de monograma na loja Silhouette. A 
miniatura pode exibir letras na forma, mas saiba que 
essas formas não incluirão as letras de monograma. 
Use um conjunto de letras ou fonte de monograma 
para adicionar letras de monograma. Ou, seja criativo 
e use uma fonte normal para adicionar letras de 
monograma. Digite seu texto, desagrupe as letras 
para que se tornem objetos e edite os pontos para 
qua caibam na sua forma. Consulte a página 56 
para um exemplo de edição de pontos em textos.

Chevron Split Monogram S | por Snapdragon Snippets
ID do Projeto: 66466

ZP Rhyming Birdhouse | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 136682

Pineapple Monogram | por Sweet Afton
ID do Projeto: 122408

Monogram Ring Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 79852

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/106927
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/17986
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/66466
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136682
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24282
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/122408
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/79852
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ORTOGRAFIA
Nada pode arruinar mais um projeto, do que 

terminar seu projeto e perceber que você escreveu 
algo errado. Felizmente, o Silhouette Studio® tem um 
recurso de verificação ortográfica. Uma pequena linha 
azul sob sua palavra irá sinalizar qualquer palavra 
escrita errada.

Você pode acessar o painel Ortografia clicando com 
o botão direito do mouse na palavra ou clicando no 
ícone de Verificação Ortográfica no painel de Texto. 
O software vai fornecer uma lista com os resultados 
recomendados no topo. Se você ver a palavra que 
deseja, você pode clicar na lista. Caso contrário, 
você pode selecionar a opção “Ortografia” por baixo 
dessas palavras.

No painel Ortografia, pode haver uma lista maior de 
sugestões. A partir dela, selecione a palavra corrigida 
e clique em “Substituir Palavra”. Você também 
pode clicar em “Anterior” ou “Próximo” para ir para 
outras palavras com problema, que podem ter sido 
encontradas.

DICA SILHOUETTE: Cansado da linha azul sob uma 
palavra que você sabe que está correta (como 
um nome)? Adicione a palavra ao dicionário ou 
desligue o recurso.

Clique em sua caixa de texto. Você poderá inserir um 
glifo quando a caixa verde aparecer ao redor de seu 
texto. Tudo o que você precisa fazer é clicar no glifo 
que deseja e aguardar até que ele seja inserido na 
caixa de texto.

Às vezes, é difícil dizer qual caractere combinará com 
as outras letras, então vá em frente e experimente 
algumas opções. Mova o cursor para o início da 
palavra e o “S” será inserido no lugar correto.

Veja a palavra “Silhouette” com o “S” maiúsculo, os 
dois “t”s e o “e” final alterados. Ficou tão bonito! Os 

“t”s ficaram muito legais. O primeiro “t” não é cortado 
e o segundo “t” é cortado por um traço extralongo, de 
modo a cortar as duas letras. Os glifos dão às suas 
fontes um aspecto de caligrafia e, além disso, fazem 
as letras se encaixarem perfeitamente.

Você pode conferir quais caracteres estão contidos 
em cada fonte instalada em seu computador. Isso 
é realmente útil, pois muitas fontes têm caracteres 
adicionais com acentos, mesmo que não apresentem 
glifos adicionais. Algumas fontes vêm até com 
caracteres de bônus. O bolo é um caractere da fonte, 
e não uma imagem adicionada.

Na parte inferior do painel Glifo, há um espaço com 
glifos usados recentemente. Além disso, você pode 
ajustar o tamanho com que os glifos são exibidos no 
painel para poder vê-los mais facilmente.

SNF Dear Miss Rose | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 8753

ZP Soaring Celebrations | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 139784

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/8753
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/139784
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PAINEL TRANSFORMAR

No ícone Transformar, você encontrará (1) Alinhar, (2) 
Dimensionar, (3) Girar e (4) Mover.

No exemplo acima o texto permanece o mesmo, 
enquanto a flor se alinha à esquerda do texto, é 
dimensionada, gira no sentido horário e move.

Flower Shape | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 2863

Megan Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 142256
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Em “Opções Avançadas”, você pode habilitar/
desativar a verificação ortográfica automática, 
selecionar um dicionário alternativo para sua língua 
de preferência(por favor, note que nem todas as 
linguagens do software estão disponíveis atualmente) 
e adicionar novas palavras para serem reconhecidas 
dali para frente.

Irian Font | por Rhonna Farrer
ID do Projeto: 154249

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Ortografia
Windows, pressione F7
Mac®, pressione fn + F7

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/2863
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/142256
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/209535
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/154249
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CENTRALIZAR:  O primeiro ícone centraliza os objetos 
na página. O segundo centraliza dois ou mais objetos 
para que eles sejam centralizados exatamente uns 
com os outros.

ALINHAR HORIZONTALMENTE:  Isso alinha dois ou 
mais objetos para que eles sejam alinhados juntos 
à borda esquerda/ponto central/borda direita da 
caixa delimitadora compartilhada, mantendo suas 
respectivas distâncias em relação à estar acima ou 
abaixo uns dos outros.

ALINHAR VERTICALMENTE:  Isso alinha dois ou mais 
objetos para que eles sejam alinhados juntos na borda 
superior/centro/borda inferior da caixa delimitadora 
compartilhada, mantendo suas respectivas distâncias 
em relação à estar ao lado uns dos outros.

As opções de alinhamento funcionam com duas 
ou mais formas, mas as opções de espaçamento 
precisam de pelo menos três formas.

ESPAÇAR HORIZONTALMENTE/VERTICALMENTE:  
Quando três ou mais objetos são selecionados, 
todas essas formas são espaçadas horizontalmente 
ou verticalmente, para que elas sejam todas 
equidistantes umas das outras horizontalmente ou 
verticalmente.

O QUE É UMA BORDA DELIMITADORA?  Uma borda 
(ou caixa) delimitadora é o espaço entre dois 
ou mais objetos que o software usará como os 
cantos do projeto. Ele vai usá-la para alinhar suas 
formas. O software vai pegar o lado esquerdo da 
forma da esquerda, o lado direito da forma da 
direita, a parte superior da forma de cima, e na 
parte inferior da forma de baixo. Este quadrado 
invisível é o espaço que o Silhouette Studio® 
usa para alinhar as coisas. Portanto, se você 

“Alinhar ao Centro”, vai centralizar seus objetos 
dentro desta caixa delimitadora. A colocação na 
página só irá funcionar quando você selecionar 

“Centralizar na página”.

ALINHAR
A ferramenta Alinhar é uma maneira poderosa 

de fazer seus projetos parecerem profissionais. Fazer 
no olho funciona até certo ponto, mas alinhar é uma 
jeito seguro de obter projetos perfeitos. Além disso, 
não leva tempo! Ela pode ser usada em coisas simples, 
como duas caixas de texto ou em projetos complexos, 
como o forno na próxima página.

Estas duas palavras estão em caixas de texto 
separadas, uma em cada lado da seta. Se elas 
estivessem na mesma caixa de texto, você poderia 
usar as ferramentas de texto para alinhá-las. 
Selecione as duas palavras. Os objetos criam as 
bordas delimitadoras. Não tem nada a ver com onde 
eles estão na página, apenas com as posições entre 
elas. Se você alinhar horizontalmente ao centro as 
palavras, elas vão centralizar umas com as outras. 
Como não incluímos a seta em nosso alinhamento, o 
software vai ignorá-la.

Arrow | por Echo Park
ID do Projeto: 73086

Scotch Tape Font | por Dresden Carrie
ID do Projeto: 75224

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/73086
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/29024
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/75224
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Aqui estão quatro flocos de neve em uma linha 
horizontal. Queremos que eles fiquem alinhados e 
espaçados uniformemente.

Primeiro, alinhe o centro verticalmente. Agora os 
flocos de neve estão centralizados com a parte 
superior mais distante e com a parte inferior a 
mais distante. Mas eles não estão espaçados 
uniformemente. Então selecione todos eles e clique 
em Espaçar Horizontalmente.

Isso coloca espaços iguais entre cada floco de neve, e 
as bordas do floco da extrema esquerda e da extrema 
direita funcionam como bordas delimitadoras.

ALINHANDO UM DESENHO COMPLICADO:  O 
software pode fazer muito mais do que no exemplo 
do floco de neve. Aqui está um exemplo um pouco 
mais complicado, mais aprofundado. Este forno tem 
muitas partes pequenas. Comece desagrupando o 
projeto e preenchendo cada forma com cor, para que 
você possa visualizar melhor na hora de montar. Nós 
mudamos a cor das linhas para preto, para que tudo 
tenha um contorno bonito e definido. Usamos três 
cores:  cinza claro, cinza escuro, e verde.

Assorted Christmas Snowflakes | por Jamie Koay
ID do Projeto: 52141

Comece pela gaveta. Selecione as três linhas finas e 
agrupe-as juntas. Agora coloque as linhas agrupadas 
em cima do retângulo cinza escuro. Selecione as 
linhas e o retângulo e clique em “Centralizar”. As 
linhas se movem para o centro e ficam perfeitas. 
Agora agrupe as linhas com o retângulo para que você 
tenha uma forma que não fica saindo do lugar.

Coloque a gaveta sobre o forno. Desta vez não 
queremos apenas “Centralizar”, porque a gaveta não 
está no meio do forno. Queremos centralizar entre 
esquerda e direita, mas não com a parte superior 
e inferior. Então, selecione os dois objetos e clique 
em Centralizar Horizontalmente. A gaveta vai 
ficar onde estiver na vertical, mas ela vai se mover 
para a esquerda ou direita para ficar centralizada 
horizontalmete no forno. Agora agrupe estas 
duas formas.

Retro Oven/Cooker | por Sarah Hurley
ID do Projeto: 28881

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20387
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/52141
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/120991
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/28881
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Algumas das partes menores ficam sobre as partes 
maiores. Coloque-as onde devem ficar e agrupe as 
peças correspondentes juntas. Onde você puder, 
ALINHE! Coloque os círculos menores em cima dos 
maiores e clique em “Centralizar”. Facilita muito 
seu trabalho!

Assim como fizemos com a gaveta do forno, coloque 
a alça no forno e Centralize Horizontalmente. Faça o 
mesmo com os botões, o visor e a linha. Depois que 
estiverem todos perfeitos, agrupe tudo no forno.

Aqui é onde vamos fazer um alinhamento complicado. 
Queremos que os dois botões estejam distantes do 
visor e alinhados um com o outro. Se nós apenas 
alinharmos eles para esquerda ou direita, ambos vão 
passar para o mesmo lado. É a mesma coisa com 
alinhamento acima ou abaixo. Se nós espaçarmos 
horizontalmente, eles vão para a extrema esquerda 
e direita do forno. Não é isso que queremos. Então 
temos uma solução. (1) Desenhe um retângulo com 
o tamanho de onde você quer que as bordas dos 
botões fiquem. (2) Selecione os dois círculos e o 
retângulo. Alinhe Verticalmente ao centro. Agora, 
espace Horizontalmente. (3) Selecione o retângulo e 
o exclua, já que ele serviu apenas para nos ajudar a 
alinhar. Agrupe os círculos. Mova os círculos para o 
forno. Clique em Alinhar Horizontalmente ao Centro. 
Então agrupe todas as partes. Perfeito! Você tem um 
forno precisamente alinhado!

3
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DIMENSIONAR
Você pode personalizar o tamanho de 

qualquer objeto. É importante saber que mesmo 
podendo ajustar imagens para qualquer tamanho, a 
qualidade dos cortes feitos pode variar, especialmente 
ao cortar projetosem escalas menores em materiais 
mais grossos como papel cartão.

Você pode ver as medidas da sua imagem quando ela 
é selecionado, pelos números nas bordas da caixa de 
seleção. Há também pontos de controle na caixa de 
seleção para redimensionar imagens manualmente. 
Para redimensionar manualmente, basta clicar em 
qualquer uma dessas pequenas caixas e arrastar 
o mouse na direção desejada para aumentar ou 
diminuir sua forma. Os pontos de controle das quinas, 
redimensiona proporcionalmente a imagem e mantém 
a altura e a largura relativa, enquanto os pontos 
de controle dos lados vão esticar a sua imagem na 
direção que o mouse é arrastado.

Um cartão é um exemplo de objeto que pode 
necessitar de dimensões precisas. O painel 
Dimensionar é mais preciso do que redimensionar 
manualmente um objeto. Este cartão fica com 
pedaços muito pequenos quando é diminuído. 
Diminua a velocidade de corte no painel Enviar, para 
que seu material não rasgue.
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As opções de Dimensionar vão redimensionar 
qualquer imagem selecionada para uma porcentagem 
de seu tamanho atual. Qualquer número abaixo 
de 100% fará sua imagem ficar menor e qualquer 
número acima de 100% fará sua imagem ficar maior. 
Por exemplo, redimensionar uma imagem em 50% 
do tamanho atual, fará com que a imagem fique com 
metade do seu tamanho, enquanto redimensionar 
uma imagem para 200% do tamanho atual fará com 
que a imagem fique duas vezes maior. Você pode 
inserir uma porcentagem personalizada.

“Especificar Dimensões” permite que você 
redimensione uma imagem selecionada para qualquer 
medida específica. Para dimensionar sua imagem 
proporcionalmente, clique no ícone de bloqueio 
no lado direito. Se você estiver redimensionando 
um projeto com mais de uma peça, certifique-se 
de selecionar todas as peças do projeto antes de 
redimensioná-lo. Você pode agrupar o projeto, e em 
seguida redimensionar, ou simplesmente selecionar 
todas as peças de uma vez.

Se você quer seu projeto de um tamanho específico, 
você precisa lembrar que partes são a base e que 
partes serão colocadas por cima. Neste projeto, a 
vela de bolinhas e a borda de babados ficarão sobre 
o barco. Assim, se você quer que seu projeto tenha 
15 cm de largura, você precisa medir o projeto sem 
a vela de bolinhas ao lado. Não sabe como fazer 
isso? Ative a grade e redimensione manualmente 
o barco (ignorando a vela no lado e o babado). Ou, 
coloque a vela de bolinha em cima da outra vela e da 
delimitação na borda do barco. Agrupe seu projeto. 
Agora você pode dimensioná-lo como se fosse um 
único objeto e especificar a dimensão exata no painel 
Transformar, na aba Dimensionar.

DICA SILHOUETTE: Especifique as dimensões 
quando você estiver tentando colocar vários 
objetos grandes em uma página. Você pode 
ajustar a largura e manter a caixa de bloqueio 
selecionada.

Talvez você queira redimensionar apenas uma parte 
de seu projeto. Especifique as dimensões para apenas 
um objeto selecionado ou use os círculos de tração 
nos cantos e bordas de um objeto. A bandeira foi 
esticada e redimensionada não proporcionalmente ao 
resto do projeto.

Sailboat | por Samantha Walker
ID do Projeto: 10165

GIRAR
Você pode girar um objeto para qualquer 

ângulo. Quando você seleciona uma imagem, uma 
alça de rotação verde aparece sobre o objeto, você 
pode pegá-la e rotacionar manualmente.

Leaf | por Echo Park
ID do Projeto: 81931

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19210
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/10165
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/81931


Capítulo três: Silhouette Studio® Configuração e Design | 107

As opções do menu Girar também fornecem formas 
adicionais de rotação, para rotações mais exatas ou 
específicas

GIRAR PARA:  Estas opções vão girar a imagem 
selecionada para o ângulo selecionado com base no 
ponto original de 0° da imagem.

GIRAR PERSONALIZADO PARA:  Esta opção permite 
que você ajuste manualmente a barra de medidas ou 
digite uma medida específica de grau, para girar a 
imagem selecionada, com base no ponto original de 0° 
da imagem.

GIRAR POR:  Essas opções vão girar a imagem 
selecionada pelo ângulo selecionado, a partir do 
ângulo atual da imagem.

GIRAR PERSONALIZADO POR:  Esta opção permite 
que você ajuste manualmente a barra de medidas 
ou digite uma medida específica de grau para girar 
a imagem selecionada à partir do ângulo atual 
da imagem.

VIRAR:  Virar não é um ícone ou uma opção em Girar, 
mas é uma ferramenta útil. “Virar Horizontalmente” 
é a melhor opção para se usar quando você precisa 
espelhar seu projeto para cortar mídias como 
transfers. Ele vai manter seu desenho onde você o 
colocou em sua página, vai apenas virá-lo. No painel 
Replicar, a opção “Refletir à Esquerda” ou “Refletir à 
Direita” irá copiar o seu desenho e colocá-lo à direita 
ou à esquerda, enquanto a função virar irá manter o 
seu projeto mais ou menos na mesma posição e irá 
virá-lo sem fazer uma cópia.

Para girar um objeto para ângulos retos, segure 
Shift enquanto estiver girando-o com o mouse. 
Irá deixá-lo em um ângulo reto.

Cute Shark Love | por StudioIlustrado
ID do Projeto: 74238

Para virar o seu desenho, clique com o botão 
direito do mouse sobre a imagem e escolha “Virar 
Horizontalmente” ou “Virar Verticalmente”.

Às vezes, seu projeto será mais ou menos simétrico e 
não fará muita diferença se ele for virado ou não. Mas 
se você estiver trabalhando com transfer e cortando 
palavras, certifique-se de virar o seu desenho! Você 
não quer palavras ao contrário no seu projeto!

DICA SILHOUETTE: Se você está cortando letras 
pequenas ou projetos, em um material que não 
é adesivo, você pode cortar letras de trás para 
frente (ou viradas) de modo que você possa 
aplicar adesivo na parte de trás das letras 
depois que forem cortadas, mas antes que 
sejam removidas da base de corte. Colocando 
adesivo na parte de trás das letras, você pode 
simplesmente puxá-las da base de corte e 
colocá-las em seu projeto.

LD Kangaroo | por Lettering Delights
ID do Projeto: 97115

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/240046
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/74238
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/97115
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MOVER
Você pode mover e posicionar imagens 

selecionando-as e arrastando-as com o mouse para 
qualquer lugar da tela. Você também pode mover 
uma imagem selecionando-a e pressionando as teclas 
de seta no teclado do seu computador. Mas se você 
quiser uma maneira mais precisa de mover um objeto, 
use o painel Mover.

MOVER PARA:  As setas de direção de Mover Para 
irão mover imagens só um pouco em qualquer 
direção que você selecionar. Escolha a distância que 
você deseja que sua imagem vá, na caixa Largura.

Retro Ski Patch | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 53086

MOVER POR:  A função Mover Por irá mover sua 
imagem com uma medida específica. Você pode 
escolher onde basear a medida (de cima, do meio, da 
direita, etc.) no pequeno quadrado do lado esquerdo.

Ative a grade (clicando com o botão direito do 
mouse no seu espaço de trabalho e selecionando 

“Exibir Grade”, pressionando G no teclado ou abrindo 
o painel de Grade) para ver melhor o que está 
acontecendo, quando você estiver movendo objetos.

AJUSTAR A GRADE:  Às vezes, quando você move 
sua forma com as teclas de seta, pode parecer que 
ela salta uma polegada inteira em vez de se mover só 
um pouquinho. Esta é uma configuração simples de 
ser ajustada.

Por exemplo, veja este projeto de dinossauro. É feito 
de duas partes separadas: o mais escuro fica por 
baixo um e o mais claro por cima.

Quando você tiver os preenchido com cor, coloque a 
parte mais clara sobre a mais escura. Basta selecioná-
la com o mouse e arrastá-la para cima. Para que 
fiquem perfeitamente sobrepostas, aumente o zoom 
e use suas setas para mover minuciosamente a forma 
mais clara sobre a mais escura e deixá-la exatamente 
onde você quer.

DICA SILHOUETTE: As configurações da grade 
na imagem de esqui estão ajustadas com uma 
polegada, para que ela se pareça com a base 
de corte. Mas, se você quiser ver a base de 
corte real, ligue “Exibir Base de Corte” nas 
Configurações da Página de Design. Consulte a 
página  69.

Valentine Nessie | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 54838

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/53086
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/54838
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Sua forma está se movendo muito com um único 
toque na seta, como mostrado acima nas images (1) 
e (2)? Isso indica que você tem um ajuste chamado 

“Ajustar à Grade” ativado. No painel de Página, abaixo 
do espaçamento, há uma caixa para “Ajustar à Grade”. 
Mesmo que sua grade esteja desativada, se essa 
caixa estiver marcada, suas formas tentarão se alinhar 
com as linhas da grade. Se você ativar sua grade, 
selecionando a caixa ou pressionando G, você pode 
ver as linhas para onde sua forma está se ajustando. 
Simplesmente desmarque a caixa “Ajustar à Grade” 
para mover sua forma o quanto desejar.

21

PAINEL REPLICAR

DUPLICAR
Isto faz uma cópia idêntica à esquerda/direita 

ou acima/abaixo da original.

LINHAS E COLUNAS:  Isto duplica o número de cópias 
para a direita ou abaixo, o mais próximo possível para 
maximizar a sua área de corte.

ATALHOS DO TECLADO: Duplicar Objeto
Windows, pressione Ctrl + !#"$f
Mac®, pressione Cmd + !#"$f
A seta pressionada será a direção que a cópia 
será colocada.

Stamp | por Silhouette
ID do Projeto: 56767

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/56767
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PREENCHER PÁGINA:  Isso copia e replica o objeto 
selecionado e preenche a área de corte com o 
máximo de cópias possíveis. O software não vai girar 
seus objetos para ajustá-los na página. Se você quiser 
que se ajustem mais na página e não se importa se 
seus objetos forem girados, consulte sobre a opção 
Aninhamento, na Edição Designer na página 161.

REFLETIR:  Isto espelha seu projeto à esquerda/
direita ou acima/abaixo do original. A função 
Refletir é uma boa opção ao cortar transfers. Mas se 
você quiser que seu objeto permaneça na mesma 
posição, sem replicar, recomendamos que você 
vire-o horizontalmente. Para saber mais, consulte 
a página107.

ATALHO DO TECLADO: Preencher Página
Windows, pressione Ctrl + Shift + F
Mac®, pressione Cmd + Shift + F

GIRAR CÓPIAS:  Você pode optar por girar uma, duas, 
três ou cinco cópias de um objeto. Isso adiciona 
cópias rotacionadas de seu objeto em cima do original. 
Isso pode ser muito útil para projetos geométricos 
ou flores.

(1) Abra um desenho de pétala ou crie uma. 
(2) clique no ícone Girar Três ou Cinco Cópias. 
(3) Selecione todas as pétalas juntas. Clique com o 
botão direito do mouse e selecione “Fundir”. Agora 
você tem uma flor feita sob medida. Desenhe um 
círculo e preencha-o com uma cor. Em seguida, 
coloque o círculo em cima da flor, como o miolo. Você 
fez sua própria flor!

ATALHO DO TECLADO: Espelhar Objeto
Windows/Mac®, pressione Alt + Shift + !#"$f
A seta pressionada indicará a direção que o objeto 
será refletido.

Flower Petals | por Alaa’ K
ID do Projeto: 15464

1 2 3

Se você quer girar um objeto sem fazer uma 
cópia, veja a função Girar na página 106.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/21585
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/15464
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NÚMERO DE CÓPIAS
Replicar pode ser útil se você está criando 

seus próprios padrões ou projetos. (1) Desenhe um 
quadrado. (2) Faça quatro cópias à direita e quatro 
cópias abaixo. Você tem um padrão de quadrados 
perfeitamente espaçados. (3) Preencha os quadrados 
com cor. (4) Adicione um deslocamento para fazer 
uma borda e um texto na frente.

Você também pode combinar os recursos à direita/
abaixo, para definir deslocamentos personalizados de 
x e y, para fazer cópias na diagonal.

Jazz City Font | por Gina Marshall
ID do Projeto: 71458

43
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DICA SILHOUETTE: Faça cópias selecionando 
sua forma, pressionando e segurando Alt, e 
arrastando as cópias para longe da forma 
original.

OBJETO EM CAMINHO
(1) Comece abrindo ou criando, perto do 

objeto que você quer colocar em um caminho e à 
forma do caminho. Neste caso, nós temos uma flor 
como objeto e um quadrado arredondado como 
caminho. Certifique-se de que seu objeto é um 
pouco menor do que o caminho para obter melhores 
resultados. Selecione a sua flor e clique em “Mostrar 
Alça”. Uma alça circular pequena aparecerá no centro 
do seu objeto.

(2) Semelhante ao Texto em Caminho, arraste esse 
pequena alça para o caminho com o qual você deseja 
que seu objeto interaja. Se você não quer replicar seu 
objeto, você pode parar aqui. (3) Você pode colocar 
quantos objetos quiser em um único caminho.

(4) Mas, se você quiser replicar o objeto para cobrir 
todo o caminho, basta selecionar o objeto e arrastá-
lo ao longo do caminho. Ele irá preencher todo o 
caminho, criando um quadro de flores. Brinque com 
a alça de arrastar para deixar as flores mais próximas 
ou mais distantes. No menu objeto, ajuste os ângulos, 
a posição inicial e muito mais.

Se você clicar em “Liberar Cópias”, vai liberar seus 
objetos e eles não ficarão mais no caminho.

Spring Flowers | por Loni Stevens
ID do Projeto: 8189

43
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https://www.silhouettedesignstore.com/artists/482423
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/71458
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19547
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/8189
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PAINEL MODIFICAR

O painel modificar tem uma variedade de opções 
para alterar a forma que objetos sobrepostos 
interagem entre si.

Butterflies | por Echo Park
ID do Projeto: 119339

Original

Fundir

Dividir

Interseccionar

Interseccionar só vai manter a área 
onde TODOS os objetos selecionados 
se sobrepõem. Nesse caso, irá excluir 
tudo, pois não há uma parte onde as três 
borboletas se encontram.

Subtrair Tudo

Subtrair

Recortar

Este padrão de azulejo é uma única imagem. Nós 
vamos desenhar formas básicas com ele para mostrar 
como modificar uma única imagem. O cupcake é 
composto de duas partes separadas: a cobertura e 
o bolo. A cobertura está por cima e sobrepõe um 
pouco o bolo.

Cathedral Ceiling Mask | por Lizzie Mayne
ID do Projeto: 42553

Cupcake | por Sweet Elsie
ID do Projeto: 38518

FUNDIR:  Quando você fundir dois objetos, 
eles ficarão com a cor e as propriedades do 

objeto maior. Se você quer que ambos tenham suas 
respectivas propriedades e cores, você deve agrupar 
os dois objetos em vez de fundi-los. Para obter mais 
informações sobre agrupar, consulte a página 49.

A função Fundir está no painel Modificar, mas você 
também pode acessá-la clicando com o botão direito 
do mouse em uma imagem. Fundir, pega duas ou 
mais imagens sobrepostas selecionadas e as junta 
em uma única imagem. Fundir é particularmente 
útil quando você for cortar objetos que se tocam 
para que as linhas de corte não se sobreponham e 
fiquem cortadas.

Se você fundir o cupcake com a cobertura rosa no 
bolo marrom, você vai ter uma forma de cupcake 
rosa sólida. Para saber mais sobre Fundir, consulte 
a página 52.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/119339
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/75846
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/42553
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/116527
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/38518
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Se você digitar uma palavra e suas letras estiverem 
sobrepostas, você deve fundir a palavra antes de 
cortá-la. Se não, sua Silhouette cortará cada letra 
individual, mesmo se isso cortar sobre outra letra. 
Isto também é útil se você está trabalhando com um 
material complicado como o vinil. Quando a palavra 
for fundida, em vez de ter sete letras individuais, será 
uma imagem contínua.

PN Phat Script | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 104134

Há um recurso para Fundir automaticamente no 
painel Enviar. Consulte a página 147.

DIVIDIR:  A função Dividir cria objetos 
individuais à partir das interseções de 

imagens selecionadas. Quando você desenha um 
retângulo sobre o azulejo, e em seguida, divide, são 
criadas minúsculas formas individuais a partir do 
azulejo, que você pode mover e editar. Ao dividir o 
cupcake, são criadas três formas.

SUBTRAIR:  Subtrair remove todas as partes 
sobrepostas de imagens que estão sobre 

outras imagens. Apenas a imagem de trás 
permanecerá e as partes sobrepostas serão 
removidas.

Subtrair pode te ajudar muito se você estiver 
sobrepondo algo como um transfer. Digite a palavra 

“cupcake”. Em seguida, faça uma cópia do seu texto e 
coloque-a do lado. Coloque seu texto “cupcake” sobre 
o cupcake. Selecione o texto e o cupcake e clique 
em “Subtrair”. Isto fará um caminho na cobertura, e a 
palavra será cortada completamente ficando vazada. 
Agora você tem um jeito simples de ter certeza que 
seu texto está reto e centralizado em seu projeto. 
Além disso, você pode colocar transfers sem adicionar 

SUBTRAIR TUDO:  Subtrair Tudo remove 
qualquer parte de uma imagem que está 

oculta atrás de outra imagem. Temos três cupcakes 
aqui e cada um tem duas partes. Então, no total, 
temos seis partes. Se você selecionar todos os seis e 
subtrair tudo, tudo o que está visível será excluído. 
Apenas as peças que aparecem na frente serão 
mantidas. Isto pode ser útil se você está tentando 
economizar material, ou se você quer sobrepor 
materiais sem adicionar volume.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/104134
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RECORTAR:  A função Recortar remove todas 
as áreas que não são compartilhadas por pelo 

menos duas formas sobrepostas. Pode ser 
semelhante a função Interseccionar.

Use a função Recortar para preencher uma forma 
com um padrão. Abra a sua foto no Silhouette Studio®. 
Desenhe ou abra a forma que quiser usar para 

INTERSECCIONAR:  A função Interseccionar 
vai deixar apenas a parte sobreposta, ou parte 

de interseção, das imagens selecionadas. Se você só 
sobrepor dois objetos, ela pode funcionar como um 
recorte. Mas se você sobrepor três ou mais coisas, ela 
só irá manter as partes que se sobrepõem com todas 
as formas selecionadas.

Desenhe um círculo e um quadrado. Coloque os dois 
no seu azulejo. A função Interseccionar só manterá o 
pequeno triângulo onde os três objetos se sobrepõem.

volume e sem fazer seu material ficar duro. Se você 
quiser, faça um leve deslocamento do seu texto 
(aquele que você manteve de lado). Desta forma, 
você tem uma pequena margem de erro quando 
estiver tentando alinhar os desenhos perfeitamente. 
Mesmo um deslocamento .01 facilitará muito sua 
vida. Veja como o “p” é um pouquinho mais grosso? 
Isso vai esconder o seu corte completamente quando 
você colocar seu texto sobre o contorno do texto 
recortado, e ninguém será capaz de perceber o truque 
que você fez.

recortar sua foto. Neste caso, um círculo. Coloque a 
forma sobre a parte da foto que desejar. Selecione 
ambas e clique em “Recortar”.

CRIAR/LIBERAR CAMINHO 
COMPOSTO:  O azulejo já é um caminho 

composto. Ao prencher a forma original, algumas 
partes ficaram pretas e algumas partes 
permaneceram brancas, parecendo uma janela que 
mostra o fundo branco da tela de desenho. O 
caminho composto age como um cortador de biscoito 
em sua forma. Ele perfura as pequenas formas no 
desenho. Mas, se liberarmos o caminho composto, as 
pequenas formas não serão perfuradas. Elas vão 
simplesmente ficar por cima do quadrado preto.

Os caminhos compostos não afetam a forma que a 
máquina vê e corta as linha. Afetam somente como as 
formas são preenchidas com cor e como você as vê 
em sua tela. Para obter informações detalhadas sobre 
caminhos compostos, consulte a página 43.

Caminho Composto Não é Caminho Composto

Algumas formas da loja de Design Silhouette 
terão que ser transformadas em caminhos 
compostos desde o início. Para ver um exemplo 
disso, vá para a página 43.
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DESTACAR LINHAS:  Quando as imagens são 
preenchidas ou têm linhas grossas, você pode 

destacar as linhas e mover o contorno para criar duas 
imagens separadas. Uma imagem terá apenas as 
linhas e uma terá apenas os efeitos de preenchimento.

Clique no botão de ação de deslocamento, para ter 
um ponto de partida. Você pode ajustar o efeito de 
deslocamento na barra de controle, para que ele 
seja mais largo ou mais fino, como você preferir, ou 
digitando uma medida específica.

Quando seu deslocamento estiver como você quer, 
clique em “Aplicar”.

Aqui temos um monte de flores preenchidas de 
vermelho escuro. Faça um deslocamento simples. 
Mude a cor de preenchimento do deslocamento de 
transparente para laranja. Agora as flores vermelhas 
realmente se destacaram!

Se você estiver trabalhando com um material 
delicado, talvez você encontre um projeto que 
adora, mas que tem linhas finas e delicadas. Pode 
ser frustrante trabalhar com linhas longas e finas em 
determinados materiais. Aqui é onde você pode usar 
um deslocamento. Selecione seu projeto e aplique 
nele um pequeno deslocamento, como 1 mm. Exclua 
o desenho interno original. Agora as linhas não são 
tão finas, então fica mais fácil trabalhar com elas, mas 
ainda é o mesmo projeto adorável.

Flower Stem | por BasicGrey
ID do Projeto: 77286

Home Is My Favorite | por Amanda Arneill
ID do Projeto: 108247

PAINEL DESLOCAR

A ferramenta Deslocar é muito útil. Quando você 
pegar o jeito, vai querer usá-la toda hora. A opção 
Deslocar vai contornar imagens com linhas de corte, 
dando à imagem um efeito de base sombreada 
debaixo dela. Também pode ser usada para criar 
linhas de contorno internas nas imagens.

Para aplicar um deslocamento, selecione sua imagem. 
Em seguida, vá até o painel Deslocar ou clique com 
o botão direito do mouse na imagem e selecione 

“Deslocar”. Você pode optar por ter a sua imagem 
deslocada com uma aparência de quina mais afiada, 
ou ter uma quina com aparência mais suave, e 
arredondada.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/243794
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/77286
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1598656
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/108247
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Para começar, crie seu pop-up. Na verdade, esta 
linda xícara de chá são três xícaras de chá coloridas, 
uma sobre a outra. Para criar o pop-up, queremos 
usar apenas a forma da base. Cortaremos as outras 
duas formas normalmente e as colocaremos sobre a 
outra quando o pop-up estiver finalizado. Se estiver 
transformando uma Impressão & Corte em pop-up, 
agrupe as formas. O recurso de pop-up verá suas 
formas agrupadas como uma única forma.

Selecione a forma de base rosa escura. Vá ao 
Painel de Pop-Up e selecione “Converter Formas 
Selecionadas em Pop-Up”.

Esta xícara em pop-up estará em um cartão, então 
use a Ferramenta Retângulo para desenhar um cartão 
ao redor da xícara. Isso é importante para que você 
possa ajustar seu pop-up ao tamanho do cartão.

Assim que o retângulo estiver pronto, centralize 
a forma em pop-up dentro das laterais direita e 

Tea Cup | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 63215

PAINEL DE POP-UP

Todas formas e textos podem ser transformados em 
pop-ups. Pop-ups funcionam melhor com projetos 
de maior espessura para que o pop-up tenha uma 
base sólida.

Faça um deslocamento interno em um texto já fino 
para criar uma fonte para desenho personalizada.

DESLOCAMENTOS E CAMINHOS COMPOSTOS:  
Você pode usar o recurso de deslocamento para 
transformar uma forma simples em um contorno. 
Selecione sua forma e faça um deslocamento. 
Selecione as duas formas, neste caso círculos, e clique 
com o botão direito do mouse em “Criar Caminho 
Composto”. Agora, quando você preencher o desenho 
com cor, o círculo inteiro não será preenchido. 
Somente o espaço entre os dois círculos vai ser 
preenchido, te dando um belo contorno.

SNF Meadow | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 99974

https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/63215
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/99974
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PAINEL DE PONTILHADO

Pontilhado é o processo de marcar a superfície de um 
material com inúmeros pontos pequenos para fazer 
um desenho. A Curio e a Cameo 3 criam pontilhados, 
convertendo linhas em pontos ou convertendo 
imagens de impressão importadas em desenhos 
pontilhados. Para usar a opção Pontilhado com sua 
Curio, você deve usar uma Lâmina de Pontilhado ou 
uma canetinha. Se você usar sua cameo 3, você só 
pode usar uma canetinha.

Butterfly | por Echo Park
ID do Projeto: 59522

EXTREMIDADE PONTILHADA
A função Extremidade Pontilhada só vai 

aplicar o pontilhado nas linhas de corte externas. 
Muitas vezes, você vai querer adicionar uma borda 
pontilhado junto com um preenchimento pontilhado 
para que você possa ver bem a forma que está 
pontilhando.

Selecione um dos tipos de Preenchimento Pontilhado 
(padrões ou formas) para preencher a imagem de 
linha selecionada com o padrão ou forma escolhida. 
Apenas uma opção pode ser selecionada de cada vez. 
As seguintes configurações podem ser ajustadas:

esquerda. A linha perfurada comprida perto da 
parte inferior da forma em pop-up será a dobra do 
cartão, então é desejável que ela esteja no meio do 
retângulo. Puxe as linhas vermelhas em cada lado da 
linha perfurada para ajustar a linha de dobra à largura 
do cartão.

A Largura de Base ajusta quanto da parte inferior 
do projeto ficará conectado à página. A Largura de 
Suporte Mínima ajusta o número e o tamanho das 
conexões do pop-up. A Intensidade do Traço ajusta 
a largura da perfuração nas linhas de dobra. Explore 
essas configurações até encontrar aquelas que melhor 
funcionam em seu cartão.

Assim que a linha de dobra for arrastada para as 
extremidades do cartão, você poderá cortar. Envie o 
projeto de pop-up a sua Silhouette.

Depois de cortá-lo, dobre o projeto cuidadosamente 
nas linhas perfuradas. Corte as outras camadas de 
sua xícara e afixe-as à frente. Adicione texto à parte 
inferior do cartão e pronto! Você criou seu cartão de 
pop-up exclusivo.

A edição Designer Edition lhe oferece mais controle 
em seus projetos de pop-up. Você pode ajustar o 
tamanho e o número de abas e ter várias alças de 
arrastar para criar objetos com diferentes distâncias 
de pop-up.

PN Our Anniversary | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 169168

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/59522
https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/169168


Capítulo três: Silhouette Studio® Configuração e Design | 118

TRAÇO PONTILHADO
A seção Traço Pontilhado permite converter 

imagens importadas (como jpg e png) em padrões 
pontilhados. (1) Abra uma imagem externa que você 
possui, como o abacaxi. (2) Clique em “Selecionar 
Área Pontilhada”. Isso permite que você desenhe uma 
caixa em torno da área desejada de sua imagem, para 
criar um padrão pontilhado. Quando você desenhar 
sua caixa, esta área selecionada pode ser ajustada ou 
movida como qualquer outro objeto. Esta caixa te dá 
uma pré-visualização de como ficarão os pontos do 
pontilhado que você quer fazer, em uma imagem com 
pontos pretos sobre a imagem original. 

Agora, ajuste suas Opções de Pontilhado. Alguns 
pontilhados vão precisar ser ajustados para que 
fiquem com a aparência desejada.Tente ajustes 

diferentes para encontrar algo que você goste. (3) 
Então, clique em “Criar Pontilhado” para criar o 
seu padrão.

 f Estilo de Pontilhado: vários estilos e 
configurações de pontilhado podem ser 
ajustados para dar efeitos variados de 
pontilhado.

 f Inverter: A opção Inverter fará a imagem 
negativa ser rastreada.

 f Densidade: Geralmente, áreas mais claras 
do desenho serão preenchidas com menos 
pontos e áreas mais escuras são mais 
densamente pontilhadas. Você pode aumentar 
a escuridão de qualquer área, ajustando a 
Densidade.

 f Refinamento: Pontilhados são renderizados 
nos pontos de uma pequena grade quadrada 
invisível, cujo espaçamento é definido por 

“Espaço de Grade”. Algumas opções de Estilo 
de Pontilhado permitem que isso seja ajustado 
para que os pontos do pontilhado apareçam 
em metade, em um terço ou em um quarto 
do quadrado da grade. Os valores mais altos 
posicionam os pontos do pontilhado de forma 
mais aleatória, o que pode dar uma aparência 
mais natural, menos quadrada.

 f Espaço da Grade: Especifica a distância entre 
linhas e colunas do quadrado da grade, onde 
os pontos do pontilhado estão posicionados. 
Os valores menores fornecem uma grade 
mais fina.

321

 f Espaçamento da Grade: Aumenta ou diminui o 
zoom do pontilhado.

 f Espaçamento do Pontilhado: Controla 
espaçamento entre os pontos do pontilhado 
para ficarem mais próximos ou mais afastados.

 f Fator de Escala: Dimensiona os pontos.

 f Ângulo: Controla o ângulo do preenchimento 
pontilhado. 

 f Equilíbrio: Controla a distância entre o 
pontilhado e a borda da forma preenchida.

A opção Tamanho do Pontilhado ajusta o tamanho de 
exibição dos pontos de pontilhado na sua tela. Isso 
não controla o resultado real do tamanho dos pontos 
criados. Isto é apenas para fins de exibição.

Quando a opção “Imprimir Pontilhado” estiver 
marcada, a imagem pode ser enviada para uma 
impressora, para que ela imprima seu desenho 
pontilhado.



Capítulo três: Silhouette Studio® Configuração e Design | 119

PAINEL DE GRAVAÇÃO EM RELEVO

GRAVAÇÃO EM ALTO/BAIXO RELEVO
Alguns recursos encontrados no 

Silhouette Studio®, são destinados apenas a 
Silhouette Curio™. Somente a Curio permite a seleção 
dessas opções, outras máquinas Silhouette não.

Na parte superior do menu de Gravação, você vai 
encontrar uma opção para selecionar “Gravação em 
Baixo Relevo” ou “Gravação em Alto Relevo”. Essas 
opções se aplicam a todo o documento e não são 
específicas de um objeto.

 f Quando você seleciona “Gravação em Baixo 
Relevo”, seu projeto será processado como é 
visto na tela. A lâmina de relevo pressiona para 
baixo o seu material, criando uma depressão 
na imagem, ou efeito de Baixo Relevo.

 f Quando você seleciona “Gravação em Alto 
Relevo”, você continuará a ver seu projeto 
como ele é, mas seu trabalho será virado 
horizontalmente quando processado de modo 
que a página inteira seja espelhada. A lâmina 
de relevo pressiona para baixo a imagem 
espelhada, permitindo que o material seja 
virado depois que o trabalho for terminado, 
exibindo uma imagem elevada, ou o efeito de 
Alto Relevo.

Os efeitos e as opções encontradas na seção 
Gravação em Alto/Baixo Relevo fornecem opções 
adicionais. Se nenhum efeito especial for aplicado, 
a Curio vai simplesmente gravar o contorno da 
sua imagem.

Ao selecionar algo para gravar em alto relevo, 
certifique-se de colocar o seu material na base 
de relevo, com a parte da frente virada para 
baixo.

Para aplicar um efeito de gravação em relevo, 
selecione sua imagem e selecione o efeito. As 
montanhas à esquerda estão preenchidas com 

“Linhas Paralelas”, enquanto as da direita estão 
preenchidos com “Concêntrico”. Brinque com as 
opções para encontrar a que você mais gosta para o 
seu projeto.

 f O Espaçamento controla quão compactado ou 
espaçado o efeito aplicado ficará.

 f O Ângulo controla o ângulo aplicado no efeito 
selecionado.

 f As opções de Espaçamento e Ângulo são 
dinâmicas e vão ajustar-se automaticamente 
quando as imagens forem redimensionadas 
ou ajustadas. No entanto, se você deseja que 
essas opções fiquem estáticas, depois que 
elas estiverem ajustadas do seu jeito, clique 
em “Liberar Entalhe”.

Mountains | por Ty Pilcher
ID do Projeto: 34043

PONTUAR E GRAVAR EM RELEVO 

A opção Pontuar e Gravar em Relevo é um recurso 
especial que vai usar uma lâmina para marcar em 
torno das bordas da sua imagem, e depois usar a 
lâmina de relevo para pressionar dentro da linha 
marcada. O efeito final é um alto ou baixo relevo mais 
marcado e acentuado.

Este recurso deve ser usado com o “Papel 
Especial para Relevo” da marca Silhouette.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/159399
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/34043
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Para Pontuar e Gravar em Relevo sua imagem, 
comece selecionando a Lâmina de Relevo desejada, 
na aba Pontuação e Relevo. Selecione “Fino”, para 
um efeito de relevo mais pronunciado e com a linha 
gravada mais próxima da linha marcada. Selecione 

“Largo”, para um efeito de gravação mais suave e a 
linha gravada ficará mais distante da linha marcada.

Por padrão, o relevo só vai ser feito uma vez na 
imagem, perto da linha marcada. A opção “Passes” 
permite mais gravações em relevo, dentro da linha 
marcada. A opção “Preencher”, preenche a sua 
imagem inteira com uma série de linhas de gravação 
em relevo. Quando você tiver todas as configurações 
ajustadas, selecione a imagem e clique em “Aplicar 
Linhas de Marcação e Relevo”.

A ação “Aplicar Linhas de Marcação e Relevo” vai 
configurar automaticamente o seu trabalho para ser 
marcado e em seguida gravado.

Observe que a linha de marcação vermelha e a linha 
de gravação azul, ficam mais ou menos em cima 
uma da outra.

Arrows | por Silhouette
ID do Projeto: 45683

IMPRIMIR E GRAVAR EM RELEVO
A opção Imprimir e Gravar em Relevo é 

semelhante a uma Impressão e Corte normal, que 
usa marcas de registro para alinhar adequadamente 
o corte em torno de uma imagem impressa. Os 
trabalhos de Impressão e Gravação permitem que 
você imprima uma imagem e em seguida, pressione 
para baixo com a lâmina de gravação na parte de 
trás da superfície impressa. Isto gera uma imagem 
impressa com relevo, e dá um efeito surpreendente e 
detalhado ao trabalho. As linhas em relevo podem ser 
as bordas do contorno ou o preenchimento, de acordo 
com as opções de gravação na aba Gravação em 
Alto/Baixo Relevo.

Comece colocando o seu projeto impresso em sua 
tela de desenho. Crie linhas de gravação ao redor ou 
dentro de sua imagem.

O floreio à esquerda é a Impressão e Corte original. 
A imagem à direita contém as linhas de gravação 
concêntricas. Coloque suas linhas de relevo sobre 
seu projeto. Certifique-se de que suas linhas de 
impressão e as suas linhas de relevo estão prontas 
antes de enviar o seu desenho para a impressora. Se 
você deixar suas linhas de gravação como as linhas 
vermelhas padrão, o Silhouette Studio® não as enviará 
para a impressora.

Agora vá até a seção “Imprimir e Gravar em Relevo” 
no painel de ferramentas de Gravação. Três passos 
serão mostrados, para guiá-lo através do processo. 
Certifique-se de que você adicionou marcas de 

Flourish | por Silhouette
ID do Projeto: 41916

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/45683
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/41916
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registro ao seu projeto. Clique no botão “imprimir” 
na etapa 1. Isto vai enviar o seu projeto para sua 
impressora com as marcas de registo impressas. As 
linhas de gravação vermelhas não serão impressas.

Após sua imagem ter sido impressa, coloque-a na 
base de corte da Curio, virada para cima. Carregue a 
base na Curio. Na etapa 2, no painel Imprimir e Gravar 
em Relevo, clique em “Cortar Marcas de Registro”. 
Você pode selecionar o suporte de ferramenta 
vermelho ou azul no painel. Certifique-se de escolher 
o suporte que está segurando a lâmina de corte, não 
o que está segurando a ferramenta de gravação.

Depois que suas marcas de registro foram cortadas, 
remova a página de sua base de corte. Retire a base 
de corte do suporte de base e substitua-a pela base 
de relevo.

Agora, coloque a sua página impressa com a frente 
virada para a base de relevo. Coloque os quadrados 
de plástico preto debaixo de suas marcas de registro 
recortadas.

Agora, na etapa 3, clique em “Gravar”. Verifique se 
suas configurações de corte estão ajustadas para que 
sua lâmina de relevo seja selecionada.

À medida que sua máquina grava, a parte de trás da 
página será recuada junto das linhas de relevo. Este 
efeito de relevo elevado será visível quando você olhar 
para o projeto de frente.

DICA SILHOUETTE: Recomenda-se esperar bastante 
tempo para a tinta da impressão secar, antes de 
colocar sua página virada para baixo na base de 
relevo, porque um pouco de tinta pode passar 
para a base. É normal e não vai atrapalhar o uso 
da base no futuro, mas isso pode ser evitado se 
você esperar sua impressão secar.

Preferências
Você pode ajustar várias preferências no menu 
Preferências, do lado inferiordireito da sua tela. 
Conhecer as diferentes preferências pode te ajudar 
com seus projetos.

ATALHO DO TECLADO: Mostrar Preferências
Windows, pressione Ctrl + K
Mac®, pressione Cmd + K

Se algo não está funcionando exatamente 
como você quer, como quando parece que sua 
ferramenta Faca está te seguindo depois de ter 
feito um corte, verifique aqui para ajustar suas 
configurações.
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GENERAL

IDIOMA:  O Silhouette Studio® oferece 25 idiomas 
diferentes para o software. Então encontre o que te 
deixa mais confortável e comece a criar!

VERIFICAR ATUALIZAÇÕES:  Recomendamos que 
você verifique regularmente se há atualizações para 
o software. Embora não seja necessário atualizar seu 
software, as atualizações geralmente são para corrigir 
bugs ou adicionar recursos extras. Algumas máquinas 
precisam de uma versão mínima do nosso software 
para funcionar.

LOCAL DE SALVAMENTO PADRÃO:  Onde você salva 
seus. arquivos .STUDIO, depende só de você. Há 
duas opções para o local de salvamento padrão:  
Disco Rígido ou Biblioteca. O Disco Rígido irá levá-lo 
a salvar seu arquivo no seu computador. A Biblioteca 
salvará seu arquivo em sua guia Biblioteca no 
Silhouette Studio®. Definindo um desses locais como 
o padrão não significa que você não pode salvar em 
outro local quando quiser.

UNIDADE DE COMPRIMENTO:  O padrão de medidas 
do Silhouette Studio® é em polegadas, mas é fácil 
mudar isso! Selecione milímetros, centímetros, 
metros ou pés para ajudá-lo a dimensionar seu 
projeto. Você pode mudar o padrão para projetos 
individuais, como usar pés em vez de polegadas 
se você estiver fazendo um projeto muito maior do 
que o normal.

DIMENSÕES:  Você pode clicar para mostrar ou 
ocultar dimensões. Quando você seleciona um objeto, 
números são exibidos do lado inferior esquerdo, 
mostrando seu tamanho. Desative essa função se ela 
te incomoda ou mantenha-a para dimensionar seus 
projetos com facilidade.

RESOLUÇÃO DA IMAGEM ENVIADA A IMPRESSORA:  
Escolha o dpi que funciona melhor para sua 
impressora.

Castle Border | por Sarah Bailey
ID do Projeto: 15409

Mostrar Dimensões

PADRÕES

ORIENTAÇÃO DE PÁGINA:  Você pode escolher se 
você quer sua configuração de página padrão como 
paisagem ou retrato. Mas, se você quiser mudá-la em 
cada projeto, use o painel de Página.

ESTILO DE PREENCHIMENTO PADRÃO:  Apenas 
Contorno é o padrão para Estilo de Preenchimento. 
Isso significa que quando você desenha uma forma 
ou digita um texto, as linhas são vermelhas e o 
preenchimento é transparente. Você pode alterá-lo 
para Preenchimento Sólido se preferir. Isto fará com 
que qualquer forma criada seja preenchida de azul 
com linhas cinzas escuras. Você pode alterar a cor da 
linha e do preenchimento de qualquer objeto depois 
que ele é criado.

PN Housewife | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 149333

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20508
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/15409
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/149333
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SEMPRE EXIBIR BASE:  Marque para exibir ou ocultar 
a base de corte permanentemente.

CORTAR A BORDA DA PÁGINA:  Marque ou 
desmarque “Cortar a Borda da Página” para escolher 
se a sua máquina vai cortar até a borda do material ou 
deixar um pequeno espaço extra nas bordas.

MARCAS DE REGISTRO:  As marcas de registro 
normalmente ficam desativadas, mas se você faz 
Impressão e Corte regularmente, pode ativá-las! 
Lembre-se, quando você está na Tela de Desenho, 
você pode ativar e desativar as marcas de registro 
pressionando “M”.

Set of Three Ornate Borders | por Emily Dyer
ID do Projeto: 56142

PN Peanut Butter and Honey | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 143690

LW Tall | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 36183

Painted 5x7 Scalloped Invitation | por Loni Harris
ID do Projeto: 139082

CENTRO DE ROTAÇÃO:  O centro de rotação é o ponto 
que seu objeto gira ao redor. É interessante saber 
como desabilitar e habilitar esse recurso. Se ele está 
te incomodando, desabilite--o pressionando “O”, ou 
aqui nas Preferências.

MODO DE PAINEL: 

 f Modo de Painel Único: apenas um painel 
pode ser aberto de cada vez. Se você tiver um 
painel aberto e clicar em outro ícone, esse 
novo painel será aberto no lugar do painel que 
estava aberto.

 f Modo de Painel Flexível: Padrão. Semelhante 
ao Modo de Painel Único, o Flexível 
aparentemente não vai permitir que você 
tenha vários painéis abertos ao mesmo tempo. 
Mas se você mover um painel do seu local 
padrão, ele permanecerá aberto quando você 
clicar em outro ícone de painel. Se você deixar 
o painel no local padrão e clicar em outro 
ícone, o novo painel será aberto no lugar do 
painel que estava aberto.

 f Modo de Painel Múltiplo: Quaisquer novos 
painéis serão abertos, não importa quantos 
painéis já estejam abertos.

DISPOSITIVOS SILHOUETTE:  Se você tiver mais de 
uma máquina Silhouette, você pode escolher se o 
software desconecta automaticamente ou mantém 
as conexões.

Oval Flourish Frame | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 152125

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/301427
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/56142
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/143690
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/36183
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/18816
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/139082
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/152125
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SELEÇÃO

AÇÃO APÓS USO DE FERRAMENTA:  é muito útil 
conhecer esta seção de preferências! Todas estas 
escolhas são pessoais, então encontre a que funciona 
melhor para você. Escolha se você quer continuar 
usando uma ferramenta quando você selecioná-la 
e escolher manualmente a ferramenta de seleção 
depois de terminar, ou se você quer usar a ferramenta 
uma vez e, em seguida, retornar automaticamente 
para a ferramenta de seleção. Por exemplo, se você 
clicar em “Escolha a Seleção”, depois de criar uma 
forma, você vai desenhar um círculo e, em seguida, 
o mouse retornará para a ferramenta de seleção. Se 
você clicar em “Continuar a Desenhar Formas”, você 
pode desenhar círculo após círculo até que você 
selecione manualmente a ferramenta de seleção.

FERRAMENTAS DE SELEÇÃO: 

Ao Selecionar e Arrastar: Selecionar e Arrastar, é 
quando você seleciona objetos segurando o mouse e 
desenha uma caixa de seleção em torno das formas 
que você deseja. Você pode escolher se quer que a 
caixa de seleção tracejada selecione qualquer forma 
que a caixa tocar, ou apenas as formas totalmente 
dentro da caixa. É muito útil conhecer esta preferência, 
porque é uma ferramenta que você vai utilizar com 
muita freqüência.

Retro Trees | por Snapdragon Snippets
ID do Projeto: 26080

Selecionar qualquer forma

MOSTRAR

SUAVIZAÇÃO:  Isso suaviza bordas irregulares em 
linhas curvas e diagonais. Quanto maior a Amostra, 
mais suave é a imagem.

COR DE FUNDO E ÁREA DE DESENHO:  Há três temas 
que você pode escolher no Silhouette Studio®. Você 
pode trocar de tema clicando no ícone de setas 
giratórias, ao lado do ícone Preferências.

EXTENSÃO DE BOTÃO:  Ajuste o tamanho do 
botão para menor ou maior, dependendo de suas 
preferências de visualização.

ANIMAÇÃO:  Ajuste a animação para ser mais rápida 
ou mais lenta, dependendo de suas preferências de 
visualização. Quando estiver mais rápida, se você 
desfizer uma ação, isso acontecerá instantaneamente. 
Quando for mais lenta, poderá ver as formas se 
movendo e girando durante o processo de desfazer.

QUALIDADE DA CURVA:  Isso envolve o número de 
pixels em linhas curvas. Não tem nada a ver com a 
qualidade do corte. É apenas para fins de exibição.

IMPORTAR OPÇÕES

IMPORTAR:  Todas as opções de importação 
permitem que você decida como quer que o arquivo 
GSD, SVG ou DXF importado apareça. Você pode 
escolher em que lugar da página o arquivo vai 
abrir, se deseja ou não converter linhas brancas em 
linhas pretas, e se você quer unir as linhas. Ajuste 
as configurações para encontrar quais opções de 
importação funcionam melhor para você.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/17986
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/26080
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Quando Várias Formas Selecionadas: Você pode 
optar por fazer uma ou múltiplas caixas delimitadoras 
quando você seleciona várias formas. Se você 
escolher uma, todas as formas selecionadas serão 
agrupadas em uma caixa. As dimensões do lado 
serão medidas para todas as formas em conjunto. Se 
você escolher múltiplas, cada forma será mostrada 
em sua própria caixa mostrando suas próprias 
dimensões.

O conjunto de remos de cima, tem somente uma 
caixa delimitadora, enquanto o conjunto de baixo tem 
várias caixas delimitadores.

Selecionar apenas formas envolvidas

Paddles | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 149939

EDIÇÃO: 

Mostrar Alças de Controle Bézier Para: Quando 
você está no modo de edição de pontos, você pode 
ajustar como você vê os pontos em uma curva. O 
padrão é ver somente as linhas de alternância 
de Bézier, quando você tem um ponto individual 
selecionado. Se você seleccionar “Todos os Pontos”, 
poderá ver todas as linhas de alternancia de 
uma só vez.

Owl | por Ty Pilcher
ID do Projeto: 34590

Ao Clicar com o Botão Direito em Formas 
Subsequentes: Quando você tiver uma forma 
selecionada e clicar com o botão direito do mouse em 
OUTRA forma, você pode optar por ter a nova forma 
selecionada e a janela do botão direito do mouse 
aberta ou optar pela forma original permanecer 
selecionada e abrir a janela do botão direito do mouse 
para essa forma. Neste exemplo da esquerda, a 
forma dourada foi selecionada primeiro e permanece 
selecionada. No da direita, a opção “Nova Forma 
se Torna Selecionada” está marcada, e a forma 
azul fica selecionada após o clique com o botão 
direito do mouse.

Banners | por Teresa Collins
ID do Projeto: 119513

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/149939
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/159399
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/34590
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1758952
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/119513
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Quando você visualiza as duas opções no painel de 
corte, “Converter linhas grossas em polígonos” é a 
opção “a”, dando-lhe duas formas. “Manter linhas 
grossas como linhas” lhe dará apenas uma forma, é a 
opção “b”.

Este recurso funciona da mesma forma quando você 
usar Subtrair, Subtrair tudo e Borracha.

BA

Ao Usar Subtrair e Subtrair Todos/Ao Usar a 
Borracha e a Faca: “Converter linhas grossas em 
polígonos” fará com que o software veja linhas 
grossas como formas. Usaremos de exemplo este 
texto escrito “morning”.

Primeiro, marque “Manter linhas grossas como 
linhas”. Quando você corta o texto com uma faca, as 
pequenas partes de cima do “m” são transformadas 
em formas pequenas que você pode mover.

Quando você cortar o texto e a opção “Converter 
linhas grossas em polígonos” estiver marcada, o 
software verá as linhas como formas em si. Assim, 
você pode mover a parte de cima da curva do “m” 
para longe da parte de baixo da curva, porque ambas 
as peças são formas individuais.

Day Trip Font | por PPbN Designs
ID do Projeto: 140738

ADVANCED

ZERAR BIBLIOTECA:  Isso irá remover tudo da sua 
biblioteca e redefini-la de volta para as configurações 
de instalação originais.

RESTAURAR DESENHOS PRÉ-CARREGADOS:  Você 
só deve ajustar esta configuração se os projetos que 
vieram com sua máquina desaparecem.

DEFINIR PERMISSÕES DA BIBLIOTECA:  Você só deve 
ajustar esta configuração se houver um problema 
com sua biblioteca e ela aparecer em branco, mesmo 
você tendo comprado ou criado projetos.

RESTAURAR PADRÕES DE FÁBRICA:  Você 
pode restaurar as configurações padrão a 
qualquer momento.

ABRIR CONFIGURAÇÕES GL:  Aqui você pode ajustar 
algumas questões de exibição.

SOQUETES HTTP:  Dependendo da velocidade da sua 
conexão de Internet, esta opção pode ser ajustada 
para um número maior de soquetes, para aumentar 
a velocidade de download quando você for comprar 
imagens da Loja de Design Silhouette.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/212256
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/140738
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EXTENSÃO DO PACOTE:  A quantidade de informação 
que está sendo enviada à sua Silhouette. O padrão é 
1.000. Mas, se você está enviando frequentemente 
projetos complexos, você pode diminuir o tamanho 
do pacote. Isso não mudará nenhum aspecto de corte 
da sua máquina, apenas a taxa de informação sendo 
enviada. Isto pode impedir que sua máquina fique 
sobrecarregada.

CONFIGURAÇÕES DE PROXY:  Use essa opção para 
configurações de conexão de proxy.

USAR IME:  Isso permite que você digite caracteres 
não ocidentais.

SOBRECORTE DO SOFTWARE :    Começando 
e terminando, pontos de corte se sobrepõem 
meticulosamente, garantindo que se conectem para 
produzir um corte perfeito.

INCLUIR DADOS DE CORTE:  Isso inclui as 
configurações de corte no arquivo salvo e é 
necessário quando o corte for a partir de um 
dispositivo USB.

É ISSO! Você passou por cada ícone do 
Silhouette Studio®! Agora está na hora de começar 
a criar seus projetos. Navegue pela Loja de Design 
Silhouette e encontre projetos que você gosta. A 
inspiração está por todos os lados.

1. Texto
2. Impressão e Corte
3. Cartões
4. Formas 3D
5. Banners
6. Frases
7. Arquivos de Corte

8. Desenhos
9. Quadros

10. Um, Dois e Crie!
11. Monogramas
12. Strass 

(Rhinestone)

Tema
Clicando no ícone com um círculo de Setas localizado 
no cantoinferior direito da tela, você vai percorrer uma 
lista de cores pré-selecionadas para a aparência geral 
do software.

PN Parisian Flourish | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 138974

1

Painted Floral Label | por Loni Harris
ID do Projeto: 139079

2

5X5 Wedding Card | por Daniela Angelova
ID do Projeto: 67329

3

3D Cactus | por Silhouette
ID do Projeto: 136598

4

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/138974
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/18816
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/139079
https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/63998
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/67329
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136598
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Party Banners | por Loni Harris
ID do Projeto: 43088

5

My Favorite Time of Day Is Holding You in My Arms | por Amanda Arneill
ID do Projeto: 125138

6

Sea Shell | por American Crafts
ID do Projeto: 19298

7

Cool Elephant Sketch | por Cali Arroyo
ID do Projeto: 44557

8

Abstract Watermelon Print and Frame | por Silhouette
ID do Projeto: 99609

9

Floral Napkin Ring | por Silhouette
ID do Projeto: 1330

10

Flamingo Monogram | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 88271

Monogram Ring Font | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 79852

11

Rhinestone Umbrella | por Silhouette
ID do Projeto: 23797

12

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/18816
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/43088
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1598656
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/125138
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27175
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/19298
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19007
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/44557
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/99609
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/1330
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/88271
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/79852
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/23797
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Loja e Biblioteca
 

OBSERVAÇÃO: Você precisa 
de uma conta Silhouette 
para usar a Loja de 
Design Silhouette.

LOJA DE DESIGN SILHOUETTE
Bem-vindo à Loja de Design (Silhouette Design Store)! Temos milhares de 
designs que estão esperando por você, para transformá-los em projetos. 
Você pode baixar imagens usando os principais cartões de crédito, 
através do PayPal®, através de cartões de download, ou usando créditos 
de assinatura. Uma vez que você comprar um projeto, você pode usá-lo 
quantas vezes quiser, sem ter que se conectar a Internet para acessar 
seus projetos. Isso significa que desenhar no Silhouette Studio® elimina o 
atraso entre executar uma ação e vê-la acontecer em sua tela de desenho. 
E se o computador falhar ou algum outro acidente acontecer, não se 
preocupe! Qualquer projeto que você baixar da Loja de Design pode ser 
recuperado. Além disso você nunca vai perder nada e poderá acessar 
seus projetos de vários dispositivos. Assistir o vídeo.

ACESSANDO A LOJA DE DESIGN
A Loja de Design (Silhouette Design Store) é acessível 
através do Silhouette Studio®, pela aba Loja, ou online no site 
silhouettedesignstore.com. Você pode navegar, ir às compras e adquirir 
conteúdo diretamente do conforto de sua casa, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

https://www.youtube.com/watch?v=6QCYZDM0oEI
https://www.silhouettedesignstore.com
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CCRIANDO UMA CONTA SILHOUETTE
1. Clique na aba Loja quando estiver no 

Silhouette Studio® ou navegue até 
silhouetteamerica.com, à partir do seu 
navegador de Internet.

2. Clique no link Cadastrar no topo da página.

3. Você será levado para a tela de cadastro. 
Debaixo do botão Cadastrar, há um mensagem 
que diz: Não possui uma conta? Não possui 
uma conta? Cadastre-se GRATUITAMENTE 
Clique em Cadastre-se GRATUITAMENTE.

4. Na próxima tela solicitaremos o seu nome, 
seu e-mail, uma senha e seu atual país de 
residência.

5. Clique em Cadastrar-se.

Um e-mail do support@silhouetteamerica.com 
será enviado à você pedindo para você validar 
seu endereço de e-mail. Clique no link incluído no 
e-mail para ativar sua conta. Quando você validar 
seu endereço de e-mail, você está pronto para usar 
sua conta.

GERENCIANDO SUA CONTA SILHOUETTE
Uma vez que tiver acessado a sua conta, você 
encontrará a miniatura do seu perfil no canto superior 
direito com o valor do seu crédito (se houver). 
Ao passar o mouse sobre esse canto, um menu 
suspenso aparecerá com várias opções para você 
selecionar, incluindo opções de conta. Aqui você 
pode ver quando qualquer uma das suas assinaturas 
expirar e gerenciar seus dispositivos da Biblioteca (ou 
dispositivos conectados a sua Biblioteca Silhouette).

Se você clicar na miniatura do seu perfil ou em 
“Configurações de Conta” no menu suspenso, verá as 
seguintes opções:

 f Alterar Informações/Preferências de Minha Conta: Você 
pode alterar seu e-mail e senha.

 f Meus Designs: Você pode ver todos os projetos 
que comprou.

 f Meu Histórico de Downloads: Você pode ver uma 
cópia de todos os pedidos que fez. Se houve 
uma interrupção na conexão durante o 
processo de download, você também pode 
optar por recuperar um pedido específico.

 f Minhas Licenças de Design Compradas: Você pode ver 
todos os projetos para os quais você adquiriu 
uma licença comercial.

OBSERVAÇÃO: Você não recebeu um e-mail 
de confirmação? Verifique o seu spam ou 
pastas de lixo para se certificar de que o 
e-mail não foi retido por seus filtros. Se este 
for o caso, altere as configurações do filtro 
do seu e-mail, para receber as mensagens 
de support@silhouetteamerica.com and 
no-reply@ silhouetteamerica.com.
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 f Recupere Todos os Desenhos Baixados: Você pode 
recuperar qualquer e todo o conteúdo 
previamente baixado, se você estiver querendo 
instalar o software em um novo computador, 
se seu computador tiver falhado ou se você 
estiver trocando seu computador.

 f Adicione um Cartão de Download ao meu Saldo: Você 
pode digitar um código de cartão de download 
para colocar em sua conta.

 f Resgatar um Código de Download Promocional: Você 
pode resgatar um cartão de download 
promocional que foi incluído em um kit inicial.

 f Gerenciar Meus Cartões de Crédito: Você pode 
gerenciar as informações do seu cartão de 
crédito no arquivo.

 f Gerenciar Dispositivos da Biblioteca: Você pode ver 
seus dispositivos atuais ativos na Biblioteca 
Silhouette. Com a Biblioteca é possível acessar 
até cinco dispositivos.

As ferramentas de gerenciamento de assinaturas 
também estão disponíveis nesta página.

Navegando Pela Loja
A Loja Silhouette está disponível dentro do software 
Silhouette e em silhouettedesignstore.com. Navegar 
pela Loja de Design é igual em ambos.

Na parte de cima da página está o menu da Loja. Você 
pode usá-lo para ver o que há de novo, ver nossos 
artistas, procurar todos os projetos disponíveis, e 
navegar para outras partes específicas da Loja (como 
projetos gratuitos e projetos prontos)

Você está navegando pela Loja de Design e vê algo 
que adora, mas que você não vai comprar agora? 
Adicione à sua Lista de Desejos e nós ficaremos de 
olho para você. Volte à Loja quando quiser e adquira 
esses projetos que você adoraria ter.

PROJETO GRÁTIS DA SEMANA
Pegue sua agenda e marque toda terça-feira! Toda 
semana, na terça-feira, um novo projeto grátis 
é liberado. Você também pode visualizar outros 
projetos gratuitos clicando em “Projetos Gratuitos” no 
menu de navegação na parte inferior da página. Os 
projetos grátis serão adicionadas ao seu carrinho de 
compras com um valor de $0,00.

OBSERVAÇÃO: Atenção, Preparar, Criar (“Ready, 
set, Make”) é uma seção na Loja de Design 
onde você pode encontrar dezenas de projetos 
prontos com instruções para ajudá-lo à fazer 
esses projetos. Quando você compra um Projeto 
Pronto, você recebe todos os designs incluídos 
neste projeto por um preço com desconto.
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ATENÇÃO, PREPARAR, CRIAR
We have dozens of sets of ready-made design 
bundles, complete with written instructions to 
help you create the perfect project. When you buy 
designs in a Ready, Set, Make package, you get all of 
the designs at a discounted price. You can make the 
project with the instructions included, or you can use 
the project as inspiration and make your own.

VENDAS, PROMOÇÕES E OUTROS CARTÕES DE DOWNLOAD
Todo mundo adora uma promoção! Promoções 
geralmente coincidem com feriados, como 
Halloween ou Dia dos Namorados, e outros 
eventos promocionais. As promoções e todos os 
outros eventos promocionais serão anunciados na 
página principal da Loja de Design, em mensagens 
informativas, e no seu centro de notificações. 
Siga nossas mídias sociais para saber sempre das 
promoções.

PACOTES
Pacotes são grupos de projetos que você pode 
comprar com desconto. Cada pacote tem um tema 
que acompanha a temporada e a Silhouette modifica 
os pacotes regularmente, por isso certifique-se de 
verificar novamente para ver quais novos pacotes irão 
despertar a sua atenção!

OFERTAS DIÁRIAS, OFERTAS SEMANAIS E PROJETOS DE 
ÚLTIMA CHANCE
Olá caçadores de barganhas! Com as Ofertas Diárias 
e Semanais, há descontos novos todos os dias. 
Ofertas Diárias são alteradas a cada 24 horas e têm 
descontos de 30% (40% nas sextas-feiras), enquanto 
as Ofertas Semanais recomeçam todas as terças-
feiras e são a metade do preço. Você precisa verificar 
todos os dias para ver o que está à venda!

Uma das ofertas que você pode aproveitar na Loja são 
os modelos de Última Chance. Estes são os projetos 
que sairão da Loja em breve, mas a Silhouette lhe dará 
mais uma chance de obtê-los antes que desapareçam 
para sempre. A melhor parte é que esses projetos 
estão com até 75% de desconto!
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TIPOS DE PROJETO DISPONÍVEIS NA LOJA
Alguns desenhos são criados especificamente para 
um determinado tipo de projeto. O pequeno símbolo 
na parte inferior esquerda do desenho especifica 
que tipo ele é. Saber a diferença entre os desenhos é 
importante porque você pode comprar um desenho 
super bonito pensando que é uma Impressão e Corte. 
E quando você abrir eu desenho no Silhouette Studio®, 
você vai se decepcionar se ele for apenas linhas de 
corte vermelhas, e não as cores bonitas que você 
esperava. Divirta-se e teste um pouco de cada!

TIPOS DE PROJETO 

 3D

 Padrões para Impressão

 Fontes

 Strass (Rhinestone)

 Impressão e Corte

 Desenho

Wild & Free | por Rivka Wilkins
ID do Projeto: 76452

   $0.99

Arquivos de Corte: A 

maioria dos projetos na 

Loja são arquivos 

cortados que se 

comunicam com sua 

máquina de corte 

Silhouette, informando 

onde e o que cortar.

Os preços dos exemplos nesta página podem ser diferentes do preço real. Para ver o preço real, vá até o site silhouettedesignstore.com.

   $2.99

Impressão 3D: Os 

projetos de impressão 

3D são especificamente 

criados para serem 

impressos com a 

Silhouette Alta® e um 

material plástico 

chamado fio PLA.

Tropical Leaf Pendant | por Silhouette
ID do Projeto: 269301

   $2.99

3D: Um arquivo de 

corte 3D permite que 

você pegue um material 

bidimensional (como 

cartolina ou papel 

cartão) e crie um objeto 

3D, como uma caixa ou 

um ornamento. Os 

arquivos de corte 3D 

requerem um pouco de montagem dependendo da 

complexidade do projeto.

Suit and Tie Box | por StudioIlustrado
ID do Projeto: 125060

   $0.79

Impressão e Corte: 

Uma Impressão e Corte 

é um tipo de arquivo de 

corte que usa sua 

impressora para 

imprimir desenhos e, 

em seguida, usa sua 

Silhouette para cortar 

os desenhos impressos. 

Para obter mais informações, consulte a página 156.

50’s Flower Circle Pattern | por Samantha Walker
ID do Projeto: 29090

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2581
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/76452
https://www.silhouettedesignstore.com
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/269301
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/240046
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/125060
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19210
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/29090
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TIPOS DE PROJETO 

 3D

 Padrões para Impressão

 Fontes

 Strass (Rhinestone)

 Impressão e Corte

 Desenho

Sweet Tea Font | por Sweet Elsie
ID do Projeto: 75712

   $2.99

Fontes: As fontes 

permitem que você 

digite um texto com o 

teclado em sua área de 

desenho. As fontes 

funcionam com quase 

todos os textos ou 

símbolos, permitindo 

que você crie o visual 

que quiser com seu texto original.

Fontes Premium: As Fontes Premium são como 

fontes regulares, exceto que elas vêm com mais glifos 

(caracteres extras ou letras e símbolos com floreios 

extras). Algumas fontes Premium vêm ainda com 

algumas fontes diferentes ou até mesmo dingbats.

   $0.99

Strass (Rhinestone): 

Os arquivos de Strass 

(Rhinestone) são 

diferentes de outros 

porque não devem ser 

redimensionados. São 

feitos do tamanho 

correto para as 

pedrinhas de strass 

individuais. Use arquivos de corte de Strass para 

adicionar um pouco do glamour e brilho à 

qualquer projeto.

Rhinestone Ice Cream Cone | por Sandi Idleman
ID do Projeto: 92094

   $0.99

Impressão e Corte: 

Uma Impressão e Corte 

é um tipo de arquivo de 

corte que usa sua 

impressora para 

imprimir desenhos e, 

em seguida, usa sua 

Silhouette para cortar 

os desenhos impressos. 

Para obter mais informações, consulte a página 302.

I Am My Story | por Simple Stories
ID do Projeto: 79392

   $0.99

Desenho: Arquivos de 

corte que são criados 

especificamente para 

serem usados com 

ferramentas de 

desenho, como as 

canetas Silhouette, são 

chamados de arquivos 

de desenho. Ao 

contrário dos outros arquivos de corte da loja 

Silhouette, os arquivos de desenho são feitos para 

serem desenhados e não cortados.

Mail Stamps Sketch | por Emilee Stucky
ID do Projeto: 33012

Os preços dos exemplos nesta página podem ser diferentes do preço real. Para ver o preço real, vá até o site silhouettedesignstore.com.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/116527
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/75712
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/303689
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/92094
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/278941
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/79392
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/134600
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/33012
https://www.silhouettedesignstore.com
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Comprando e Baixando 
Conteúdo
Você pode adquirir conteúdo comprando uma 
assinatura ou pagando individualmente por 
cada projeto.

Comprar uma assinatura é perfeito para quem baixa 
muitos projetos a cada mês. Com cada assinatura, 
você recebe uma certa quantidade de créditos por 
mês. Créditos não gastos no final do mês passam 
para o próximo e ficam disponíveis por até 60 dias. 
Créditos de assinatura podem ser usados para 
comprar qualquer projeto, mesmo aqueles que 
estão em promoção ou na seção de liquidação. As 
assinaturas estão disponíveis em vários formatos 
e vários tamanhos. E quando você paga por um 
assinatura “deluxe” ou “premium”, você pode baixar 
projetos individuais com um desconto de 25% à 50%, 
se seus créditos mensais acabarem.

Quando você compra individualmente, você paga por 
cada projeto separadamente. Isto é ótimo se você 
compra poucos projetos de cada vez.

ASSINATURAS À LOJA SILHOUETTE
A maioria dos projetos na loja são $0,99 e as fontes 
são $2,99. Se você baixa mais de cinco designs 
por mês, as assinaturas podem gerar economias 
significativas sobre o serviço de compra individual. 
Por exemplo, uma assinatura básica de $119.88 por 
ano, vai lhe dar o valor de $25,00 em projetos a cada 
mês! Créditos de assinaturas podem ser usados 
para comprar qualquer projeto, mesmo aqueles na 
promoção ou na seção de liquidação. Eles também 
estão disponíveis em vários formatos e são válidos 
para assinaturas de até um ano.

Existem várias opções de assinatura disponíveis: 
Básica, Deluxe, Premium, Diamante e Personalizada.

Na opção Personalizada, temos 20 níveis de 
assinaturas diferentes.

Preços específicos e quantidade de créditos para 
cada nível de assinatura podem ser encontrados na 
loja Silhouette, no link “Minha Assinatura”. Todas as 
assinaturas são oferecidas para períodos de 3 meses, 
6 meses, ou 1 ano (meses consecutivos). Você tem 
a opção de pagar mês a mês ou pagar adiantado 
por todo o período (período mensal consecutivo) no 
processo de inscrição.

INSCREVENDO-SE PARA UMA ASSINATURA
1. Abra o Silhouette Studio® e acesse a Loja 

Silhouette.

2. Clique em “Minha Assinatura” no topo 
da página.

3. Selecione seu nível de assinatura.

4. Selecione o pagamento do nível preferido e 
coloque os dados do seu cartão de crédito.  

5. Revise suas informações e confirme.

Os créditos da assinatura são atribuídos de acordo 
com a data em que a assinatura é iniciada e os 
créditos são válidos por um período de 60 dias a 
contar da data de atribuição. Você pode rever seus 
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créditos de assinatura atuais e pendentes com suas 
datas de atribuição e expiração a qualquer momento, 
clicando no valor de crédito listado na sua conta.

Os créditos de assinatura só são válidos durante o 
período de uma assinatura ativa atual. Se você tiver 
créditos de assinatura não utilizados e sua assinatura 
acabar, você pode optar por renovar ou inscrever-se 
para uma nova assinatura no prazo de 30 dias após o 
término da assinatura anterior. Qualquer crédito não 
utilizado restante será re-ativado e pode ser utilizado 
em sua conta dentro deste período de 30 dias.

USANDO SEU CARTÃO DE ASSINATURA GRÁTIS
O cartão de assinatura grátis te dá direito a uma 
assinatura básica da loja Silhouette por um mês. 
Se sua máquina Silhouette veio com um cartão de 
download grátis, você pode usá-lo para comprar 
projetos da Loja de Design.

1. Abra a Loja em um navegador online ou 
no Silhouette Studio® e entre na sua Conta 
Silhouette.

2. Coloque o mouse sobre seu nome e clique 
em “Minha Conta” no menu suspenso 
que aparece.

3. Clique em “Resgatar um Código de Download 
Promocional”.

4. Digite o código encontrado na parte de trás 
do seu cartão de assinatura grátis e clique em 
“Utilizar Cartão”.

Os créditos de assinatura disponíveis podem ser 
visualizados no canto superior direito da tela abaixo 
da barra de pesquisa. Quando seu código for ativado, 
o cartão não é mais necessário e pode ser descartado. 
Os cartões de download regulares não podem ser 
usados para pagar taxas de assinatura. Se os cartões 
de download tiverem sido inseridos em uma conta, 
o crédito permanecerá válido na conta e poderá ser 
usado até todo o crédito da assinatura se esgotar em 
determinado ponto ou guardado até que a assinatura 
tenha terminado.

COMPRANDO INDIVIDUALMENTE
Você não precisa de uma assinatura para comprar 
projetos. A assinatura vai economizar dinheiro se 
você comprar mais do que uns cinco projetos por  
mês, mas você pode comprar qualquer projeto, a 
qualquer momento.

IMPULSIONAR CRÉDITOS
Você já sabe que uma assinatura da Loja Silhouette 
pode oferecer economias enormes para quem 
baixa arquivos freqüentemente. Para quem baixa 
ocasionalmente oferecemos aumentos de crédito. 
Impulsionar Créditos é uma ótima maneira de 
adquirir créditos da Loja e economizar dinheiro ao 
mesmo tempo. Quanto mais você compra, mais 
você economiza — até 50%! Créditos impulsionados 
nunca expiram, para que você possa usá-los sempre 
que quiser.

Planos de Assinatura BÁSICO DELUXE PREMIUM DIAMANTE

Atribuição de Crédito $ 2x Básico 6x Básico 10x Básico

Passar Créditos Para o Mês Seguinte 60 Dias 60 Dias 60 Dias 60 Dias

Desconto Após os Créditos da Assinatura se Esgotarem 25% 50% 50%

As taxas são da data da impressão deste livro. Para ver as tarifas atuais, faça login na sua conta e clique em “Assine e Economize”.
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FAZENDO DOWNLOAD DE PROJETOS DIRETAMENTE DA LOJA
1. Adicione quantos desenhos e fontes desejar 

à seu carrinho. Não esqueça de verificar o 
link com projetos gratuitos e ver se algum 
dos projetos se qualifica como grátis se você 
comprar um outro projeto. Se eles são grátis, 
por que não?

2. Clique no ícone do carrinho no canto da tela, 
ou clique em”Checkout” em um projeto que já 
foi adicionado ao seu carrinho.

3. Quando o projeto estiver no seu carrinho, 
basta clicar em Finalizar Compra. Se você 
tiver saldo em sua conta, de um cartão 
de download ou créditos de assinatura, 
o custo total será retirado do seu saldo 
automaticamente. Você será solicitado à 
fornecer informações de cartão de crédito ou 
adicionar um código de cartão de download à 
sua conta.

4. Quando estiver pronto, coloque sua senha 
para autorizar sua compra. Ao digitar sua 
senha para confirmar a compra, o projeto 
aparecerá em sua biblioteca.

Você pode continuar navegando pela Loja, ou você 
pode ir para sua Biblioteca para acessar seus projetos 
novos. Quando suas imagens forem todas baixadas, 
arraste-as da pasta “Downloads Recentes” e organize-
as em suas pastas da biblioteca. As imagens baixadas 
permanecerão nesta pasta de downloads recentes até 
serem classificadas.

Você notará que, enquanto todas as imagens 
compradas são armazenadas em sua biblioteca, as 
fontes compradas também ficarão na seção “Fontes”. 
Você pode então acessar as fontes compradas 
clicando duas vezes em uma fonte da Biblioteca, o 
que vai te levar para seu espaço de trabalho com um 
cursor de texto pronto para ser colocado em algum 
lugar da página, ou através da Ferramenta Texto na 
Tela de Desenho. Da mesma forma, todos os padrões 
comprados serão automaticamente baixados para sua 
pasta “Padrões” e podem ser acessados através do 
ícone Preenchimento.

OBTENDO LICENÇA COMERCIAL PARA PROJETOS
Os projetos oferecidos pela Loja Silhouette são 
protegidos por direitos autorais e pertecem à 
Silhouette ou aos seus licenciadores. Todos os 
projetos digitais estão disponíveis para uso pessoal. 
Alguns projetos estão disponíveis para uso comercial, 
também. O uso comercial é definido como o uso do 
projeto digital em qualquer projeto físico, produto, 
arte, etc., que se destina à revenda ou uso comercial. 
Em nenhuma circunstância você pode revender ou 
distribuir os arquivos associados aos projetos digitais 
oferecidos pela Silhouette.

Você deve adquirir uma licença comercial para um 
projeto se planeja usá-lo para criar produtos que 
você venderá ou se você irá usá-lo para outros fins 
comerciais (incluindo publicidade). A Silhouette 
oferece licenças comerciais para mais de 100.000 
projetos na Loja Silhouette.

Se uma licença comercial não está disponível para 
um projeto, esse projeto é limitado somente ao uso 
pessoal. A taxa da licença comercial cobre somente 
a imagem específica em questão, que está sendo 
comprada nessa taxa. A taxa de licença “sem 
royalties” é um pagamento único por imagem com 
base no número de unidades que você vai produzir 
para revenda.

Naturalmente, você pode usar sua Silhouette para 
criar projetos originais para serem vendidos, desde 
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que não seja uma replica de uma imagem oferecida 
pela nossa empresa ou seus licenciadores.

Para obter uma licença comercial:

1. Abra a Loja Silhouette em seu software ou em 
seu navegador.

2. Selecione a imagem para a qual deseja 
comprar uma licença comercial.

3. No menu suspenso ao lado da imagem, 
selecione o número de projetos que 
você deseja.

4. Clique em Adicionar ao Carrinho e continue a 
compra normalmente.

Sua compra com opção de licença comercial, te dá 
permissão legal para prosseguir com o uso do projeto. 
Usar um projeto para fins comerciais sem comprar a 
licença comercial é estritamente proibido.

Be Silly Be Honest | por Silhouette
ID do Projeto: 242734

OBSERVAÇÃO: Se você adquirir uma licença 
comercial para um projeto específico, estará 
autorizado a usá-lo para fins comerciais 
quantas vezes desejar. Não importa se você está 
usando o projeto 50 vezes em kits de álbuns de 
recortes, 500 vezes para quadros de vinil ou 
5.000 adesivos. A licença comercial dá a você o 
direito de usar o projeto comercialmente por um 
número ilimitado de vezes.

FAZENDO DOWNLOAD DE CONTEÚDO COMPRADO NO SITE
Às vezes você vai comprar conteúdo diretamente 
do site e não através do software Silhouette. 
Quando você acessa a Loja Silhouette fora 
do Silhouette Studio®, sua compra não será 
automaticamente baixada para a biblioteca. Vamos 
armazenar em cache seus projetos até que você 
baixe manualmente os projetos para o seu software. 
Esta característica é especialmente útil se você está 
comprando projetos em um computador diferente do 
que você geralmente usa com sua Silhouette. Mas 
se você quiser evitar qualquer problema, configure 
sua conta da Biblioteca Silhouette.  Então, qualquer 
coisa que você baixar será acessível de todos os seus 
dispositivos, basta sincronizar a sua conta.

Para baixar conteúdo comprado no site:

1. Abra o Silhouette Studio®.

2. Vá ao menu suspenso e selecione “Arquivo > 
Baixar Pedidos Pendentes…”.

3. Insira suas informações de usuário da conta 
Silhouette.

4. Clique em “Verificar Downloads”.

5. Selecione o pedido que deseja baixar e clique 
em “Iniciar Download”.

Fazer download do seu pedido, do site para o seu 
software Silhouette, não conta como tentativa de 
recuperação em sua conta.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/242734
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Biblioteca
Se você ainda não comprou nenhum projeto, tudo 
bem! Cada Silhouette vem com projetos originais 
grátis da Loja Silhouette. Sua Silhouette vai baixar 
esses projetos automaticamente na primeira vez que 
você conectar sua máquina ao seu computador.

ORGANIZANDO A BIBLIOTECA
1. Clique na aba Biblioteca.

2. Clique em “Todos os Arquivos” no painel 
superior esquerdo da Biblioteca para ver todos 
os projetos que você adquiriu.

3. Clique no ícone da pasta Projetos com um 
sinal de mais sobre ele para expandir a pasta e 
visualizar seu conteúdo. Por padrão, essa pasta 
contém duas pastas adicionais: Downloads 
Recentes e Projetos do Usuário.

4. Clique em Downloads Recentes. Essa pasta é 
o destino padrão de todo o conteúdo baixado, 
incluindo todos os projetos gratuitos que 
acompanham sua máquina Silhouette.

5. Crie um arquivo clicando com o botão 
direito do mouse na pasta para a qual você 
deseja adicionar uma subpasta e selecione 
“Nova pasta”.

6. Será solicitado a que você nomeie a pasta. 
As pastas não podem ser movidas depois de 
posicionadas, então certifique-se que você 
tem a pasta certa selecionada quando você 
está criando subpastas. As subpastas podem 
ser excluídas.

Todos os seus projetos são automaticamente 
copiados em sua Biblioteca Silhouette. Isso significa 
que, se você fizer login em sua conta Silhouette em 
outro computador ou dispositivo, ainda terá acesso 
a todos os seus projetos. No entanto, você só pode 
baixar seus projetos para cinco dispositivos diferentes.

Quando seus projetos estiverem organizados do jeito 
que você gosta, encontrá-los é rápido. Você também 
pode usar a barra de ferramentas na parte superior 
para pesquisar seus projetos.

USANDO PROJETOS DA BIBLIOTECA
1. Selecione um Projeto da Biblioteca.

2. Clique duas vezes no projeto para colocá-lo 
em seu espaço de trabalho.

3. Manipule e transforme o projeto usando as 
ferramentas do Silhouette Studio®.
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Clicar duas vezes no projeto vai fechar 
automaticamente a Biblioteca e colocar o desenho 
no seu espaço de trabalho. Você pode re-abrir sua 
Biblioteca clicando na aba Biblioteca..

TELA DIVIDIDA DA BIBLIOTECA
Se você planeja colocar vários projetos no espaço 
do projeto de uma só vez, pode usar a tela dividida 
da Biblioteca para facilitar um pouco seu fluxo 
de trabalho.

Quando você estiver na aba Projeto, vá para a barra 
de ferramentas no lado esquerdo e olhe quase até 
o final. Você notará que há a palavra “Biblioteca” 
com uma seta apontando para a direita. Para fazer 
uma tela dividida que mostre sua Biblioteca e a área 
Projeto, clique no ícone.

Roller Skate | por Lisa Norris
ID do Projeto: 122600

OBSERVAÇÃO: Este é um projeto realmente 
impressionante, que possui cores de 
preenchimento já no arquivo de corte. Não é 
legal? Você ainda pode manipulá-lo como quiser, 
mas ele pode ser um ótimo ponto de partida, 
especialmente em um projeto como este, que 
tem um monte de peças.

Biblioteca Silhouette
Na Biblioteca Silhouette, há armazenamento ilimitado 
disponível para todos os projetos que você baixou da 
Loja Silhouette. Você terá 1 GB de espaço para salvar 
seu próprio conteúdo personalizado. Os membros do 
Clube Silhouette recebem 5 GB de armazenamento 
para conteúdo personalizado.

Uma vez que você tenha a sua Biblioteca 
Silhouette configurada para sua conta, todos os 
projetos que você baixar da Loja de Projetos serão 
automaticamente baixados para a pasta “Downloads 
Recentes”. E como é feito o backup da Biblioteca 
Silhouette, você também pode recuperar todos os 
projetos comprados.

Você pode ajustar a área dividida passando o mouse 
sobre a barra do meio e clicando e arrastando a barra 
para mover para à esquerda ou para à direita.

Quando você não quiser mais ver a tela dividida, você 
pode ir até a barra de ferramentas na tela do projeto e 
clicar no mesmo ícone da Biblioteca (com a seta agora 
apontando para à esquerda) novamente para ocultar 
a tela da Biblioteca.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/67710
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/122600
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Clube Silhouette
O Clube Silhouette é o clube exclusivo para tudo da Silhouette. Ele facilita para que você faça você mesmo(a) e 
faça do seu jeito. Eis aqui o que você recebe quando se inscreve:

 f 1 lâmina grátis (ou Kit com carimbeira Mint) e 1 base grátis 
(ou kit de folhas de estampa Mint) entregues em sua casa 
(3 por ano)

 f 10% de desconto no site silhouetteamerica.com

 f Ganhe pontos no Clube Silhouette à cada $10.00 gastos

 f Frete grátis em pedidos acima de $50.00

 f 10 projetos projetos digitais exclusivos do Clube 
Silhouette, a cada mês

 f 5 GB de armazenamento na Biblioteca Silhouette

Para mais informações, entre no site silhouetteamerica.com/club-silhouette.

silhouetteamerica.com/club-silhouette
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Enviando um Projeto
PAINEL ENVIAR
O painel de Enviar é muito semelhante às 
configurações de corte antigas, mas dividido em três 
etapas. O painel Enviar foi projetado para agilizar o 
processo de corte e torná-lo ainda mais fácil.

O painel Enviar se move em ordem cronológica. 
Comece no topo e avance para baixo. Após ajustar 
todas as configurações, clique em “Enviar” e assista 
sua máquina cortar perfeitamente o seu projeto.

A tela Enviar tem duas partes: o painel no lado direito 
e a tela exibindo seu design à esquerda. Ao entrar na 
aba Enviar, as linhas de corte em seu design ficam 
mais grossas e arrojadas para que você possa ver 
exatamente o que a sua Silhouette irá cortar.

Sending My Love | por Rhonna Farrer
ID do Projeto: 173506

ATALHO DO TECLADO: Abrir Painel Enviar
Windows, pressione Ctrl + F2
Mac®, pressione Cmd + Fn + F2

AÇÃO POR
A opção superior no painel define como você vai 
cortar com sua máquina. Você pode usar Simples, 
para um corte padrão, ou você pode escolher cortar 
por atributos específicos como a Cor de Linha ou Cor 
de Preenchimento (ou por Camada com a Edição 
Designer). Primeiro, vamos mostrar como usar a 
opção Simples. Vá até as páginas 151, e 167 
para aprender a cortar por Cor de Linha, Cor de 
Preenchimento e Camada.

SIMPLES:  Simples é para cortes básicos. Esta é a 
opção que você vai usar para qualquer projeto em 
que você está cortando o projeto inteiro em um 
único material. No Modo de Corte Simples, todas as 
linhas estão programadas para serem cortadas ao 
mesmo tempo.

Se você estiver usando uma Cameo 3 ou a Curio, 
você terá opção para duas ferramentas. Todas as 
suas linhas serão enviadas em um trabalho de corte, 
mas você pode usar duas ferramentas diferentes, 
com a ferramenta vermelha trabalhando primeiro e a 
ferramenta azul em seguida.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/209535
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/173506
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Sem Corte: Se você não quiser cortar algo em sua 
página, selecione-o em sua área de desenho e clique 
em “Sem Corte”. As linhas de corte vermelhas 
desaparecerão e não serão enviadas para a sua 
máquina. Ou, arraste a forma para fora da página 
branca e coloque-a na área de espera cinza, enquanto 
estiver na tela de desenho. Qualquer objeto fora 
da margem de corte vermelha em sua página de 
desenho, não será enviado para sua máquina.

Cortar Esta é a opção de corte regular. Clique aqui 
se você quer que todas as suas linhas sejam cortadas 
exatamente como elas aparecem. Se suas linhas são 
sólidas, a Silhouette vai cortar linhas sólidas. Se você 
tiver linhas tracejadas em seu projeto, ela vai cortar 
tracejado.

DICA SILHOUETTE: Você não pode mudar linhas 
simples para tracejadas aqui. Para adicionar 
linhas tracejadas ao seu projeto, vá até o ícone 
Estilo de Linha.

PN Whatcha Got Cookin’ | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 121892

(A) No Cut (B) Cut (C) Cut Edge

A

B

C

Cortar Borda: Com o essa opção de fundir 
automaticamente, as formas sobrepostas serão 
fundidas. Se você não tiver fundido formas 
sobrepostas na tela de Desenho, use esta opção.

MATERIAL, AÇÃO E FERRAMENTA
O segundo passo é escolher seu material, ação e 
ferramenta. Essas opções estão localizadas à direita 
das opções Não Cortar / Cortar / Cortar Borda.

SELECIONE MATERIAL:  A primeira opção é o menu 
suspenso Material. Aqui está uma lista de materiais 
comuns que você pode cortar com o seu Silhouette, 
assim como todos os materiais especializados da 
Silhouette. Encontre o material que você está usando 
na lista e selecione-o.

Neste caso, selecionamos “Cartolina, com adesivo”. 
Se o material que você está usando não estiver lá, 
clique no ícone de adição na parte inferior do menu 
suspenso. Você terá a opção de nomear o material e 
definir as configurações de corte.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/121892


Capítulo três: Silhouette Studio® Enviando um Projeto | 144

SELECIONE AÇÃO:  No próximo menu suspenso, 
escolha sua Ação.

As opções de ação são Cortar, Marcar, Desenhar, 
Gravar em Relevo e Pontilhar. As opções de 
ferramenta correspondem a qualquer ação que 
você escolher.

SELECIONE FERRAMENTA:  No próximo menu 
suspenso, escolha sua ferramenta.

As opções de Ferramenta correspondem a qualquer 
ação que você escolher.

CONFIGURAÇÕES DE AÇÃO:  O resumo fornece 
uma visão geral das suas configurações antes de 
fazer o corte.

DICA SILHOUETTE: Você sabia que você pode usar 
mais de uma cor de material por vez em sua base 
de corte? Coloque cada pedaço (use os restos!) 
em um lugar diferente na base. Ative a grade. 
Com a grade ativada você pode ver exatamente 
onde sua máquina vai cortar e você pode 
posicionar seu material nesse ponto exato. Você 
também pode girar objetos para que se ajustem 
melhor em seu material. Apenas lembre-se de só 
girar, não espelhar nem virar.

Party Hats | por Echo Park
ID do Projeto: 174028

Recomendações de Ajuste de Lâmina: O software 
e sua máquina Silhouette não saberão o nível que 
você ajustou sua lâmina. O software vai dar uma 
recomendação de qual ajuste de lâmina você 
deve usar para o material que você selecionou. A 
configuração recomendada já foi testada e, na maioria 
das vezes, funciona. Mas, você pode ajustar sua 
lâmina com qualquer configuração necessária para 
um material específico

Velocidade: Medida em centímetros por segundo. 
Em outras palavras, a Silhouette pode cortar de 
10 a 100 centímetros por segundo. Para conseguir 
melhores resultados, velocidades mais lentas são 
recomendadas para materiais mais espessos ou 
projetos que são mais detalhados.

Espessura: Medida em cerca de 7 gramas de força 
por configuração, tem 33 níveis. Em outras palavras, 
a Silhouette pode cortar de 7 gramas até 230 gramas 
de força. Materiais mais espessos provavelmente 
requerem níveis de espessura mais elevados.

Passagens: O número para esta configuração faz 
com que a sua Silhouette corte todas as linhas na sua 
área de corte várias vezes. Isso pode ser necessário 
ao cortar materiais mais espessos para obter cortes 
mais limpos. Também é útil obter uma gravação mais 
pronunciada em relevo ou em relevo invertido. Alguns 
materiais incluem automaticamente duas passagens 
como parte das configurações recomendadas. Se 
o seu corte não estiver saindo muito limpo e você 
estiver usando um material mais espesso, como 
cartolina, tente definir o número de passagens 
para dois.

Se você quiser editar os padrões de material, 
escolha um material e ajuste as configurações. Em 
seguida, clique no botão “Salvar como” na barra de 
Configurações de Ação. Escolha um nome e salve 
essas configurações específicas, caso deseje usá-
las novamente. Se deseja editar as configurações 
de apenas um projeto em particular que você esteja 
cortando, não faça edições aqui! Faça-os na aba 
“Configurações de Ação” e, em seguida, corte seu 
projeto, mas não salve as alterações.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/174028
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DISPOSITIVO SILHOUETTE
A etapa final na aba Enviar é enviar seu projeto 
para sua máquina Silhouette. Você deve fazer isso 
somente quando tiver concluído o ajuste de todas as 
configurações de corte.

Teste de Corte: Quando você estiver cortando 
um tipo novo de material, que você nunca tenha 
cortado antes, e estiver procurando as configurações 
corretas, seja esse material um tipo de mídia com 
configurações predefinidas ou um tipo de mídia 
definida pelo usuário, é uma boa idéia realizar 
um Teste de Corte. Isto é, certificar-se que suas 
configurações de corte estão corretas para o seu 
material, e que você conseguirá obter um corte limpo 
e de qualidade para o seu projeto. Você pode acessar 
as opções de Teste de Corte no resumo.

Para fazer um Teste de Corte, clique nas setas azuis, 
de Posição da Lâmina, para mover a lâmina até que 
ela fique sobre o material carregado na Silhouette. 
Quando sua lâmina estiver onde você quer, faça 
um pequeno corte; clique em “Teste de Corte”. Sua 
Silhouette vai cortar um pequeno quadrado com um 
triângulo embutido.Use esta função para calibrar as 
configurações de corte e determinar se algo precisa 
ser ajustado. Você pode continuar à fazer testes até 
encontrar as configurações que funcionam para o 
seu material.

Quando estiver confortável recortando, você estará 
pronto para clicar em “Enviar”. Se você quiser 
instruções para enviar seu projeto, clique no ícone 
Aprender na parte inferior esquerda. Ao clicar, surgirá 
uma apresentação de slides com as etapas para 
você se lembrar de todas as coisas a fazer antes de 
recortar. Clique na apresentação de slides para revisar 
todas as etapas.

DICA SILHOUETTE: Um teste de corte não tem que 
ser no canto superior esquerdo. Use as setas 
para mover sua lâmina para qualquer posição no 
material. Os testes podem ser feitos no lugar que 
for melhor para seu projeto.

Antes de cortar, certifique-se de que você:

 f Escolheu seu material no painel Material.

 f Ajustou as configurações de corte desejadas 
no Painel de Ação.

 f Inseriu sua lâmina ou ferramenta em sua 
máquina e a ajustou de acordo com as 
definições recomendadas no Painel de Ação.

 f Ajustou seus roletes para o tamanho do 
material ou da base que você está usando (se 
estiver usando uma Cameo).

Pantry Labels Set | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 126053

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/126053
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 f Carregou seu material, se ele tiver seu próprio 
forro, ou carregou seu material em uma base 
de corte. Se você estiver usando a Curio, 
certifique-se de ter carregado corretamente o 
suporte em sua máquina.

Quando estiver pronto, clique em “Iniciar”. Isso vai 
enviar o seu trabalho de corte para sua Silhouette.

EDITAR MATERIAIS: A janela Editar Materiais 
(encontrada na aba Material) permite que você faça 
alterações nas configurações de corte padrão. Todas 
as alterações feitas serão aplicadas permanentemente 
a este material específico. Se você quiser editar as 
configurações de corte para um único projeto, faça-o 
no Resumo.

Velocidade, Espessura, Corte Duplo e as 
configurações da lâmina de corte podem ser 
alteradas no resumo da aba Ação e neste menu Editar 
Materiais. Aprimoramento de Trilhos e Sobrecorte 
de Segmento de Linha só podem ser alterados 
neste menu.

Aprimoramento de Trilhos: A função Aprimoramento 
de Trilhos vai rolar seu material para dentro e para 
fora da sua Silhouette várias vezes, para criar um 
trilho onde os roletes podem agarrar o material. Isto 
é para garantir que o material permanece no lugar 
durante o processo de corte. O Aprimoramento de 
Trilhos só deve ser utilizado se já estiver sido pré-
selecionado para o seu tipo de material ou se você 
estiver tendo problemas com um tipo de material 
específico saindo do lugar durante o corte. A maioria 
dos materiais não requer este recurso.

Sobrecorte de Segmento de Linha: Selecionando a 
opção “Desativado”, todas as linhas serão cortadas 
normalmente. Selecionando a opção “Ativado”, todos 
os cantos retos serão cortados com um discreto 
corte em excesso. Essa opção é vantajosa para 
fornecer resultados de corte mais limpos para tipos 

de material mais espessos ou mais densos (como 
compensado) e para cortar fontes de bloco menores 
ou imagens com bordas acentuadas em vários tipos 
de material, incluindo vinil. A opção não terá efeito 
nas bordas arredondadas. Só é eficaz para imagens 
que contenham bordas acentuadas.

Sinta-se à vontade para divertir-se e encontrar as 
melhores configurações para o seu material. Para 
ver se suas configurações cortarão efetivamente 
o seu material, a melhor coisa a fazer é tentar um 
Teste de Corte.

COR DE LINHA, COR DE PREENCHIMENTO OU 
CAMADA:  Se você estiver cortando um corte no 
modo Simples, você pode passar para o Passo 3:  
Enviar. Mas, você tem a opção de dividir seu projeto 
em várias etapas de corte. Isto é especialmente útil 
se seu projeto foi criado para ser cortado em várias 
cores ou se o seu projeto será desenhado, e em 
seguida cortado (ou alguma outra combinação de 
ferramentas). Você pode programar os cortes por 
Cor de Linha, Cor de Preenchimento ou por Camada 
(somente na Edição Designer).

Purple Monster | por Ty Pilcher
ID do Projeto: 34332

3 Hearts | por Jamie Cripps
Design ID: 176569

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/159399
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/34332
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/104115
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/176569
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Por Cor de Linha - Todas as cores de linha presentes 
no seu projeto serão visíveis na guia Ação. Com 
base na cor da linha, você pode organizar uma 
ordem de corte.

Por Cor de Preenchimento: Todas as cores de 
preenchimento presentes no seu projeto serão visíveis 
na aba Ação. Com base na cor de preenchimento, 
você pode organizar uma ordem de corte.

Por Camada (Somente na Edição Designer): Todas 
as camadas presentes no seu projeto são visíveis na 
guia Ação. Com base nas camadas que você criou, 
você pode organizar uma ordem de corte.

TABELA DE AÇÃO: A tabela de ação mostra e permite 
que você edite cada detalhe das configurações de 
corte para linhas individuais em seu projeto.

Lembre-se, a configuração da lâmina é a única 
configuração que você tem que ajustar manualmente. 
Para ver como ajustar sua lâmina, consulte a página 
272. As outras configurações são ajustadas aqui 
no software.

1. TOOL NO.: Clicking on the left-hand RED 
circle will have the selected row performed by 
the left-hand tool, and clicking on the right-
hand BLUE circle will have the selected row 
performed by the right-hand tool.

2. CUT LINES: Cut lines can be turned on or off 
individually. They can also be sorted to cut in a 
designated order. You can turn cut lines on or 

1
3 52 7

4

6

8

off by checking or unchecking the box next to 
the cut color or layer.

1. NÚMERO DA FERRAMENTA: Clicar no círculo 
VERMELHO da esquerda, selecionará as 
partes que serão feitas pela ferramenta da 
esquerda, e clicar no círculo AZUL da direita, 
selecionará as partes que serão feitas pela 
ferramenta da direita.

2. LINHAS DE CORTE: As linhas de corte podem 
ser ativadas ou desativadas individualmente. 
Elas também podem ser classificadas para 
serem cortadas em uma ordem escolhida. 
Você pode ativar ou desativar linhas de corte, 
marcando ou desmarcando a caixa ao lado da 
cor ou da camada de corte.

3. FUNDIR AUTOMATICAMENTE: Você pode 
ativar ou desativar a fundição automática 
clicando nesta opção. Com essa opção 
ativada, as formas sobrepostas da mesma cor 
ou camada serão fundidas juntos.

4. ORGANIZANDO ORDEM DE CORTE: Para 
organizar a ordem em que diferentes cores ou 
camadas serão cortadas, basta clicar e arrastar 
a cor ou a camada desejada para uma posição 
mais alta ou mais baixa na ordem de corte. A 
linha de cima é cortada primeiro.

5. MATERIAL: Geralmente, você vai selecionar 
o mesmo material para a ferramenta da 
esquerda e da direita.

6. AÇÃO As opções de Ação são: Corte, 
Marcação, Desenho, Gravação em Relevo 
e Pontilhado. Cada ação vai determinar as 
ferramentas que você pode selecionar.

7. FERRAMENTA: As opções de ferramenta 
incluem as lâminas, lâminas de relevo, 
ferramentas para pontilhado e canetas 
de desenho.



Capítulo três: Silhouette Studio® Enviando um Projeto | 148

8. ADICIONANDO PAUSAS: Pausas são 
especialmente úteis em projetos de desenho, 
onde é necessário trocar canetas ou lâminas 
entre cores. Para programar uma pausa após a 
conclusão de uma cor ou camada, clique com 
o botão direito do mouse na cor ou na camada 
e selecione “Adicionar Pausa”. Uma pausa 
então será adicionada à camada que você 
selecionou.

AVANÇADO
O menu Avançado oferece várias opções para cortes 
especiais com a sua Silhouette. Ele é encontrado à 
extrema direita do ícone Enviar.

Opções de Alimentação: o “Voltar a Origem” 
simplesmente retornará seu material de volta à seu 
ponto de partida original depois que o trabalho for 
concluído. “Alimentar” continuará a carregar seu 
material para frente, além do ponto de partida original.

Ordenação de Camadas: “Não Ordenar” vai cortar 
suas camadas na ordem em que estão listadas. 
“Agrupar Camadas por Condição” vai ordenar suas 
camadas e grupos de camadas que compartilham 
as mesmas condições, juntos. Essa opção vai 
cortar essas camadas em sucessão. Linhas de uma 
determinada cor são consideradas uma camada.

Ordenar Corte de Linha: Estas opções te permitem 
controlar a ordem de corte do seu trabalho. “Não 
Ordenar” vai simplesmente cortar suas imagens de 
acordo com o seu layout. “Maximizar Velocidade” 
vai definir a ordem de corte para cortar o trabalho 
o mais rápido possível. “Minimizar o Movimento do 
Rolo” cortará o trabalho com a menor quantidade 
de movimentos de roletes, para frente e para trás, 
possível. Isto pode ajudar no corte de materiais mais 
delicados. “Ordenar Contornos Internos Primeiro”, 
controla se o interior das imagens é cortado primeiro 
(opção selecionada), ou se o interior é simplesmente 
cortado em linha com todas as outras partes da 
imagem durante o processo de corte (opção não 
selecionada).
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Fazendo um Corte Básico
1. Crie o seu design. Certifique-se que ele 

está dimensionado e posicionado na página 
exatamente como você quer. Em seguida, clique 
na aba Enviar.

2. Escolha seu material da lista.

3. Selecione “Cortar” e escolha qual lâmina você 
está usando.

4. Selecione “Cortar” para suas linhas de corte. 
Isso só significa que suas linhas serão cortadas 
exatamente como elas aparecem na tela.

5. Se você estiver usando uma lâmina auto ajustável 
com a Cameo 3, você não precisa ajustar 
manualmente as configurações da lâmina. Se 
você estiver usando qualquer outra lâmina, 
olhe para o número destacado na imagem da 
lâmina na tela. Pegue a lâmina que você vai 
usar e ajuste-a manualmente para esse número, 
colocando a pontinha da lâmina no soquete 
de lâmina e girando-a até a posição desejada. 
Carregue a lâmina.

6. O ícone Aprender tem uma apresentação de 
slides com imagens na parte superior. Clique e 
siga as instruções, como verificar ou ajustar a 
catraca da lâmina, carregar a lâmina, colocar o 
material na base, mover os rolos e carregar a base. 
Quando todas as configurações acima estiverem 
ajustadas corretamente, você estará pronto 
para cortar.

7. Clique em Enviar.
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Cortando Com Ferramentas Múltiplas

2. Você pode usar Ação para: Simples para várias 
ferramentas.

6. Verifique seu resumo para ambas as ferramentas. 
Ajuste sua lâmina para a configuração de lâmina 
recomendada.

7. Se desejar, visualize a lista de verificação da 
apresentação de slides para ver as instruções 
para ajustar a lâmina, carregar a lâmina, carregar 
a caneta de esboço, colocar o material na base, 
mover os rolos e carregar a base.

8. Quando todas as configurações acima forem 
ajustadas corretamente, clique em “Enviar”. Sua 
Silhouette começará a desenhar e depois cortar.

Gem | por Rhonna Farrer
Design ID: 173476

3. Escolha seu material na 
lista suspensa para as 
ferramentas 1 e 2.

4. Escolha qual ação corresponde 
a qual ferramenta. Neste caso, 
o vermelho é o esboço e o azul 
é o corte. É também assim que 
você executaria as funções do 
Curio, como Marcar e Gravação 
em Relevo.

5. Na página que mostra seu 
projeto no lado esquerdo, 
selecione as linhas que você 
deseja atribuir à Ferramenta 
vermelha 1. Quando eles 
estiverem selecionados, clique na 
opção “Esboço”. Repita com as 
linhas que você deseja atribuir à 
Ferramenta azul 2, mas desta vez 
com “Cortar”. As linhas ficarão 
vermelhas e azuis para que você 
possa ver quais linhas atribuiu a 
quais ferramentas.

1. Crie seu design. 
Certifique-se de que ele 
esteja dimensionado e 
posicionado na página 
exatamente como você 
deseja. Desagrupe a 
imagem para poder 
atribuir certas linhas 
a determinadas 
ferramentas. Em seguida, 
clique na aba Enviar
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https://www.silhouettedesignstore.com/artists/209535
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/173476
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Cortando Por Cor de Linha ou Cor de Preenchimento
Crie o seu desenho. Certifique-
se que ele está dimensionado 
e posicionado na página 
exatamente como você quer. Ao 
cortar por Cor de Linha ou Cor 
de Preenchimento, você não tem 
nem que separar seus objetos 
sobrepostos, para cortar seu 
projeto uma parte de cada vez. 
Mas, se você quer visualizar o 
que sua máquina vai efetivamente 
cortar, você pode separar as 
partes da sua imagem. Então, 
você pode reposicionar as peças 
para caberem melhor em sua 
mídia. Quando tudo estiver 
pronto, clique na aba Enviar.

Planets | por Snapdragon Snippets
Design ID: 20123

Cortando por cor de linha em desenho sobreposto

Cortando por cor de linha em um desenho desagrupado

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/17986
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/20123
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1. Escolha sua Ação. Escolha Cor de linha ou Cor 
de Preenchimento, dependendo de qual você 
deseja cortar.

2. A tabela permite que você escolha qual cor deve 
ser cortada. As opções marcadas são as linhas 
ativadas para corte. Aqui somente objetos com 
linhas vermelhas serão cortados, porque é a única 
caixa marcada. 
 
Queremos cortar uma cor de cada vez. Há duas 
maneiras de fazer isso. Uma delas é desmarcar 
todas as cores, exceto a que você quer cortar 
primeiro. Envie essa cor, neste caso vermelho, 
para a sua Silhouette. Quando o corte for feito, 
descarregue seu material e remova-o da base. 
Então, coloque o material que você quer para a 
sua próxima cor, como laranja, na base. Selecione 

a caixa laranja e desmarque as outras. Corte 
essa cor. Repita até que todas as suas cores 
sejam cortadas. 
 
Ou, você pode manter todas as cores 
selecionadas, clicar com o botão direito do 
mouse em uma cor e clicar em “Adicionar 
Pausa”. Isto vai colocar uma pausa após a cor 
que você selecionou. Durante esta pausa, você 
pode descarregar sua mídia, tirá-la da base, e 
colocar a próxima mídia da cor que você quer 
cortar, na base. Então você pode clicar em 

“Continuar” e continuar a cortar seu trabalho até a 
próxima pausa.

3. Verifique as configurações de resumo e clique em 
“Próximo”.

1

2

3
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Edição Designer
A Edição Designer da Silhouette Studio® desbloqueia 
várias funções. Se você está acostumado a desenhar 
em outros programas de software, ou se você 
está ficando mais confortável, desenhando no 
Silhouette Studio®, você precisa da Edição Designer! 
Réguas, Guias, funções de Desenho e Aninhamento, 
são apenas alguns dos recursos incluídos neste 
upgrade do software. Acredite em nós, você não vai 
querer perder. E lembre-se, quando você melhora a 
versão do seu software, você obtém os recursos de 
cada uma das versões inferiores. As atualizações de 
software nunca expiram e possuem melhorias quando 
você atualiza seu software.

COMPATIBILIDADE DE ARQUIVO
Os tipos de arquivo adicionais que a Edição Designer 
suporta são SVG e PDF.

RÉGUAS E RETÍCULOS
Você pode ativar e desativar suas réguas acessando 
Visualizar > Exibir Réguas, no menu da Grade no 
painel Página ou pressionando CTRL + R. As Réguas 
aparecerão no lado superior e direito da tela. O 
retângulo cinza escuro em sua régua mostra as 
medidas do seu projeto na página.

Atualizações
Existem três upgrades de software disponíveis: Edição 
Designer, Edição Designer Plus e Edição Business. À 
medida que você passa para um software melhor, 
você recebe também os recursos das versões 
inferiores. As atualizações de software nunca 
expiram e possuem melhorias quando você atualiza 
seu software

Os Retículos também pode ser acessados em 
Visualizar > Exibir Retículos, no menu da Grade 
no painel Página, ou pressionando CTRL + H. Os 
Retículos são as linhas pretas pequenas nas quatro 
direções. Usá-los junto com as réguas, pode ajudá-lo 
a medir e alinhar objetos em seu espaço de desenho.

Stork | por Tanya Batrak
ID do Projeto: 128780

ATALHO DO TECLADO: Exibir/Esconder Régua
Windows, pressione Ctrl + R
Mac®, pressione Cmd + R

ATALHO DO TECLADO: Exibir/Esconder Retículos
Windows, pressione Ctrl + H
Mac®, N/A

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/68317
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/128780
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FERRAMENTA LAÇO (À MÃO LIVRE)
A ferramenta Laço (À Mão Livre) funciona 

como uma ferramenta de seleção alternativa. Você 
pode usá-la para selecionar vários itens em um 
grupo e funciona muito bem se você estiver tentando 
selecionar uma forma ou seção diferente de um 
desenho sem selecionar mais nada. Veja como você 
pode usar essa ferramenta:

Abra seu design escolhido na Silhouette Studio®. 
Selecione o design clicando nele. Desagrupe o design 
clicando no ícone de desagrupar localizado na barra 
de ferramentas de acesso rápido ou clicando com o 
botão direito do mouse e selecionando “Desagrupar”. 
Repita esta etapa até que os elementos que você 
deseja selecionar não estejam mais agrupados no 
design principal.

Selecione o ícone da ferramenta Laço (À Mão Livre), 
localizado no lado esquerdo da tela. Clique e arraste 
o mouse para desenhar ao redor do objeto ou objetos 
que você deseja selecionar. Ao completar a seção de 
laço, as peças que estavam dentro do laço são, agora, 
selecionadas.

Adventure | por Planeta Silhouette
ID do Projeto: 262625

Enquanto as peças ainda estão selecionadas, agrupe-
as clicando no ícone Agrupar ou clicando com o 
botão direito do mouse e selecionando “Agrupar”. Em 
seguida, continue a criar o seu design.

Camp Tent | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 269016

GUIAS
Você pode puxar guias azuis de suas réguas 

que estão na parte superior e do lado direito da sua 
página. Você pode exibir ou esconder essas guias 
no menu Grade. Guias podem ser úteis para alinhar 
e desenhar.

CENTRO DE ROTAÇÃO
O Centro de rotação é o ponto que permanece no 
lugar enquanto o objeto gira em torno dele. Por 
padrão, o ponto está no centro do seu objeto, mas 
você pode ajustá-lo para ficar em qualquer lugar. 
Selecione o objeto e clique no pequeno ícone de 
mira no meio. Arraste o ícone de mira para um novo 

LW Tall | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 36183

ZP Zippity Doh Dah | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 126368

https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/206093
https://www.silhouettedesignstore.com/designs/262625
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/designs/269016
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/36183
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/126368
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Desenhe um retângulo preto e preencha-o com cor. 
Em seguida, selecione a faca “Cauda de Andorinha” 
e corte no meio do seu retângulo. Arraste a fatia 
superior para cima para criar espaço. Coloque um 
texto no meio dos dois cortes de faca, e você tem 
um projeto super bonito e super fácil, feito com um 
retângulo!

TRANSFERIR PROPRIEDADES
Propriedades podem ser transferidas de uma 

forma para outra. Selecione a forma para qual você 
quer transferir propriedades, selecione o ícone de 
Transferir Propriedades (também conhecido como 
conta-gotas) e clique na forma que você deseja 
imitar. Ele copia tudo, incluindo fontes, padrões e 
gradações de cor.

11 Hearts | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 37852

PN Messy Presley | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 111010

O QUE É APLICAÇÃO AUTOMÁTICA?  A Aplicação 
Automática pode ser ativada ou desativada, 
marcando ou desmarcando a caixa na Barra de 
Ferramentas de Acesso Rápido. Enquanto ela 
está ativada, sua faca vai cortar através do seu 
objeto, assim que você desenhar uma linha. Se 
estiver desativada, você pode ajustar o corte da 
sua faca usando barras de controle, círculos de 
ajuste, ou ajustá-lo como qualquer outra linha. 
Quando sua linha estiver ajustada, clique em 

“Aplicar Faca Selecionada”.

ATALHO DO TECLADO: Ferramenta Transferir Propriedades

Windows/Mac®, Selecione um item + Ctrl e clique no 

outro item, do qual você quer copiar as propriedades.

ponto de rotação. Agora ao girar seu objeto com o 
pequeno círculo verde, ele vai mover-se em torno 
daquele ponto.

Phrase | por Silhouette
ID do Projeto: 1876

ATALHO DO TECLADO: Centro de Rotação On/Off
Windows/Mac®, pressione O

ESPERE! O QUE ISTO ESTÁ FAZENDO AQUI?  A 
pequena bússola fica na sua frente quando 
você está tentando selecionar e mover objetos 
rapidamente? Ela normalmente fica desativada, 
então se por algum motivo ela estiver ativada, vá 
em Preferências > Padrões > Centro de Rotação 
e desative-a novamente.

FACAS
No início, você pode não saber o que fazer 

com as funções extras da faca que estão incluídas na 
Edição Designer, mas quando você começar à brincar 
com elas, você verá como são legais. Você pode usar 
todos os recursos não só para eliminar partes de um 
desenho, mas para criar.

Se sua forma não estiver preenchida, é importante 
escolher Sólidas ou Contornos. Sólidas transformará 
seu projeto em partes separadas quando você cortar. 
Contorno só fará um corte onde a faca passar nas 
linhas de corte.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/37852
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/111010
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/1876
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Aqui, o preenchimento rosa do abajur é uma cor 
personalizada no painel de Preenchimento Avançado. 
Clique na parte de cima do abajur, que é uma forma 
não preenchida. Em seguida, clique no conta-gotas. 
Então, usando o conta-gotas, clique na imagem com 
as propriedades que você deseja copiar. Neste caso, 
é a base do abajur. Sua forma selecionada, a parte 
de cima do abajur, vai ficar com o preenchimento 
personalizado rosa e a linha preta forte. Você também 
pode transferir Fontes. O “Z” foi digitado em uma 
fonte padrão. Quando você transfere as propriedades 
do “K” para o “Z”,vai transferir a fonte, o tamanho de 
texto, a cor da linha, e a cor do preenchimento.

Transferir Propriedades também funciona para 
imagens. Abra ou arraste uma foto para o seu espaço 
de trabalho. Digite uma palavra e use a função Fundir 
para juntar as letras e transformá-la em uma forma. 
Quando você tiver sua palavra destacada, basta clicar 
na foto com o conta-gotas de Transferir Propriedades. 
Aí está! Sua palavra vai ser preenchida com a foto. 
O Silhouette Studio® vai tratar o preenchimento da 
foto como um Padrão. Você pode dimensioná-lo e 
posicioná-lo através do menu Padrões Avançados.

Lamps | por Loni Harris
ID do Projeto: 17259

ZP Zippy | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 138809

ZP Zippity Doo Dah | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 126368

Para ver outra maneira de preencher textos ou 
objetos com uma foto, consulte a página 83.

PADRÃO DE PREENCHIMENTO
É super fácil adicionar seus próprios padrões 

à sua biblioteca. Uma das maneiras mais fáceis é 
arrastar e soltar a imagem. Navegue até o arquivo 
desejado no seu computador. Selecione o arquivo e 
arraste-o para a pasta Padrões (“Patterns”) da sua 
biblioteca. Agora, ele vai aparecer no painel Padrão. 
Qualquer imagem pode ser um padrão. Pode ser a 
foto de algo importante, como um casamento, ou de 
algo comum, como uma foto de sua camisa de flanela, 
se você quiser um padrão xadrez. Tire uma foto com 
seu telefone, carregue-a para seu computador, e 
arraste-a para a pasta Padrões.

Este padrão é a foto de um vestido que um de nós 
aqui no QG da Silhouette estava usando. Tire uma 
foto de algo e arraste a foto para a pasta Padrões 
em sua biblioteca. Então, vá até os padrões no ícone 
Padrão na tela de desenho e ele estará lá. Preencha 
qualquer forma com ele, como fizemos nas asas 
dos pássaros.

Mod Birds | por Jennifer Wambach
ID do Projeto: 34656

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/18816
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/17259
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/138809
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/126368
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/31857
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/34656
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Aqui nós preenchemos um texto com fotos diferentes. 
Para preencher o texto, basta escrever a sua palavra 
em uma fonte grossa. Em seguida, libere o caminho 
composto e desagrupe as letras para que você 
possa remover todos os círculos no meio. Coloque 
suas fotos em sua biblioteca, transformando-as em 
padrões. Preencha cada letra, que agora é apenas 
uma forma, com uma das fotos.

LD Gettin Jiggy | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 130184

DICA SILHOUETTE: Quer fazer suas fotos em preto 
e branco? No ícone Efeitos, altere o “Tom Cinza” 
para 100%. É uma maneira fácil de editar suas 
fotos no software.

RASTREAR POR COR
Às vezes, usar o recurso de rastreamento 

padrão não é a melhor opção. Não queremos apenas 
rastrear a borda externa desta imagem de melancia. 
Queremos rastrear cada parte individual para que 
possamos cortar essas partes no papel e sobrepor as 
peças umas sobre as outras.

Comece usando Rastrear por Cor. Clique em “Rastrear 
por Cor” e, em seguida, clique em uma cor na 
melancia, como a casca verde. Apenas as partes 
verdes serão rastreadas. Depois de rastrear a forma, 
você pode alterar a cor da linha e do preenchimento. 
Continue com as partes pretas e vermelhas 
da melancia.

Há uma caixa para ser marcada ou desmarcada 
chamada “Rastrear todas as áreas da mesma cor”. 
Quando você marca essa caixa, todas as formas 
da mesma cor serão selecionadas, como todas as 
sementes pretas. Quando ela é desmarcada, apenas 
a área específica da cor que você escolheu será 
selecionada, como uma única semente preta.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/130184
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Quando você fecha o ponto inicial com o último 
ponto, a parte externa em torno da imagem que você 
rastreou será cortada para fora. É por isso que você 
fez uma cópia e colocou-a do lado. Faça uma outra 
cópia da melancia do lado e comece o rastreamento 
magnético da próxima forma vermelha escura na 
melancia copiada. Quando terminar essa, faça 
outra cópia da original e rastreie a terceira forma. 
Finalmente, use a última imagem original da melancia 
e rastreie a última forma. Coloque as quatro formas 
juntas, espaçadas como se estivessem na melancia.

Agora, altere as cores da linha e do preenchimento 
das imagens rastreadas magneticamente para as que 
você quiser. Sobreponha as formas do seu projeto e 
pronto! Corte cada grupo na sua própria cor e monte 
sua melancia rastreada.

Em Rastreamento Magnético, você pode ajustar 
quão grande ou pequeno você quer que seu ímã 
seja. Você também pode fazer isso enquanto 
está rastreando, segurando Alt e movendo o seu 
mouse para cima e para baixo.

DICA SILHOUETTE: A forma vermelha rastreia em 
torno das sementes da melancia. Como vamos 
sobrepor as sementes por cima da camada 
vermelha quando estivermos montando o 
nosso projeto, não precisamos das sementes 
recortadas na parte vermelha. Para corrigir isso, 
selecione a forma, clique com o botão direito do 
mouse e selecione “Liberar Caminho Composto”. 
Mova as sementes para o lado e as exclua. Você 
vai ficar com um belo pedaço de melancia sem 
sementes.

RASTREAMENTO MAGNÉTICO
Quando você tenta rastrear as formas 

vermelhas mais escuras, na melancia anterior, com 
a função Rastrear por Cor, ela só vai rastrear o 
mesmo meio círculo vermelho. As cores são muito 
semelhantes e o software não consegue diferenciar 
entre as duas. Se você quer as separar formas da sua 
melancia, use o Rastreamento Magnético!

Basta você fazer uma cópia da sua melancia e colocá-
la de lado. Selecione “Rastreamento Magnético” e 
clique no contorno de uma das formas vermelhas 
mais escuras. Uma linha verde brilhante vai aderir 
à parte externa da forma que você clicou. Mova 
seu mouse pela forma e clique em outro ponto. Se 
você clicar em pontos mais próximos, você terá um 
traço mais preciso. Além disso, se você ajustar a 
ferramenta de seleção e deixá-la mais ampla e menor, 
você pode ajustar a precisão de seus pontos.

Quando você chegar em uma semente preta que 
sobrepõe a parte que você está rastreando, arraste o 
mouse sobre ela até que sua linha magnética verde 
encontre o vermelho escuro e comece a aderir a ele 
novamente.
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Sunday - Days of the Week | por Jodie York
ID do Projeto: 98838

UMA SOMBRA É SIMPLESMENTE UM DESLOCAMENTO?  
Deslocamentos e sombras têm efeitos diferentes. 
Uma sombra tem o tamanho exato da sua 
forma. Ela fica abaixo da forma original, mas 
ligeiramente para o lado. Um deslocamento 
é menor ou maior do que a imagem original. 
Você pode usar o deslocamento para criar 
uma sombra (movendo-o ligeiramente), mas 
você não pode usar a sombra para criar um 
deslocamento. Para obter mais informações 
sobre Deslocamento, consulte a página 53.

SOMBRA
Você pode adicionar e ajustar uma sombra 

clicando no ícone da Sombra no painel Efeitos. No 
menu da Sombra, você pode ajustar o deslocamento 
da sombra, a cor e a transparência.

Você pode usar sombras para adicionar cor e 
dimensão à seus projetos. Elas funcionam muito bem 
para Impressão e Corte (Print & Cut).

Ou, em vez de imprimir, você pode cortar a sombra. 
Se você clicar em “Liberar Sombra”, isso vai 
basicamente desagrupar a sombra do objeto. Você 
pode separar as duas formas, cortar cada uma em 
uma cor de mídia diferente, e depois, agrupá-las de 
volta em seu projeto.

Friday - Days of the Week | por Jodie York
ID do Projeto: 98835

Saturday - Days of the Week | por Jodie York
ID do Projeto: 98465

DISTORÇÃO
Use a ferramenta Distorção no painel 

Transformar para inclinar o design verticalmente 
ou horizontalmente. Você pode escolher quanto 
quer inclina-lo, à partir de valores predefinidos ou 
especificar uma distorção personalizada.

Veja estas plantas verticais. Selecione a da esquerda 
e distorça 15 horizontalmente. Selecione a da direita 
e distorça 15 horizontalmente. Coloque as plantas 
juntas e você tem um buquê.

3 Modern Plants | por Alaa’ K
ID do Projeto: 16585

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1525875
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/98838
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1525875
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/98835
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1525875
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/98465
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/21585
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/16585
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(2) Selecione uma distorção vertical de 30�.

(3) Espelhe o retângulo para a direita. Mova cada 
retângulo um pouquinho para o centro para que eles 
se sobreponham ligeiramente. Em seguida, funda-os 
juntos para que você tenha um “v”.

(4) Faça uma cópia ou duas do “v”, abaixo do original.

(5) Espelhe as formas em “v” à direita. Mova cada 
“v” um pouquinho junto do outro e use a ferramenta 
Fundir para uni-los. Faça algumas cópias da sua forma 
fundida e coloque-as abaixo da original. Você fez seu 
próprio padrão Chevron!

2

3

4

5

DISTORÇÃO PERSONALIZADA:  
Você pode personalizar a 
distorção, também com as alças 
de distorção. Selecione a caixa 

“Exibir Alças de Distorção” para 
que pequenas caixas nas bordas 
do objeto apareçam. Puxe as 
alças e ajuste-as como você 
quiser. Você pode desfazer 
qualquer distorção que não gostar, 
clicando em “0”.

FAZENDO UM TEXTO FICAR ITÁLICO:  Sabe outra 
coisa super legal que você pode fazer com a 
distorção? Texto em itálico. É muito fácil! Digite seu 
texto em qualquer fonte que desejar e, em seguida, 
use a distorção.

FAZENDO PROJETOS COM DISTORÇÃO:  A distorção é 
ótima na hora de fazer seus próprios projetos.

(1) Desenho um retângulo.

French Fry Font | por Dresden Carrie
ID do Projeto: 156526

DICA SILHOUETTE: Use a ferramenta Distorção 
para fazer qualquer texto ficar itálico, a 
ferramenta Linha para fazer qualquer texto ficar 
sublinhado e a ferramenta Deslocamento para 
fazer qualquer texto ficar em negrito.

1

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/29024
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/156526
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Você pode usar a Distorção para criar projetos mais 
avançados, também. (1) Desenhe um círculo e um 
retângulo com as mesmas larguras. Sobreponha 
os dois. Em seguida, edite os pontos do retângulo e 
adicione um ponto para que haja um triângulo no final. 
(2) Funda as duas formas. Adicione uma linha vertical 
no centro. Desenhe dois retângulos em ambos os 
lados da linha.

(3) Selecione o projeto inteiro e a distorção horizontal 
de 30 graus. Alguns dos objetos terão de ser 
reorganizados um pouco depois da distorção. (4) 
Adicione algumas linhas horizontais. Preencha as 
formas com cor e agrupe tudo. Você fez sua própria 
pena com formas básicas e distorção!

21

43

ANINHAMENTO DA PÁGINA DE DESIGN
Para minimizar o espaço necessário para 

cortar um determinado projeto, você pode usar o 
recurso de Aninhamento. Você pode optar por usar 
toda a sua superfície da mídia para aninhar suas 
formas, ou você pode criar uma área específica para 
aninhá-las.

Aqui está um exemplo de aninhamento simples. 
Há doze folhas nesta página. Clique no ícone de 
Aninhamento da Página de Design e ajuste quantas 
rotações você vai permitir e quanto espaço você quer 
entre cada objeto. Clique em “Aninhar”. Olha quanto 

material você economizou! Agora você pode colocar 
ainda mais folhas na página, se você quiser.

Esta cena de um pequena da vila é composta de 
várias formas diferentes. Nós temos quatro desenhos 
de casa em nossa página, para Impressão e Corte 
(Print & Cut). Se eles estiverem agrupados, você 
pode aninhá-los e todos vão ficar juntos. Se eles 
não estiverem agrupados, quando você os aninhar, 
eles serão separados e cada forma individual será 
aninhada. Você pode ajustar quantas rotações 
você permitirá e quanto espaço você quer entre 
cada projeto.

ROTAÇÕES, ESPAÇAMENTO E ANINHAR:  Você pode 
ajustar o número de rotações vai permitir que o 
software faça em seus objetos. Se você não precisa 
de suas formas posicionadas de maneira específica, 
você pode aumentar as rotações para um número 
maior. Isso não vai virar ou espelhar seus projetos; só 
irá girá-los.

O Espaçamento ajusta a quantidade de espaço que 
você tem entre os objetos. O software vai aninhá-los 
o mais próximo possível, mas deixando o mínimo de 
espaço que você especificou, entre os objetos.

Tropical Leaf | por Jamie Koay
ID do Projeto: 12444

Echo Park Winter Homes | por Echo Park
ID do Projeto: 51857

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20387
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/12444
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/48353
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/51857
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Alinhar vai fazer o aninhamento de acordo com 
suas especificações, mas também vai tentar 
manter as formas alinhadas umas com as outras o 
máximo possível.

UTILIZAR SELEÇÃO COMO LIMITE:  Você também 
pode selecionar uma forma como a área de 
aninhamento. Desenhe um retângulo ou outra forma 
que corresponda a forma de sua mídia e aninhe seu 
projeto para caber nessa forma específica.

Depois de fazer os ajustes necessários, clique em 
“Aninhar” e as formas vão aninhar-se para maximizar 
o espaço. Se você selecionou mais formas do que 
cabe na área de aninhamento, o software determinará 
quais formas se encaixam melhor na área definida. 
Neste caso, o software não conseguiu encaixar uma 
chave de coração.

USANDO O ANINHAMENTO E A SELEÇÃO POR COR:  
Você quer cortar seu projeto em mídias de cores 
diferentes e encaixar as peças? Se você quiser cortar 
cada objeto colorido em um material com a mesma 

Lock and Keys | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 114784

cor, como as formas azul marinho, em cartolina azul 
marinho, use a ferramenta de Aninhamento! Aqui 
está uma maneira que o aninhamento pode ser 
incrivelmente útil.

Você tem que ser um pouco engenhoso, mas vale 
a pena. Abra o projeto da casa como no exemplo 
da página anterior. Nessa página, estas casas eram 
para Impressão e Corte (Print & Cut). Mas desta vez, 
vamos cortar cada parte em um pedaço de papel e 
juntar todas as peças.

Encha a página com quantos desenhos de casa você 
quiser. Em seguida, clique no ícone Selecionar por Cor. 
Escolha uma cor, neste caso, azul marinho, e arraste 
todas as formas da cor selecionada para a área cinza, 
do lado de fora da tela. Agrupe todos os objetos com 
cores iguais para que você não perca nenhum dos 
objetos pequenos.

Faça o mesmo com todas as cores do seu projeto, 
selecionando uma cor de cada vez, movendo-as para 
fora da página branca e agrupando-as.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/114784
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Quando você tiver todas as suas cores 
correspondentes agrupadas, selecione uma cor e 
mova-a de volta para a página de desenho. Agora, 
desagrupe essa cor. Lembre-se, o agrupamento foi 
apenas para que pudéssemos movê-la para o lado 
e voltar, sem perder nenhuma das partes pequenas. 
Você não pode aninhar seus objetos se eles estiverem 
agrupados, portanto, desagrupar é importante.

Vá para o painel de Aninhamento. Selecione todas 
as formas da mesma cor em sua página e clique 
em “Aninhar”. Agora todas as suas formas azul 
marinho estão aninhadas! Carregue seu material azul 
marinho na Silhouette e corte todas as formas azul 
marinho que estão aninhadas. Mova as formas azul 
marinho para fora da página, mova outra cor para 
dentro e aninhe esta cor. Isso é muito mais fácil e 
mais eficiente do que tentar escolher manualmente 
todas as formas azul marinho e encaixá-las junto. O 
aninhamento vai economizar tempo e material.

DESENHO
Crie seus próprios projetos de desenho 

clicando no ícone Desenho. Ele vai abrir o painel de 
desenho, onde você pode ajustar o desenho da borda, 
tipo de preenchimento e efeito de preenchimento.

Alguns arquivos são feitos especificamente para 
canetas de desenho. Eles geralmente não funcionam 
bem como arquivos de corte por causa de suas 
linhas dispersas. Na Loja de Design, os arquivos de 
desenho são marcados com um símbolo específico. 
Ver página 134.

Este projeto de trem é um projeto específico para 
desenho. Você não precisa ajustar nada para 
desenhar esta imagem. Basta ir para o painel Enviar, 
selecionar Desenhar (“sketch”) como sua ação, 
colocar sua caneta de desenho em sua máquina, e 

“Iniciar”. Mas, se você quiser, há muitas opções para 
ajustar o seu projeto.

Você pode abrir arquivos de desenho na Edição 
Basic, mas não pode editá-los sem o painel de 
Desenho. Você precisa da Edição Designer!

Train Sketch | por Cali Arroyo
ID do Projeto: 44562

Original

Lápis Carvão

DICA SILHOUETTE: Desenhar pode ser um processo 
um pouco longo. Pode demorar um pouco para 
seu computador processar o projeto, enviá-lo 
para a sua máquina e, em então, dependendo 
da complexidade do seu design, pode demorar 
um bom tempo para desenhá-lo. Seja paciente! 
Lembre-se cada pequena linha de desenho é um 

“Corte”, então você está enviando um monte de 
linhas de corte de uma só vez.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19007
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/44562
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DESENHO DE BORDA/DESLOCAMENTO DE SOMBRA:  
Você pode escolher uma borda ou preencher seu 
desenho com opções diferentes.

LIBERAR DESENHO:  Liberar Desenho é uma 
ferramenta poderosa para te ajudar a personalizar 
ainda mais seu projeto. Selecione sua imagem que foi 
preenchida com uma opção de desenho. Em seguida, 
selecione “Liberar Desenho”. Vai parecer que nada 
aconteceu, até você entrar no modo de Edição de 
Pontos. Você pode ver que os pontos cinza, são os 
pontos do projeto (como os pontos normais da edição 
de pontos) e os pontos vermelhos são os pontos de 
desenho. Você pode ajustar o preenchimento do 
desenho manipulando os pontos vermelhos.

Este coração está preenchido com a opção Grelha. 
Exclua metade das linhas de desenho. Pense nas 
possibilidades. Você pode ajustar detalhadamente o 
preenchimento do desenho para caber perfeitamente 
em seu projeto.

11 Hearts | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 37852

MENU AVANÇADO DE DESENHO
O Menu Avançado de Desenho fornece a 

maioria opções do menu básico de desenho, mas 
com mais opções para personalizar seu projeto 
de desenho.

TIPOS DE ARQUIVO:  Corte vs. desenho Alguns 
arquivos são específicos para desenho. Alguns 
arquivos são específicos para corte. Você pode 
transformar um arquivo de corte em um arquivo 
de desenho. Arquivos de desenho não podem ser 
transformado em arquivos de corte por causa de 
suas linhas finas, mas você pode tentar aplicar um 
deslocamento para transformá-los em arquivos de 
corte, se quiser.

O arquivo (A) está marcado com o ícone de desenho 
na Loja de Design. Você pode dizer que é um arquivo 
de desenho por causa das linhas únicas nas pernas e 
no pescoço. Essas linhas não devem ser cortadas.

Arquivo (B) é um arquivo de corte regular. Observe 
como todas as partes, como as pernas e o pescoço 
são um pouco mais grossas para que eles não se 
rasguem quando você cortá-las com sua Silhouette.

Você pode não ter bons resultados quando tentar 
transformar um arquivo de desenho em um arquivo 
de corte (a menos que você primeiro crie um 
deslocamento e corte ele), mas você pode facilmente 

Giraffe Sketch | por Cali Arroyo
ID do Projeto: 55140

Giraffe | por Cali Arroyo
ID do Projeto: 55141

BA

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/37852
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19007
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/55140
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19007
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/55141
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transformar um arquivo de corte em arquivo de 
desenho. Basta abrir o arquivo de corte e ir para o 
painel de Desenho. Selecione a opção que você quer 
e é isso! Esta girafa é o arquivo de corte desenhado.

ARQUIVOS DE CORTE PARA IMPRESSÃO E 
IMAGENS DE CORTE:  Um arquivo de corte pode ser 
transformado em uma Impressão e Corte (Print & 
Cut), se você preenchê-lo com cor. Pegue seu arquivo 
de corte e desagrupe-o. Preencha cada parte com 
a cor que você quer e monte seu projeto. Adicione 
marcas de registro e você fez uma Impressão 
e Corte única. Para mais informações, consulte 
a página 44.

IMPRESSÃO E CORTE (PRINT & CUT) EM IMAGENS 
DE DESENHO:  Transformar uma imagem para 
Impressão e Corte (Print & Cut) em um arquivo 
de desenho só precisa de alguns passos. Abra seu 
arquivo de Impressão e Corte. Então, rastreie-o. 

Arquivo de corte transformado em desenho

Arquivo de recorte se transformou em uma Impressão e Corte

(Se você precisar de uma atualização sobre o uso 
da ferramenta Rastrear, consulte a página  87.) 
Depois de rastrear o arquivo, vá para o menu 
Desenho e transforme sua imagem rastreada em um 
arquivo de desenho. Esta é uma opção para qualquer 
imagem que você tiver, seja uma foto ou uma imagem. 
O Silhouette Studio® não deve ser usado para rastrear 
imagens com direitos autorais ou que não são suas.

CRIANDO MOLDURAS DE CORTE PARA IMAGENS 
DESENHADAS:  Você pode querer desenhar um 
projeto e então recortá-lo. Com algumas etapas 
fáceis, você pode fazer com que imagens de desenho 
tenham uma moldura junto a elas. Abra sua imagem 
de desenho e selecione-a. Vá para a ferramenta de 
Deslocamento. Crie um deslocamento para a imagem 
para que uma moldura seja criada. É isso!

Depois de criar esta moldura externa vá até o painel 
Enviar. Selecione a moldura. Clique na opção “Sem 
Corte” (isso fará com que a moldura externa seja 
ignorada). Prossiga enviando o trabalho interno 
para ser desenhado com uma caneta de desenho. 
Quando o desenho terminar, não toque no material 
nem faça nenhum ajuste. Retire a caneta de desenho 
da Silhouette e coloque uma lâmina no suporte de 
ferramentas. Volte para o painel Enviar. Agora troque, 
e selecione Cortar, para a linha externa da moldura e 
Sem Corte para a imagem do desenho. Prossiga com 
o corte da moldura externa em torno da imagem.

Floral Painted Love | por Loni Harris
ID do Projeto: 82932

AM Playful Font | por Amanda McGee
ID do Projeto: 66734

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/18816
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/82932
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/259589
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/66734
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APLICAÇÃO DE STRASS (RHINESTONES)
Se você gosta de strass, ótimo! Se você não 

tem certeza, a função de Aplicação de Strass é mais 
útil do que você pensa. Na Loja de Design, alguns 
projetos são específicos para aplicação de strass. 
Você pode também transformar qualquer projeto em 
um projeto de strass, ou adicionar strass a um projeto.

Primeiro, temos um simples arquivo de corte, de 
balão. Preencha-o com cor, assim você pode ver suas 
pedrinhas melhor.

Clique no efeito de borda e aplique as configurações 
padrão. Esta é a opção a mais básica de projeto com 
strass (rhinestone). O tamanho (medido em SS) é o 
tamanho real das pedrinhas que você está usando. 
O espaçamento ajusta quanto espaço há entre 
cada strass.

À esquerda, o “Preenchimento Linear” posiciona as 
pedrinhas em uma formação tipo grade. À direita, 
o “Preenchimento Radial” posiciona as pedrinhas na 
borda do caminho e em contornos concêntricos até o 
interior do desenho.

Balloon | por Lettering Delights
ID do Projeto: 7543

Você pode usar a “Mão Livre” para 
adicionar pedrinhas individuais ao 
seu projeto. “Liberar Aplicações” 
transforma cada strass em um 
círculo individual que você pode 
mover ou excluir. Se você quer 
liberar pedrinhas em um projeto 
específico de aplicação de strass, 
você talvez precise desagrupá-
lo primeiro.

Na parte inferior do menu Aplicação de Strass 
está uma contagem de pedrinhas total. Ela rastreia 
quantas pedrinhas de cada tamanho você usará em 
seu projeto.

ADICIONE CÍRCULOS USANDO A FUNÇÃO DE 
APLICAÇÃO DE STRASS:  Aqui está uma boa dica 
Silhouette. Use a ferramenta de strass para adicionar 
círculos, não pedrinhas, em seu projeto. Primeiro, 
desenhe um círculo. Em seguida, adicione uma borda 
de strass. Coloque com o tamanho e o espaçamento 
que você quiser. Preencha com cor. Então, adicione 
este círculo de círculos ao seu projeto. Neste caso, 
coloque uma letra dentro do círculo. Os círculos serão 
cortados como círculos individuais que você não tem 
que usar como um molde de strass. Você pode usar 
isso para Impressão e Corte (Print & Cut) ou você 
pode simplesmente cortar!

Merry Christmas Script | por Gina Marshall
ID do Projeto: 161785

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/7543
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/482423
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/161785
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CAMADAS
Quando você importa um projeto com 

camadas criadas em outro programa, você pode 
acessar essas camadas no painel Camadas. Ou, 
você pode adicionar camadas a qualquer projeto do 
Silhouette Studio®. Você pode usar as teclas +/- para 
adicionar ou remover camadas no painel.

Aqui temos quatro camadas: o texto, a nuvem clara, 
a nuvem escura e o sol. Renomeie cada objeto ou 
camada para ter melhor controle de cada objeto. 
Selecione o olho na extrema esquerda da tela para ver 
ou ocultar a sua camada. Bloqueie a sua camada na 
segunda caixa para restringir as alterações.

Se você ocultar a camada do texto, apenas o sol e as 
nuvens aparecerão.

ZP Flixster Flax, LD Kracken | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 116640, 122639

Sunshine | por Silhouette
ID do Projeto: 56763

Mesmo se você ocultar camadas, o Silhouette Studio® 
verá as linhas de corte e as enviará como parte do 
seu trabalho de corte. Em Enviar, você pode ajustar 
isso e pode cortar por camadas, assim como você 
pode cortar por cor de linha ou cortar por cor de 
preenchimento.

CORTANDO POR CAMADA
1. Crie seu projeto. Certifique-se que ele está 

dimensionado e posicionado na página 
exatamente como você quer e que suas 
camadas estão configuradas corretamente. 
Em seguida, clique na aba Enviar.

1

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/116640
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/122639
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/56763
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2. Escolha “Camadas” para sua Ação Por.

3. A tabela permite que você escolha qual 
camada cortar. Marque Ativado/Desativado 
para ativar linhas de corte. Queremos cortar 
uma camada de cada vez. Há duas maneiras 
de fazer isso. Uma, é que você pode desmarcar 
todas as camadas, exceto a que você deseja 
cortar primeiro. Envie essa camada para 
a sua Silhouette. Quando ela for cortada, 
descarregue seu material e remova-o da 
base. Em seguida, coloque o material para a 
sua próxima camada na base. Selecione essa 
camada e desmarque a outra. Continue até 
que todas as suas camadas sejam cortadas. 
 
Ou, você pode manter todas as camadas 
selecionadas, clicar com o botão direito do 
mouse em uma camada e clicar em “Adicionar 
pausa”. Isto vai colocar uma pausa após a 
camada que você selecionou. Durante esta 
pausa, você pode descarregar sua mídia, tirá-
la da base, e colocar a mídia para a próxima 
camada em sua base. Então você pode clicar 
em “Continuar” e continuar a cortar o seu 
trabalho até a próxima pausa.

4. Selecione uma camada. Escolha seu material 
na lista suspensa.

5. Selecione “Corte” como sua ação e escolha a 
ferramenta que você está usando.

6. Certifique-se de que ajustou a catraca da 
lâmina, carregou a lâmina, colocou o material 
na base, moveu os rolos e carregou a base. 
Quando todas as configurações acima forem 
ajustadas corretamente, clique em “Enviar”. 
Sua Silhouette começará a cortar.

2

3

4

5

6

DEFORMAR
Você está pronto para soltar a imaginação 

fazendo sua própria arte com palavras? O recurso 
Deformar oferece controle total, permitindo ajustar o 
texto com precisão. Comece digitando uma palavra 
usando a ferramenta Texto.

Após ter seu texto pronto, vá para o painel Deformar. 
Tudo o que você precisa fazer é clicar em “Formas 
Selecionadas para Deformar”. Uma caixa verde 
aparecerá em torno de seu design com uma 
sobreposição de grade. A grade padrão possui três 

Claphands Font | por Angie Makes
ID do Projeto: 179515

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/2593978
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/179515


Capítulo três: Silhouette Studio® Atualizações | 169

divisões, uma coluna e uma linha. Ajustar esses 
recursos lhe dará ainda mais controle para deformar.

Tudo que você precisa fazer agora é começar a se 
divertir. Puxe as alças de controle laranja nos cantos 
para puxar as bordas de seu design de uma forma 
ou de outra. Puxe as alças de controle vermelhas 
ou azuis no meio do projeto para ajustar o interior. 
Se você quiser garantir que ambos os lados sejam 
ajustados igualmente, ative a grade na tela do projeto. 
Isso permitirá que você veja onde está puxando as 
alças de controle para que você possa distorcer de 
ambos os lados.

Deformar pode ser usado para mais do que fazer 
arte com as palavras. Qualquer objeto pode ser 
deformado.

OBSERVAÇÃO: Nas versões anteriores do 
Silhouette Studio®, você não podia editar o 
texto após usar a ferramenta Deformar nele. 
Mas com a Silhouette Studio® na versão 4.2 e 
posterior, agora você pode editar o texto e ele 
permanecerá em sua forma distorcida. Basta 
clicar duas vezes na caixa de texto. O cursor irá 
aparecer e você poderá alterar qualquer texto 
que precisar.

Por exemplo, leve esta rosa para a frente de um 
cartão. Ela se encaixa na frente do cartão, mas fica 
um espaço em branco. Se redimensionarmos a flor, 
ela não preencherá o espaço precisamente. É aí que o 
Deformar é uma ferramenta valiosa.

Selecione a flor. Usando os controles de Deformar, 
arraste os pontos para cima, para baixo e para 
fora para ajustar sua forma para caber no espaço. 
Algumas formas podem parecer distorcidas quando 
deformadas, então tente escolher uma forma que 
ainda pareça natural.

Após terminar a deformação, ajuste a transparência 
da flor para 50% no painel Preenchimento. Coloque 
um texto “Fique bem logo!” no topo e pronto. Você 
acabou de criar seu próprio cartão exclusivo.

MODELOS PARA DEFORMAR
Se você está procurando uma forma mais 

uniforme para distorcer seu texto, então você pode 
querer saber mais sobre o recurso de Modelos para 
Deformar. Você pode clicar em um modelo e aplicar 
automaticamente a forma deformada ao seu texto.

Dear Lizzy - Rose | por American Crafts
ID do Projeto: 47434

Lovely Life Script Font | Gina Marshall
ID do Projeto: 172708

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1888706
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27175
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/47434
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/482423
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/172708
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Comece a digitar o seu texto usando a ferramenta 
Texto. Em seguida, clique para abrir o painel Deformar 
e clique no ícone Modelos para Deformar. Você verá 
algumas opções de modelos diferentes.

Certifique-se de que o seu texto está selecionado 
e, em seguida, clique em um modelo que você 
deseja aplicar.

Você pode clicar nos modelos para alterar a forma 
e alterar a aparência da deformação movendo os 
pontos dentro do modelo.

LD Fresh Air | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 91771

Se você fez muitas alterações, é possível clicar em 
“Restaurar Forma Original” para fazer com que seu 
modelo retorne às configurações padrão. Você 
também pode clicar em “Soltar Deformar” se decidir 
que não deseja mais usar um modelo.

Se você perceber que cometeu um erro no texto, 
poderá editar o texto facilmente clicando duas vezes 
na caixa de texto. O cursor irá aparecer e você poderá 
alterar qualquer texto que precisar. As configurações 
de deformação permanecerão na caixa de texto, a 
menos que você decida soltá-la.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/designs/91771
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Edição Designer Plus
A Edição Designer Plus do Silhouette Studio® 
desbloqueia as ferramentas Formas Flexíveis, 
Deformar Cônico, Strass Avançado e Gerador de 
Quebra-Cabeças, assim como a capacidade de abrir 
arquivos de bordado. Além disso, vem com todos os 
recursos incluídos na Edição Designer.

ARQUIVOS DE BORDADO
APLIQUES BORDADOS:  A Edição Designer Plus 
permite que você importe arquivos de apliques 
bordados para o Silhouette Studio®. Se o seu arquivo 
de bordado tem uma camada com linhas de pontos, 
você pode cortar as formas aplicadas usando sua 
Silhouette.

Você pode importar os seguintes formatos de 
arquivos de bordado com a Edição Designer Plus:

 f PES (Brother, Babylock, Deco, Singer)

 f DST (Tajima, Barudan, Toyota)

 f EXP (Stellar, Melco)

 f JEF (Janome)

 f XXX (Singer)

Abra o arquivo no Silhouette Studio®. Exclua as 
formas extras, para que apenas a linha de ponto 
permaneça. Agora você pode enviar sua forma 
para ser cortada em sua Silhouette. Lembre-se 
de usar uma lâmina de tecido e o estabilizador de 
tecido quando você estiver cortando tecido com 
sua máquina.

DESENHANDO COM ARQUIVOS DE BORDADO:  Você 
pode converter os projetos de bordado em desenhos, 
usando as canetas de desenho da Silhouette. Abra 
o arquivo no Silhouette Studio®. Atribua uma cor a 
cada camada. Envie a imagem à sua Silhouette com 
cada camada colorida correspondendo à uma cor de 
caneta de desenho.

FORMAS FLEXÍVEIS
Se você é do tipo que gosta de mexer com 

formas existentes, o recurso Formas Flexíveis é para 
você. Ele permite que você pegue a base de uma 
forma e personalize certos aspectos para criar uma 
forma totalmente nova.

Pegue esta forma em ziguezague, por exemplo. 
Existem algumas maneiras de alterá-la para torná-la 
mais da forma que você deseja.
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Observe a pequena barra deslizante dentro da 
forma. Isso indica quantos pontos serão incluídos no 
ziguezague. Você pode deslizar a barra para a direita 
para adicionar mais pontos e deslizar para a esquerda 
para tirar pontos.

Os pontos vermelhos estão lá para que você possa 
ajustar a espessura da forma, a altura da forma 
total e a proximidade entre os pontos da forma. Os 
pontos brancos ajustam o comprimento e esticam ou 
comprimem seu design.

A melhor maneira de entrar no Formas Flexíveis é 
começar a se divertir e ver as possibilidades. Escolha 
uma forma, comece a personalizá-la e veja que 
projetos divertidos você pode criar!

registro e garantimos que nosso design esteja dentro 
dessas marcas.

Em seguida, clique no ícone da peça do quebra-
cabeça para abrir o painel Quebra-Cabeça. Existem 
algumas maneiras de criar um quebra-cabeça. A 
maneira mais fácil é certificar-se de que seu design 
está selecionado e, em seguida, clique em “Forma 
Selecionada de Quebra-cabeça” no painel Quebra-
Cabeça. Mas você também pode clicar em “Selecione 
Área do Quebra-Cabeça” e, em seguida, clique e 
arraste sobre a área de design que você gostaria de 
transformar em um quebra-cabeça.

Thankful Heart Print and Frame | por Felicity Jane
ID do Projeto: 99879

OBSERVAÇÃO: Nós ajustamos a espessura da linha 
do quebra-cabeça aqui com o único propósito de 
mostrar as linhas de quebra-cabeça em maiores 
detalhes. Se você fizer isso, o Silhouette Studio® 
imprimirá essas linhas vermelhas como parte 
do design, por isso, recomendamos deixar a 
configuração de espessura da linha como 0, para 
que as linhas não sejam impressas.

GERADOR DE QUEBRA-CABEÇA
O Gerador de Quebra-Cabeça é uma 

ferramenta fácil de usar que permite personalizar e 
criar seus próprios quebra-cabeças. É ótimo para suas 
próprias fotos, padrões ou para designs de Impressão 
e Corte que você encontra na Loja de Design 
Silhouette.

Comece escolhendo seu design. Remova quaisquer 
linhas de corte em excesso que estejam dentro 
do desenho e ao redor da borda. Como também 
vamos imprimir esse design, adicionamos marcas de 

https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/91278
https://www.silhouettedesignstore.com/designs/99879
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O software irá inserir a sobreposição de quebra-
cabeça. Você pode facilmente alterar o número 
de linhas e colunas, assim como quaisquer outras 
configurações de quebra-cabeça. Alterar o número 
de linhas ou colunas aumenta ou diminui o tamanho 
das peças do quebra-cabeça, para que você possa 
tornar o quebra-cabeça simples ou complicado, 
como preferir. Marcar a caixa Curvatura significa 
que as bordas das peças do quebra-cabeça terão 
mais de uma borda curva. Se a caixa Curvatura 
estiver marcada, você também pode alterar o quanto 
de uma curva deve estar presente, assim como 
o quanto as bordas das peças do quebra-cabeça 
oscilam. A configuração Oscilação altera o quão 
descentralizados estão as partes interligadas das 
peças do quebra-cabeça.

STRASS AVANÇADOS
A parte superior de Strass Avançados é 

sua biblioteca de strass. Tem pedrinhas em cores 
diferentes e em três tamanhos padrão: 20ss, 16ss, 
e 10ss. A melhor parte é que a imagem real do 
strass aparece em seu desenho, em vez dos círculos 
coloridos pequenos. Isso pode facilitar ainda mais na 
hora de criar uma simulação do seu projeto.

STRASS DO USUÁRIO:  Você também tem a opção de 
adicionar seus próprios strass. Você pode carregar 
imagens de strass usando sua base PixScan™, você 
pode desenhar sua própria forma, ou você pode usar 
um design.

Quando você tiver desenhado sua forma ou tiver 
colocado a sua imagem de strass personalizada na 
página, selecione a imagem. Em seguida, clique em 

“Adicionar Forma selecionada a Biblioteca de Strass”. 
Isto adicionará sua forma a uma seção chamada 

“Strass do Usuário”, que fica abaixo da seleção de 
pedrinhas que já estão carregadas em seu software. A 

Se você geralmente trabalha com strass, você 
precisa da Edição Designer Plus! Ela tem muitas 
funções que você pode usar para personalizar 
seu projeto.

Star | por Pebbles in my Pocket
ID do Projeto: 61255

Esse recurso facilita na criação do seu próprio quebra-
cabeça. Comece a brincar com as configurações 
e veja quais configurações você prefere para o seu 
próprio quebra-cabeça!

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/67122
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/61255
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forma permanecerá em sua biblioteca para que você 
possa usá-la em projetos futuros. Você pode ajustar 
a largura e altura para corresponder exatamente à 
qualquer strass que você estiver usando.

O tamanho de pedrinhas redondas é definido em 
“SS”, mas pode ser alterado para “mm” ou “in.” em 
suas preferências. Você pode redimensionar suas 
pedrinhas personalizadas arrastando as barras que 
ficam em baixo de sua biblioteca de strass.

Use suas pedrinhas com formas originais para serem 
mais do que apenas strass. Você poderia cortar este 
projeto de estrela em qualquer material.

POSICIONANDO STRASS COMO CONTORNOS OU 
PREENCHIMENTOS:  Você pode criar contornos ou 
preenchimentos usando um único estilo de strass ou 
múltiplos padrões de strass. Primeiro, selecione sua 
imagem. Em seguida, em Desenhar Aplicações, clique 
em Selecionar. Então, selecione qual strass você quer 
para seu projeto.

Há três opções de ajuste: Ângulo, Espaçamento e 
Deslocamento (Offset) do Ângulo. O Deslocamento 
do Ângulo permite que você ajuste o ângulo em que 
os strass serão colocados. Isto é útil se você quer que 
as pedrinhas retangulares fiquem em suas linhas de 
uma maneira específica.

 f Padrão: Os strass ficam em uma 
direção uniforme.

 f Centro: Os strass ficam apontando para o 
centro da forma.

 f Perpendicular: Os strass ficam perpendiculares 
ao contorno da forma.

Você pode até ajustar projetos específicos de 
strass. Tudo que você precisa fazer é abrir o projeto, 
clicar com o botão direito do mouse e selecionar 

“desagrupar”. Então mude o que você quiser em Strass 

PadrãoBalloon | por Lettering Delights
ID do Projeto: 7543

Centro Perpendicular

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/7543
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Avançados. Você pode excluir o círculo superior e 
adicionar um strass de coração como o topo do 
cupcake. Em seguida, reagrupe tudo para que você 
possa mover como um único projeto.

STRASS MÚLTIPLOS :  O modo de Strass Múltiplos 
funciona de forma semelhante ao modo de Strass 
Único, exceto que você pode usar um padrão de 
múltiplas pedrinhas para preencher ou contornar 
seu projeto.

Quando estiver no modo de Strass Múltiplos, você 
pode fazer um padrão com 
strass. Para fazer o padrão, 
clique sobre o strass que 
você quer e arraste-o 
para baixo, para o espaço 
Múltiplos. Volte para sua 
biblioteca de strass, clique 
no próximo strass que 
você quiser, e arraste-o 
junto ao primeiro. Você 
pode arrastar para baixo 
quantas pedrinhas quiser 
para criar seu padrão. 
Cada strass será colocado 

Cupcake | por Lori Whitlock
ID do Projeto: 6251

automaticamente no final do padrão, mas clicando e 
arrastando, você pode reorganizá-los para que fiquem 
do jeito que você quer.

COLOCANDO STRASS INDIVIDUAIS:  Para colocar 
pedrinhas individuais em seu projeto, selecione o 
strass que você quer. Em seguida, selecione “Clique 
Único”. Posicione os strass clicando em sua tela de 
desenho. Caso contrário, há duas opções para colocar 
pedrinhas em seu projeto:  Único e Múltiplos.

O modo Único fornece um cursor de strass na 
área de desenho, que coloca o strass selecionado 
na biblioteca de strass em sua página. Esta é uma 
maneira rápida de colocar um strass repetido.

Quando você está no modo Múltiplos, o cursor 
de strass alterna entre a seqüência de pedrinhas 
definidas em sua lista, sob Múltiplos. Isso permite que 
você coloque rapidamente seqüências de diferentes 
tipos de strass.

Colocar o cursor de strass sobre uma pedrinha que já 
foi colocada na área de desenho e, em seguida clicar, 
faz com que o strass seja substituído por um novo, 
posicionando o novo strass no mesmo lugar do que 
foi substiuído.

USANDO STRASS COM ARQUIVOS DE CORTE:  
Abra este arquivo de corte com uma frase regular 
e desagrupe o desenho. Os círculos de spray de 
ambos os lados ainda estão agrupados. Isto é útil. 
Nós vamos usar os círculos como um molde para 
colocar os strass. Usando a função Clique Único, 
escolha o strass ou o padrão de strass que você quer 
e comece colocar as pedrinhas sobre os círculos. 
Não se preocupe se eles não ficarem perfeitamente 
posicionados.

Os círculos estão apenas atuando como um modelo. 
Uma vez que você tem suas pedrinhas todas 
posicionadas, selecione um dos círculos que está 
saindo para fora, por trás do strass. Puxe todos os 

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20509
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/6251
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círculos para fora e os exclua. Viu como foi bom 
agrupá-los? Você não precisou selecionar cada círculo 
individualmente. Agora você tem um incrível projeto 
cheio de brilho.

Wherever You Go Leave Little Glitter Phrase | por Kolette Hall
ID do Projeto: 99460

Use a função Trocar o Strass para substituir 
algumas das pedrinhas existentes por pedrinhas 
maiores. Selecione o strass que você quer 
colocar no projeto e clique no strass que você 
quer substituir.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/96084
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/99460
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DEFORMAR CÔNICO
Você já tentou envolver um design em torno 

de um objeto redondo e ele simplesmente não 
funciona perfeitamente? Talvez porque suas linhas 
retas não combinem? A opção Deformar Cônico está 
aqui para ajudá-lo e a melhor parte é que o software 
faz todo o trabalho para você! Tudo o que você 
precisa é ter um objeto redondo e uma régua.

Comece criando seu design. Você pode criar esse 
design criando duas linhas longas (que, na verdade, 
são apenas retângulos muito finos) com a ferramenta 
retângulo. Adicione algum texto no meio. Então, abra 
os corações da aquarela. Desagrupe os corações, 
mova-os e redimensione-os para ajustá-los ao texto. 
Agrupe tudo e você está pronto para deformar!

Watercolor Hearts Mini Multi | por Amanda McGee
ID do Projeto: 74640

Lettie Font | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 70040

A opção Deformar Cônico é a segunda aba no painel 
Cônico. A parte principal do painel mostra um cilindro. 
Para obter uma deformação precisa, meça o objeto 
no qual você colocará seu design. Neste caso, vamos 
colocar o design “Charlie” em um porta-lápis.

Meça a parte superior do seu objeto de um lado ao 
outro. Coloque essa medida na primeira caixa de 
entrada. Em seguida, meça a parte inferior do seu 
objeto de um lado ao outro. Coloque esse número na 
segunda caixa.

O terceiro comprimento a medir é de cima para baixo. 
Coloque isso na terceira caixa de entrada.

O cilindro na caixa é agora uma representação precisa 
do seu objeto.

Pode não parecer que a distorção realmente tenha 
mudado muito o design. Isso é porque não mudou! 
Ele apenas ajusta um pouco a sua forma para que 
ela pareça reta no seu projeto finalizado. Mas, se 
você comparar os dois designs, verá que o design 
deformado está ligeiramente inclinado.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/259589
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/74640
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/70040
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Edição Business
A Silhouette Studio® Edição Business foi criada 
pensando nas pequenas empresas. Se você está 
cortando vários do mesmo projeto ou se você 
está cortando projetos muito grandes, a Edição 
Business é um investimento excelente. Com linhas 
de remoção automáticas e o uso de multi-cortes, a 
Edição Business foi projetada para economizar tempo. 
Ela inclui todas as funções oferecidas nas Edições 
Designer e Designer Plus, assim a Edição Business 
ajuda você a conseguir o máximo de sua máquina.

SUPORTE PARA VÁRIOS CORTES
A Edição Business te dá suporte para vários cortes. 
Isso significa que ao usar a Edição Business, você 
pode enviar trabalhos de corte para várias unidades 
Silhouette ao mesmo tempo. Economiza tempo!

Vá para o painel Enviar. Primeiro ajuste suas 
configurações de corte nas abas Material e Ação, 
assim como você faria com qualquer outro trabalho 
de corte. Quando você estiver na barra Enviar, 
selecione a unidade da Silhouette para qual você 
gostaria de enviar seu trabalho de corte. Pressione 

“Iniciar”.

Você pode usar esse recurso para cortar o mesmo 
trabalho ou trabalhos diferentes, dependendo de 
qual guia de documento está exibida ativamente 
quando você entrar no painel Enviar. Isso significa 
que você pode enviar o projeto número um para uma 
máquina, e enquanto ele ainda sendo cortado, você 
pode alternar abas em sua tela de desenho e enviar o 
projeto número dois para sua segunda máquina.

Você pode nomear suas máquinas Silhouette para 
saber para qual máquina você está enviando qual 
trabalho, se você tem mais de uma máquina igual. 
Para renomear uma Silhouette conectada, basta clicar 
no nome do modelo de Silhouette no painel Enviar. 
Quando você clicar sobre o nome do modelo, você 

pode digitar qualquer nome para aquela unidade 
específica. O nome será mantido sempre que você 
usar o computador que foi usado para criar o nome.

COMPATIBILIDADE COM ARQUIVOS AI/EPS/CDR
A Edição Business te permite abrir arquivos AI, EPS 
e CDR, que foram criados em alguns dos outros 
principais softwares de geração de imagens vetoriais 
(como o Adobe Illustrator® ou o CorelDraw®).

Você pode selecionar para cortar por camadas e 
simplesmente habilitar as camadas desejadas, ou 
optar por cortar por cor de linha e ativar a linha “sem 
cor” para ser cortada ou colorir suas linhas como 
desejar, usando a ferramenta Cor de Linha.
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Ou, você pode optar por usar o programa Silhouette 
Connect™ para cortar esses arquivos feitos em seus 
outros programas de software.

EXPORTE ARQUIVOS SVG, PDF E JPEG
A edição Business Edition permite que você exporte 
arquivos SVG, PDF e JPEG. Esses arquivos podem ser 
usados ou editados em softwares de design que não 
têm suporte para arquivos do tipo STUDIO.

O QUE É SILHOUETTE 
CONNECT™? O Silhouette Connect™ é um plugin 
disponível para quem desejar cortar diretamente 
do Adobe Illustrator® ou do CorelDRAW®. 
Quando o plugin é comprado e instalado, você 
pode enviar seu projeto para sua Silhouette 
diretamente de seu programa de desenho, sem 
nem precisar abrir o Silhouette Studio®.

DESFAZER/REFAZER MÚLTIPLO
Se você é como a gente, pode passar algum 

tempo projetando coisas no Silhouette Studio®. 
Alguns projetos exigem mais tempo do que outros. 
Quanto mais tempo você passa clicando no 
Silhouette Studio®, mais ações você faz.

É possível ver cada ação que você tomou. Clique no 
ícone Desfazer/Refazer Múltiplo na parte superior da 
tela de design, ao lado dos ícones Desfazer e Refazer 
normais. O painel Desfazer Múltiplo será aberto.

Quando iniciamos esse design, digitamos o texto 
“irmãs”. Em seguida, começamos a trabalhar no 
design das meninas. Estas meninas de papel são 
feitas de várias formas cada. Entre organizá-los e 
adicionar linhas e cores de preenchimento, fizemos 
269 ações.

Agora, queremos adicionar algum texto adicional na 
fonte original. Mas nós encaixamos o texto quando 
iniciamos este projeto e podemos não lembrar qual 
fonte ele tem. E nós não deixamos uma nota adesiva 
útil com o nome do texto. A boa notícia é que você 
não está sem sorte!

Girl with Heart | por Silhouette
Design ID: 37508

Miss Elizabeth Font | por Miss Kate Cuttables
Design ID: 193789

ALTERNAR EDIÇÃO
Um dos benefícios de ter a Edição Business do 
Silhouette Studio® é que você pode utilizar todos os 
recursos incríveis do Silhouette. Mas se você está 
gerando um tutorial ou está tentando ensinar alguém 
que tenha uma versão diferente do software, as coisas 
podem ficar um pouco confusas. A alternância da 
edição do Silhouette ajuda a facilitar a visualização de 
outras versões do software.

Para acessar a alternância da edição, vá até o 
menu Ajuda. Em seguida, vá para “Visualizar No” 
e selecione a edição do software que você deseja 
visualizar.

Há também uma opção para você ocultar seu 
endereço de e-mail quando estiver trabalhando no 
software. Isso é útil quando você está produzindo 
tutoriais e deseja proteger sua privacidade.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/37508
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/209067
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/193789
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Comece fazendo uma cópia do seu design. Só por 
segurança, abra um novo documento e coloque seu 
design lá. Quando você desfizer tudo, ele irá desfazer 
todo o seu trabalho árduo!

Examine o painel Desfazer Múltiplo e volte o quanto 
for necessário. Encontre onde você digitou o texto e 
alterou a fonte, mas volte antes de ter encaixado o 
texto. Após encontrar esse ponto, clique na ação. O 
Silhouette Studio® desfará TODAS as ações que você 
tomou para chegar a esse ponto. Você pode assisti-lo 
reverter cada ação que você fez.

Agora você pode ver seu texto e verificar qual 
fonte ele tem. Sabendo disso, podemos continuar 
projetando!

Este foi um exemplo considerável da opção Desfazer 
Múltiplo, mas você poderia usá-lo para quase 
qualquer coisa. Se você começar a criar algo e não 
gostar, basta usar a função Desfazer Múltiplo em vez 
de clicar em Ctrl + Z um milhão de vezes.

CRIAÇÃO DE FONTE
Criar sua própria fonte é uma ótima maneira 

de personalizar qualquer projeto e você pode fazer 
isso facilmente com a ferramenta Criador de Fontes 
no Silhouette Studio®. Existem duas maneiras 
diferentes de criar sua própria fonte: manuscrita 
ou digital.

CRIAÇÃO DE FONTE MANUSCRITA
Preserve a caligrafia de seus entes queridos ou crie 
uma fonte especial para um novo projeto adicionando 
uma nova fonte manuscrita ao seu computador.

Primeiro, vá até a ferramenta de criação de fontes 
localizada na barra de ferramentas à direita. Clique 
em “Mostrar Folha do Criador de Fontes” e a imprima 
na sua impressora doméstica.
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Preencha as letras e símbolos na folha e tome cuidado 
para tornar os glifos atraentes e escuros. Você deve 
preencher a letra ou símbolo especificado em 
sua caixa correspondente. Se você não fizer isso, 
quando for digitar com a fonte, as letras ou os 
símbolos atribuídos poderão ficar deslocados, e 
talvez você não saiba quais glifos correspondem a 
quais teclas do teclado.

Agora você deve fazer o upload da sua folha de fontes. 
Há duas maneiras de você fazer isto.

DIGITALIZAR FOLHA: 
Para fazer upload da sua Folha do Criador de Fontes 
usando um scanner, comece indo até o painel Criação 
de Fontes e selecionando “Digitalizar”. Em seguida, 
escolha seu scanner no menu suspenso. Quando 
estiver pronto, insira sua Folha de Criação de Fontes 
no scanner. Por fim, volte ao painel Criação de Fontes 
e clique em “Iniciar Digitalização”.

OBSERVAÇÃO: Você notará que as letras e os 
símbolos (chamados de glifos) estão impressos 
na folha em uma cor cinza muito clara. Esses 
glifos não aparecerão quando você digitalizar 
ou tirar uma foto da folha. Eles estão lá 
simplesmente para que você saiba onde cada 
letra e símbolo deve estar.

TIRE UMA FOTO DA FOLHA: 
No painel Criação de Fontes, selecione “Foto.” Na 
parte inferior do painel, há um menu suspenso onde 
você pode selecionar sua fonte de calibragem. Tente 
selecionar “Auto” primeiramente. Se você achar que 
está tendo um problema de calibragem, precisa 
primeiramente calibrar sua câmera. Você pode fazer 
isso seguindo o tutorial na página da seção PixScan™. 
75. Você só precisa calibrar sua câmera uma 
vez. Em seguida, verifique se a foto de calibragem da 
câmera está selecionada no menu suspenso do painel 
Calibração de Fonte.

Então tire uma foto da sua folha.

Em seguida, baixe a foto para o seu computador. Em 
seguida, no Silhouette Studio®, clique em “Importar 
Foto”, encontre sua foto e clique em “Abrir”.

Quando sua nova fonte for importada, você verá 
miniaturas de cada um dos glifos no painelde Criação 
de Fontes. Certifique-se de dar um nome à sua 
fonte. (Clique duas vezes no nome da fonte para 
alterar o nome padrão.) Em seguida, escolha uma 
das três opções diferentes de salvamento, que serão 
abordadas em uma seção posterior.
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CRIAÇÃO DE FONTE DIGITAL
Para criar uma fonte digitalmente, comece 

indo até o painelCriação de Fonte. Clique na segunda 
aba no topo do painel que se parece com uma letra 
cursiva E em maiúsculo. Em seguida, clique no sinal 
de +na seção Criação de Fonte. Isso fornece todos os 
modelos de glifos em branco que você precisa para 
sua fonte.

Para adicionar ou editar um glifo, clique na caixa e, em 
seguida, clique em “Editar Glifo”. Isso abrirá uma nova 
janela onde você poderá desenhar digitalmente o glifo 
selecionado.

Você verá cinco linhas tracejadas diferentes. A 
linha superior e a linha inferior são suas linhas de 
corte - certifique-se de não estender seus glifos 
nessas linhas. Se você fizer isso, os glifos podem não 
aparecer totalmente ao digitar sua fonte. As outras 
linhas são linhas de texto padrão e podem ser usadas 
como diretrizes para determinar como você deseja 
projetar cada glifo.

1. Linha Ascendente
2. Linha de 

Altura Limite
3. Linha de Altura X

4. Linha de Base
5. Linha 

Descendente

1

2

3

4

5



Capítulo três: Silhouette Studio® Atualizações | 183

Ao terminar, selecione “Salvar glifo” nopainel Criação 
de Fonte. Você verá uma miniatura do seu glifo 
aparecer no painel. Repita sso com todos os glifos.

Após adicionar todos os glifos da sua fonte, você 
verá todas as miniaturas no painel Criação de Fontes. 
Certifique-se de dar um nome à sua fonte. (Clique 
duas vezes no nome da fonte para alterar o nome 
padrão.) Em seguida, escolha uma das três opções 
diferentes de salvamento.

OPÇÕES DE SALVAMENTO
Teste de Execução: A escolha desta opção 
permite visualizar como sua fonte irá ficar no 
Silhouette Studio® sem instalar permanentemente a 
fonte em seu software ou em seu computador. Essa 
opção é a que você deseja usar se ainda quiser fazer 
alterações nos glifos, mas também para ver como sua 
fonte se parece atualmente.

Salvar Versão Final e Instalar: Se você fez todas 
as alterações que fará na sua fonte e está pronto 
para instalá-la, escolha essa opção. Aparecerá uma 
janela e irá solicitar que você salve a fonte no seu 
computador. Feito isso, você pode usar a fonte em 
outros programas, não apenas no Silhouette Studio®.

Salvar Versão Final sem Instalar: Essa opção permite 
salvar a fonte como você a criou, mas ela não será 
instalada no seu computador para ser usada em 

UNÇÃO DE LINHAS DE REMOÇÃO AUTOMÁTICAS
As Configurações de Remoção da Edição 

Business são encontradas no painel de Página. Este 
recurso cria automaticamente linhas de remoção 
dentro de caminhos de linha abertos, para facilitar a 
remoção da mídia. Isto é ótimo para materiais como 
vinil e transfer térmico. Você pode fazer uma borda de 
linhas de remoção ao redor de um desenho, ou linhas 
de remoção internas, dentro dos espaços abertos 
do desenho (como entre letras). Você pode fazer 
suas próprias linhas de remoção com a Ferramenta 
Linha, mas por que não deixar o software fazer isso 
para você?

As seguintes opções estão disponíveis no painel 
Configurações de Remoção

 f Mostrar Borda de Impressão - Isto cria uma 
borda de remoção automática em torno do 
trabalho de corte inteiro.

 f Alargamento - Isso ajusta o espaçamento, 
para adicionar ou remover espaço entre a 
bordado desenho e a borda de remoção.

outros programas. No entanto, você poderá acessar 
o arquivo da fonte se desejar instalá-lo em seu 
computador posteriormente.

Após escolher uma opção de salvamento para sua 
nova fonte, você pode começar a usá-la. Basta ir ao 
painel Texto e procurar o nome da fonte. Em seguida, 
use sua fonte da mesma forma que usaria qualquer 
fonte no Silhouette Studio®.
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VISTA DO LAYOUT DO DESIGN VS. VISTA DO 
LAYOUT DA MÍDIA

Existem duas opções de visualização diferentes 
com a Edição Business. A de Layout do Design 
original mostra suas imagens em sua página de 
desenho, que é a visualização normal esperada no 
Silhouette Studio®. O modo Layout da Mídia mostra 
como as linhas são processadas e vão realmente 
aparecer no trabalho de corte final. A vista do Layout 
de Mídia não exibirá nenhum dos recursos aplicados 
como cor, padrões, etc.

Depois de clicar no ícone Business, você pode 
selecionar ou desmarcar a caixa “Processamento 
Ativo” para mostrar ou ocultar a vista do Layout 
da Mídia. Esse modo de exibição lado a lado, te dá 
acesso a recursos adicionais da Edição Business, 
como opções de Cópia de Matriz, Aninhamento 
de Layout da Mídia e Ladrilho. Selecione o 

“Processamento Ativo” para ativar e desativar a 
exibição dupla.

Você pode ajustar a página de Layout da Mídia 
como você ajusta sua página de desenho no painel 
Página. Suas configurações de Página e configurações 
de Layout da Mídia não precisam combinar entre 
si. Por exemplo, em sua página de desenho, você 
pode ter selecionado “Base de Corte: Nenhuma”, e 
em suas configurações de Layout da Mídia, você 
pode ter uma base de corte aparecendo. As páginas 
também podem ser de tamanhos diferentes, como se 

Todas as bordas e linhas internas de remoção são 
automáticas e ajustadas na hora, enquanto você faz 
mudanças na posição ou dimensiona os objetos em 
seu espaço de trabalho. Todas as bordas e linhas 
de remoção são exibidas em azul na sua Página 
de Desenho, e em vermelho na sua página de 
Layout de Mídia.

Abra seu projeto e selecione “Mostrar Borda 
de Impressão (Remoção)”. Um caixa azul será 
adicionada em torno do seu projeto.

Existem quatro tipos de Linhas de Remoção: 
Horizontal, Vertical, H/V (horizontal/vertical) e 
Recursivo. A melhor coisa a fazer é clicar em algumas, 
para descobrir qual funciona melhor em seu projeto. 
Para este projeto, Horizontal funciona bem. Vertical 
não funciona muito bem, pois não há quase nenhum 
espaço para colocar linhas retas para cima e para 
baixo. H/V não funciona bem porque Vertical não 
funciona bem. Se você está querendo adicionar várias 
linhas de remoção, a opção Recursivo funciona bem. 
Ela adicionou linhas entre cada letra.

Dear Lizzy - Laugh Card | por American Crafts
ID do Projeto: 46422

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1888706
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27175
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/46422
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Ajuste as linhas e as colunas para escolher o número 
de cópias. Esse projeto tem duas linhas e três colunas. 
Mas, parte da terceira coluna está fora da área de 
corte. Precisamos fazer alguns ajustes para que mais 
formas possam caber na página. Se você clicar em 

“Limitar à Mídia”, o software vai ler os números de 
linhas e colunas que você inseriu e remover os que 
não couberem na sua mídia. Isto removeu as duas 
cópias da direita, nos deixando com quatro formas, 
em vez de seis.

DICA SILHOUETTE: Selecione Nidificação Ativa no 
ícone Aninhamento. Isso vai automaticamente 
aninhar seus projetos fazendo linhas e colunas. 
Aqui nós temos nosso mesmo projeto de três 
colunas e duas linhas. Com a “Nidificação 
Ativa” selecionada,  os seis projetos cabem 
facilmente na página. Adicione mais duas linhas 
e você pode obter outra página preenchida 
com seu desenho. Para mais informações sobre 
Aninhamento, consulte a próxima seção.

FUNÇÃO DE CÓPIA DE MATRIZ
A Cópia de Matriz permite que você crie uma 

matriz para várias cópias do mesmo desenho. Estas 
cópias são replicadas enquanto o seu trabalho de 
corte está sendo processado, mas isso na verdade 
não altera ou afeta seu projeto original. Esta função 
está disponível somente no modo de Layout da Mídia.

Enquanto o desenho original mantém seu layout 
original, o painel Copiar replica seu projeto para cortar 
várias cópias. Escolha quantas cópias você quer e 
quanto espaço você quer entre elas.

Easy Peasy | por Amanda Arneill
ID do Projeto: 136283

você apenas desenhar em uma página de tamanho 
padrão, mas ajustar o tamanho da página para cortar 
seu material.

Você também pode ajustar sua margem de corte.

Triangle Pattern | por BasicGrey
ID do Projeto: 66119

ATALHO DO TECLADO: Layout da Mídia
Windows, pressione Ctrl + Shift + V
Mac®, pressione Cmd + Shift V

ANINHAMENTO DE LAYOUT DA MÍDIA
O modo de Aninhamento automático aninha 

automaticamente os objetos dentro da vista do 
Layout da Mídia, para economizar seu material. Mas, 
ao contrário do Aninhamento na Edição Designer, o 
posicionamento original das imagens permanece o 
mesmo na vista do Layout do Design, permitindo que 
você continue corrigindo e alinhando seu projeto.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/1598656
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136283
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/243794
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/66119
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 f Manter Grupos - Isso vai manter todas as 
imagens agrupadas em seu agrupamento 
original em vez de aninhar cada objeto 
individual.

 f Giros - Isso vai permitir ou restringir o ângulo 
que as imagens vão girar. Por exemplo, uma 
configuração de giros “0” , vai manter as 
imagens exatamente em seus ângulos

 f originais, enquanto um ajuste de giros “2”, 
vai permitir rotações de 0 ° e 180 ° para as 
imagens. À medida que a configuração de 
Giros é aumentada, o número de ângulos de 
rotação possíveis para cada imagem aumenta. 
Enquanto a configuração mais alta pode 
fazer o uso mais eficiente do espaço, pode 
haver casos em que o ângulo das imagens é 
importante para o seu projeto.

 f Acolchoamento - Isso controla a distância 
mínima entre duas formas depois que elas 
foram aninhadas.

ZP Kahlua Cream Pie | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 136043

Feathers | por Tanya Batrak
ID do Projeto: 135434

Acolchoamento 1

Selecionar “Nidificação Ativa”, ativa ou desativa o 
recurso de aninhamento. O aninhamento pode ser 
combinado com outros recursos da Edição Business, 
como Ladrilho ou Cópia de Matriz. Veja um exemplo 
disso, acima.

As opções a seguir estão disponíveis no painel 
Aninhamento:

 f Intertravamento de Formas - Isto vai aninhar 
formas côncavas juntas de maneira mais 
eficiente e tentar travá-las para economizar 
mais espaço em sua mídia.

 f Manter Granulação - Quando essa função 
estiver habilitada, as imagens não vão girar ou 
serão giradas em 180°. Isso é útil quando você 
está usando uma mídia especial com textura 
para garantir que a textura fique na mesma 
direção em todas as imagens.

 f Alinhar - Se suas imagens forem giradas para 
um ângulo irregular na vista do Layout do 
Design, a opção Alinhar ajustará a imagem na 
vertical para compensar, antes de determinar 
o melhor ângulo para aninhar a forma.

 f Palavras Inteiras - Isto vai manter as letras 
criadas com a ferramenta Texto, juntas, em 
vez de aninhar cada letra individual. Isso vai 
aninhar as palavras juntas.

Fire | por Ty Pilcher
ID do Projeto: 34050

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/136043
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/68317
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/135434
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/159399
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/34050
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LADRILHO
A função Ladrilho é um método 

surpreendente para cortar um projeto grande a 
partir de uma série de partes menores. Depois que 
o processo de corte é concluído, você vai montar 
essas partes para criar o projeto em grande escala. O 
recurso Ladrilho está disponível somente no modo 
Layout da Mídia.

A Cameo tem a maior largura de corte entre todas 
as máquinas Silhouette, de 30,5 cm. Então, se você 
quiser cortar algo maior do que isso, você tem 
duas opções. Você pode cortar manualmente seu 
material em pedaços menores usando a ferramenta 
Faca, ou você pode usar o recurso Ladrilho, que vai 
segmentar automaticamente o trabalho em uma 
série de trabalhos menores. Deixe a Edição Business 
fazer o trabalho para você! Depois que suas peças 
forem cortadas, você vai montá-las para criar o seu 
projeto final.

Enquanto seu projeto original conservará seu layout 
original, a opção Ladrilho vai reorganizar o projeto 
para ser cortado em uma série de vários painéis. Ela 
vai adicionar linhas de corte nos lugares que terão 
emendas. Você tem opções para ajustar praticamente 
tudo, incluindo quantas partes você quer, onde 
você quer que as partes sejam cortadas, e quanta 
sobreposição você quer entre as partes.

Nosso projeto é um exemplo simples de Ladrilho, uma 
única forma em duas partes. Nós ajustamos a grade 
para cortá-la em duas partes com menos de 30,5 cm 
de largura, assim podem ser cortadas com a Cameo.

A bicicleta é um exemplo de Ladrilho simples. Mas 
sabia que você pode cortar algo muito maior do que 
isso? Que tal um mapa dos EUA com 2,5 metros, para 
você aplicar em sua parede? Com a Edição Business, 
cortar algo enorme é simples. Abra o seu projeto 
no Silhouette Studio® e dimensione-o no painel 
Dimensionar. Altere as configurações da sua página 
para que ela seja maior do que o projeto.

DICA SILHOUETTE: No recurso Sobrepor, há uma 
barra de Margem. Adicione um pouco de 
sobreposição! Pense como vai ser mais fácil 
montar seu projeto se você tiver um pouco de 
espaço sobrando?

US Map | por Hero Arts
ID do Projeto: 65978

Padding 12

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/23067
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/65978
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Certifique-se que o tamanho da sua página está 
correto, nas configurações do Layout da Mídia. Clique 
em “Ladrilho Ativado”. Uma grade aparecerá sobre 
seu projeto. Quinze partes! Não se preocupe; a Edição 
Business consegue fazer isso. Você tem controle 
total para ajustar minuciosamente a grade. Não se 
esqueça de adicionar um pouco de sobreposição,para 
que você tenha espaço sobrando na hora de montar 
seu projeto.

Quando você estiver pronto para cortar, a parte 
inferior do painel “Ladrilho” vai te dar opções para 
cortar as peças. Você pode cortá-las todas de 
uma vez ou você pode escolher algumas partes 
de cada vez.

Você pode também escolher quais partes cortar, 
selecionando ou desmarcando as peças em sua 
tela de desenho.

DICA SILHOUETTE: Mantenha a opção “Mostrar 
Dimensões” selecionada para ver o tamanho da 
área de cada peça e para se certificar de a peça 
vai caber na página que você está cortando.
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Capítulo Quatro

Silhouette 3D™

Silhouette 3D™, às vezes referida 
como S3D, é o software projetado 
especificamente para funcionar com a 
impressora Silhouette Alta® 3D. Este 
software é único porque permite criar 
e visualizar objetos 3D e imprimí-los 
com a sua impressora usando um 
material plástico chamado fio.

Você pode criar seus próprios designs, 
usar os da Loja Silhouette ou até 
mesmo usar designs de terceiros. 
Esses designs podem ser preparados 
através do software Silhouette 3D™, 
que você usará para enviar o projeto 
para a impressora 3D Alta.
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Silhouette 3D

1
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VISÃO GERAL DA ÁREA DE TRABALHO
1. Ferramentas do Documento
2. Barra de Acesso Rápido
3. Ferramentas de Desenho
4. Abas do Documento
5. Área de Espera (Cinza)

6. Área do Projeto/Impressão
7. Visualizar Cubo
8. Abas de Navegação
9. Painel da Biblioteca
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Ferramentas do 
Documento

NOVO PROJETO
Ao abrir o Silhouette 3D™, um novo projeto 

é  criado automaticamente. Mas quando você está 
trabalhando no Silhouette 3D™ e deseja abrir um 
novo projeto sem fechar e reabrir o software, você 
pode usar a opção Novo no menu Arquivo, selecionar 
o ícone Novo Projeto na barra de ferramentas ou usar 
o atalho do teclado.

ABRIR
Para abrir arquivos existentes, é possível usar 

tanto a opção Abrir no menu Arquivo e selecionar o 
ícone Abrir quanto usar o atalho do teclado.

Você será solicitado a navegar até o local onde o 
arquivo desejado está localizado. Através do recurso 
Abrir, o software Silhouette 3D™ tem a capacidade de 
abrir arquivos de impressão .S3D, .STL e .OBJ.

SALVAR
Caso queira salvar alguma alteração no seu 

projeto, poderá selecionar a opção Salvar no menu 
Arquivo, clicar no ícone Salvar ou usar o atalho 
do teclado.

ATALHO DO TECLADO: Novo Projeto
Windows, pressione Ctrl + N
Mac®, pressione Cmd + N

ATALHO DO TECLADO: Abrir Documento
Windows, pressione Ctrl + O
Mac®, pressione Cmd + O

ATALHO DO TECLADO: Salvar Projeto
Windows, pressione Ctrl + S
Mac®, pressione Cmd + S

CORTAR, COPIAR E COLAR
Cortar, Copiar e Colar são as 

ferramentas básicas para copiar projetos selecionados, 
colá-los ou cortá-los da exibição. Designs copiados 
ou cortados ficarão na memória do seu computador 
em uma área de transferência virtual. Só pode 
haver apenas um objeto nesta área de transferência 
de cada vez.

Isso significa que, se você copiar um projeto e depois 
copiar outro, somente o projeto mais recente estará 
aguardando na área de transferência para ser colado. 
Você pode acessá-los na barra de ferramentas 
superior, no menu Editar ou clicar com o botão direito 
do mouse em um objeto.

DESFAZER E REFAZER
Qualquer ação que você faça, incluindo 

simplesmente mover uma imagem, pode ser desfeita. 
Para fazer voltar à sua ação anterior, clique no ícone 
Desfazer. Há um número ilimitado de ações para 
as quais você pode voltar com o recurso Desfazer, 
incluindo voltar para a primeira vez que você abriu 
seu novo espaço de trabalho. Em outras palavras, 
você não pode estragar seu projeto. Tente fazer algo e, 
se você não gostar, clique em Desfazer! Após fechar o 
arquivo, a função é redefinida. você não poderá abrir 
um documento amanhã e desfazer algo que fez hoje.

ATALHO DO TECLADO: Cortar
Windows, pressione Ctrl + X
Mac®, pressione Cmd + X

ATALHO DO TECLADO: Copiar
Windows, pressione Ctrl + C
Mac®, pressione Cmd + C

ATALHO DO TECLADO: Colar
Windows, pressione Ctrl + V
Mac®, pressione Cmd + V
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ATALHO DO TECLADO: Para Desfazer uma Ação
Windows, pressione Ctrl + Z
Mac®, pressione Cmd + Z

ATALHO DO TECLADO: Para Refazer uma Ação
Windows, pressione Ctrl + Shift + Z
Mac®, pressione Cmd + Shift + Z

mostra o ponto de vista que é uma representação 
aproximada da forma como você a veria uma vez que 
estivesse construída em sua máquina.

PAGE VIEW TOOLS 
The Page View Tools are to help you adjust the page 
so that you can see your objects better.

ZOOM MAIS E ZOOM MENOS
Clicar nos ícones Zoom Mais e Zoom 

Menos altera a proximidade da visualização da 
câmera para um objeto ou o espaço de desenho no 
Silhouette 3D™.

ZOOM NA SELEÇÃO
Esta ferramenta permite ampliar áreas 

específicas do seu espaço de trabalho, desenhando 
uma caixa ao redor da área que você deseja ampliar.

PANORÂMICA COM USO DO MOUSE
Use este ferramenta para obter uma visão 

panorâmica da sua área de trabalho. Para usá-la, 
clique no ícone e, em seguida, clique e segure o 
mouse na tela de desenho. Enquanto ainda estiver 
segurando o clique, mova o mouse. Isso ajustará as 
partes da tela que você vê.

VISUALIZAÇÃO CENTRALIZADA
Ao clicar no ícone Visualização Centralizada, 

seu espaço de desenho será centralizado na janela e 
o zoom aumentará ou diminuirá dependendo do quão 
próximo você esteja do desenho atual.

CUBO
Clique e arraste o cubo para ajustar a 

visualização da câmera para ver todos os ângulos do 
seu objeto.

ÁREA DO PROJETO/IMPRESSÃO
Existem duas seções diferentes em sua área de 
trabalho: o espaço de desenho ou a área de impressão 
e a área de espera cinza. Imagens e designs podem 
ser colocados tanto na área de espera cinza e no 
espaço de impressão. No entanto, quaisquer designs 

FERRAMENTAS DE VISUALIZAÇÃO DE OBJETO 
As Ferramentas de Visualização são para alterar 
a forma como você visualiza um objeto no 
Silhouette 3D™.

SELECIONAR TUDO E DESELECIONAR TUDO
Para selecionar todos os objetos em 

sua área de desenho, clique no ícone Selecionar 
Tudo. Para deselecionar todos os objetos atualmente 
selecionados, clique no ícone Deselecionar Tudo ou 
use o atalho do teclado.

WIREFRAME
Clique no ícone Wireframe para mostrar a 

visualização em wireframe dos objetos no seu espaço 
de desenho. Para voltar à visualização sólida dos 
objetos, clique no ícone Wireframe novamente.

VISUALIZAÇÕES ORTOGONAL E EM 
PERSPECTIVA

A visualização ortogonal é uma representação 2D da 
forma 3D em qualquer ângulo dado. A Perspectiva 

ATALHO DO TECLADO: Selecionar Todos os Objetos
Windows, pressione Ctrl + A
Mac®, pressione Cmd + A

ATALHO DO TECLADO: Deselecionar Todos os 
Objetos
Windows, pressione Ctrl + Shift + A
Mac®, pressione Cmd + Shift + A
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partes do desenho possam ser tratadas de forma 
independente.

Para agrupar objetos, selecione dois ou mais objetos 
(isso pode ser feito clicando e arrastando o mouse 
para criar uma área de seleção com seus objetos 
dentro OU mantendo pressionada a tecla Shift no 
teclado enquanto você clica nas partes que deseja 
incluir) . Quando tudo estiver selecionado, clique no 
ícone Agrupar ou clique com o botão direito na sua 
seleção e clique em “Agrupar”.

Para desagrupar partes de objetos agrupados, clique 
no objeto para selecioná-lo. Em seguida, clique no 
ícone Desagrupar ou clique com o botão direito na 
seleção e clique em “Desagrupar”.

DUPLICAR
A opção Duplicar executa a mesma ação que 

copiar e colar o objeto selecionado, mas o faz sem a 
necessidade de utilizar sua área de transferência e é 
uma operação de um clique. Este ícone da barra de 
ferramentas está localizado na parte superior da tela 
do software e pode alternativamente ser localizado 
no menu Editar ou clicando com o botão direito do 
mouse em um objeto selecionado.

EXCLUIR
As imagens selecionadas podem ser excluídas 

da sua área de trabalho clicando no ícone Excluir 

ATALHO DO TECLADO:  Itens Agrupados
Windows, pressione Ctrl + G
Mac®, pressione Cmd + G

ATALHO DO TECLADO: Itens Desagrupados
Windows, pressione Ctrl + Shift + G
Mac®, pressione Cmd + Shift + G

ATALHO DO TECLADO: Duplicar
Windows, pressione Ctrl + D
Mac®, pressione Cmd + D

Barra de Acesso Rápido
A barra de ferramentas de acesso rápido possui as 
chamadas ferramentas de objeto. Você verá esta 
barra de ferramentas somente quando tiver um objeto 
selecionado.

SELEÇÃO DE COR
Altere a cor das formas ou texto noSilhouette 

3D™ certificando-se de que a forma ou o texto 
está selecionado e, em seguida, clicando no 
quadrado abaixo da opção Novo projeto na barra de 
ferramentas do documento.

GIRAR
Os objetos podem ser girados para 

qualquer ângulo desejado usando as ferramentas que 
mencionamos anteriormente. Para girar rapidamente 
o objeto em acréscimos de 90 graus, use essas setas 
localizadas na barra de ferramentas de acesso rápido.

AGRUPAR E DESAGRUPAR
Quaisquer dois conjuntos de designs 

podem ser agrupados para que sejam fixados em 
suas posições relativas, mesmo se movidos, usando 
a opção Agrupar. A maioria dos designs que contêm 
mais de um objeto pode ser desagrupada para que 

que estejam no espaço de desenho branco ou na área 
de espera cinza serão designados como impressões 
quando você for para a aba Impressão 3D.
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Abas do Documento
Cada novo projeto ou projeto aberto fornecerá 
uma nova aba de documento no canto superior 
esquerdo da tela.

A guia será nomeada como “Sem título” até que você 
salve seu arquivo com um nome. Se você abrir um 
arquivo que já tenha um nome, o nome do arquivo 
será exibido. A aba branca sempre será o documento 
ativo, enquanto outros documentos inativos abertos 
ficarão em cinza. Você pode clicar em qualquer aba 
inativa para torná-la o espaço de trabalho ativo e 
alternar entre os documentos abertos. Clicar no “x” 
na aba do documento fechará qualquer espaço de 
trabalho aberto.

Para salvar seu arquivo e dar um nome ao arquivo 
atual, vá até Arquivo> Salvar, clique no ícone Salvar ou 
use o atalho do teclado.

ATALHO DO TECLADO: Salvar ou Salvar Como
Windows, pressione Ctrl + S ou Ctrl + Shift + S
Mac®, pressione Cmd + S ou Ctrl + Shift + S

localizado na parte superior da tela do software, 
acessando o menu Editar e selecionando Excluir, 
clicando com o botão direito do mouse uma imagem 
selecionada e escolhendo a opção Excluir, ou 
simplesmente pressionando a tecla Backspace ou 
Delete no teclado do seu computador.

NIVELAR À ÁREA
Você pode nivelar o seu desenho com a área 

de impressão, clicando neste ícone.

CENTRALIZAR À ÁREA
Você pode centralizar objetos no meio da 

área de impressão clicando neste ícone quando um 
desenho for selecionado.

MANIPULAÇÃO DE OBJETO 
Em vez de alterar os aspectos do objeto manualmente, 
você pode usar o menu suspenso para selecionar 
e alterar as dimensões, a rotação e a escala de 
um objeto.

Quando você tem um objeto no seu espaço de 
desenho, você tem a capacidade de verificar ou alterar 
sua dimensão, rotação e escala. Certifique-se de que 
o objeto esteja selecionado e, em seguida, vá para a 
barra de ferramentas acima do espaço de desenho. 
Você verá um menu suspenso onde você pode 
selecionar “Dimensões”, “Rotação” ou “Escala”.

DIMENSÕES:  Você pode alterar o tamanho 
de um objeto alterando a largura, a altura e a 
profundidade dele.

ROTAÇÃO:  Você pode alterar os eixos x, y ou z para 
girar sua forma em uma posição específica. O eixo x é 
o eixo horizontal, o eixo y é o eixo vertical e o eixo z é 
o eixo de profundidade.

ESCALA:  Você pode alterar a escala (ou o tamanho 
proporcional) de um objeto ajustando a largura, a 
altura ou a profundidade.

BLOQUEIO DA RAZÃO DE ASPECTO:  Com as opções 
de dimensão e escala, você pode bloquear a razão de 
aspecto clicando no ícone de cadeado. Isso significa 
que, quando você faz uma alteração, o software altera 
as outras medidas para manter o objeto proporcional.

OBSERVAÇÃO: O bloqueio e desbloqueio da 
proporção de aspecto só funciona para as 
opções Dimensão e Escala.
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Abas de Navegação
Existem três abas no lado superior direito, acima do 
painel Biblioteca: Desenho, Impressão 3D e Loja.

A aba Desenho é a que aparece ao abrir o   Silhouette 
3D™ pela primeira vez e é a tela que você irá usar 
quando quiser criar um objeto 3D para imprimir. Ela 
consiste no espaço de desenho (o espaço circular que 
representa a plataforma de impressão da Silhouette 
Alta®) e no espaço cinza fora do espaço de desenho.

Ferramentas de Desenho
FERRAMENTA CRIAR FORMA

Quando você clica em uma forma, uma versão 3D 
dessa forma aparece no meio do espaço de desenho.

FERRAMENTA DE TEXTO
Quando você clica na ferramenta de texto, irá 
aparecer uma janela onde você pode inserir o seu 
texto. Para criar texto 3D, digite seu texto e clique em 
“OK”. O texto será exibido na área de impressão.

Para alterar a fonte, verifique se o texto está 
selecionado e vá para o canto superior esquerdo 
acima do espaço de desenho. Clique no menu 
suspenso para selecionar uma nova fonte. Você 
pode selecionar qualquer fonte disponível no seu 
computador.

FATIA

PIRÂMIDE

TUBO

CÚPULA

TOROIDE

CUBO

CYLINDER

SEGMENTO DE CONE

ESFERA

CONE

Você pode manipular as formas ou o texto 
selecionando o objeto. Você verá uma caixa ao 
redor do objeto com quadrados brancos ao redor 
das bordas da caixa e setas apontando em direções 
diferentes.

Redimensione um objeto clicando e arrastando 
qualquer um dos quadrados brancos no canto. 
Você pode espremer ou esticar o objeto clicando e 
arrastando um dos quadrados do meio (que  estão 
ao lado dos quadrados de canto ou no topo da 
caixa no meio).

Gire um objeto usando as setas pretas. Para fazer isso, 
mova o mouse sobre uma das setas pretas. As setas 
pretas ficarão vermelhas para indicar o que você está 
selecionando. Em seguida, clique e arraste seu objeto 
na direção desejada.
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A aba Impressão 3D é onde você modificará 
qualquer configuração de impressão ou da máquina 
e enviará seu desenho para a Alta. O Silhouette 3D™ 
irá preparar o desenho (por meio de um processo 
chamado fatiar) para imprimir de acordo com as 
configurações de impressão e dará uma estimativa 
do tempo de impressão e da quantidade de fio 
necessária.

A aba Loja é o que você vai clicar quando quiser ir 
para a Loja de Design Silhouette. Ao clicar nela, uma 
janela do navegador será aberta e levará você para 
a Loja de Design. A partir daí, é possível navegar por 
todos os tipos de desenho que você pode imprimir.

Aba Desenho
BIBLIOTECA
A Biblioteca Silhouette contém todo o conteúdo que 
você compra na Loja de Design Silhouette. Para ir até 
sua biblioteca no Silhouette 3D™, vá até o painel no 
lado direito da tela e entre usando suas credenciais da 
Silhouette.

Após fazer login, você verá algumas pastas. A maioria 
dos seus projetos estará na pasta Biblioteca, então dê 
um duplo clique na pasta Biblioteca para iniciar.
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Você verá uma pasta de designs em 3D, assim como 
outras pastas da biblioteca que você criou na sua 
conta da Silhouette.

Clique duas vezes na pasta para ver os designs e, 
quando encontrar um desenho que deseja abrir, clique 
duas vezes nele ou clique e arraste o desenho até o 
seu espaço de trabalho.

Você pode achar conveniente personalizar sua 
biblioteca com novas pastas para classificar seus 
projetos como desejar. Para adicionar uma nova 
pasta, clique com o botão direito do mouse no painel 
Biblioteca e selecione “Nova pasta”. Em seguida, 
nomeie sua pasta conforme desejado. Você pode 
clicar com o botão direito do mouse para renomear 
ou excluir sua pasta. Se você excluir uma pasta, 
certifique-se de mover todos os designs que deseja 
manter em uma pasta diferente. Se você excluir uma 
pasta com designs que ainda deseja manter, será 
necessário ressincronizar sua conta para adicionar 
novamente os designs em seu software Silhouette.

À medida que sua biblioteca continua a crescer com 
conteúdo adicional, pode ser mais fácil procurar 
designs por palavra-chave se você souber a palavra-
chave de um desenho específico que está procurando. 
Vá até a barra de pesquisa no topo do painel da 
Biblioteca, clique no ícone de pesquisa (parece uma 
lupa) e digite sua palavra-chave para pesquisar 

seus designs. Conforme você digita, os resultados 
relevantes para o que você digitou começarão a ser 
preenchidos no painel Biblioteca.

OPÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE DESENHO 2D
Ao abrir um desenho 2D da sua Biblioteca no 
Silhouette 3D™, você verá uma caixa com várias 
opções que podem ser selecionadas para determinar 
como seu desenho é importado. Passaremos por 
cada uma dessas opções com o mesmo desenho para 
mostrar a você como o software transforma o design 
2D em um design 3D.
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EXTRUSÃO
A opção de extrusão simplesmente adiciona alguma 
espessura ao design para torná-lo 3D e imprimível.

CORTADOR DE BISCOITO
Ao clicar na opção Cortador de Biscoito, o centro do 
projeto é removido, mas o contorno permanece e é 
estendido.

CAIXA DE JOIAS
Selecionar a opção Caixa de Joias irá transformar 
o contorno do seu projeto em uma caixa com uma 
tampa que se encaixa no topo.

CAIXA DE ESTÊNCIL
Assim como a opção Caixa de Joias, a opção Caixa 
de Estêncil criará uma caixa com uma tampa, mas em 
vez de usar o contorno, ela usa a inserção da forma, 
então o coração é um pouco menor.

ESTÊNCIL
A opção Estêncil é o oposto da opção de extrusão, 
o que significa que ela cria um quadrado e corta o 
desenho do meio para que você tenha um estêncil.

PINGENTE DE CERA
A opção Pingente de Cera é semelhante à opção de 
extrusão. A única diferença é que acrescenta um 
pouco de rebordo ao contorno do desenho.
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KITS DE ENCAIXE
Crie objetos personalizados com peças pré-
elaboradas chamadas Kits de Encaixe. Comece indo 
para a pasta Kits de Encaixe na pasta Desenho 3D e 
escolhendo uma peça base. Em seguida, selecione 
uma peça acessória. Ao mover essa peça, você verá 
que há um ponto colorido no acessório, além de um 
ponto colorido na peça de base que corresponde ao 
local onde você pode encaixar o acessório no lugar.

Com alguns acessórios, como este pato, você 
pode usar vários acessórios. No entanto, você não 
poderá usar mais de um acessório se os acessórios 
encaixarem no mesmo lugar. Por exemplo, não 
podemos usar dois acessórios de chapéu neste pato; 
nós podemos escolher apenas um.

O texto também pode ser usado como uma peça 
do kit de encaixe para coisas como identificadores 
ou chaveiros. Digite o texto que você deseja usar 
e coloque o desenho do identificador na área de 
desenho. Em seguida, clique e arraste o texto e 
coloque-o no desenho. Haverá uma linha vermelha 
mostrando onde conectar o centro do texto com o 
centro do desenho. Quando o texto se encaixar no 
desenho, ele será automaticamente colocado no topo 
do desenho.
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COMO IMPORTAR DESIGNS DE TERCEIROS
O software Silhouette 3D™ é capaz de abrir arquivos 
.STL e .OBJ em um formato pronto para impressão, 
além de arquivos .S3D. Isso significa que você pode 
importar designs de quaisquer fontes de terceiros 
para oSilhouette 3D™ desde que os designs estejam 
em um formato compatível. A partir daí, você poderá 
imprimir o design.

Quando projetos maiores criados fora do Silhouette 
3D™ são importados para o software, uma janela 
será exibida e perguntará se você deseja diminuir o 
tamanho do objeto para ajustá-lo à área de impressão. 
Se você clicar em “Sim”, o software dimensionará 
automaticamente o desenho para um tamanho menor. 
Se você clicar em “Não”, o objeto será importado em 
seu tamanho original. Você ainda terá a chance de 
diminuir o tamanho do objeto manualmente.

PARA IMPORTAR ARQUIVOS, SIGA ESTAS ETAPAS:
1. Abra o Silhouette 3D™ e clique no ícone 

Abrir Pasta (parece uma pasta) no canto 
superior esquerdo ou clique em Arquivo e 
selecione “Abrir”.

2. Localize os arquivos que você deseja abrir.

OBSERVAÇÃO: Ao importar projetos que não 
são seus, é importante lembrar que você deve 
cumprir com as licenças de produto apropriadas 
listadas quando fizer o download do arquivo de 
design.

OBSERVAÇÃO: Muitas vezes, quando você faz o 
download de designs de uma fonte de terceiros, 
os designs vêm em uma pasta compactada. 
Para importar com sucesso os designs para o 
Silhouette 3D™, você primeiro deve extrair os 
arquivos antes de tentar abri-los no software 
Silhouette.

3. Clique nos arquivos que você deseja abrir. 
Para selecionar vários arquivos, mantenha 
pressionada a tecla Control ou Command 
e clique em todos os arquivos que 
deseja importar.

4. Decida se você deseja que o software 
dimensione o projeto automaticamente. The 
software will automatically detect whether the 
design will be too big to print.

5. Continue para alterar os projetos ou alterar 
as configurações de impressão conforme 
necessário.
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PROJETOS GRÁTIS
Cada impressora 3D Alta vem com 25 projetos 
gratuitos que você pode imprimir. Você pode escolher 
entre uma seleção de Cortadores de Biscoito, Caixas, 
Estênceis, Kits de Encaixe e muito mais!

PARA ACESSAR ESTES PROJETOS GRÁTIS 

1. Certifique-se de ter concluído o processo 
de configuração registrando sua máquina (e 
criando uma conta Silhouette, se aplicável).

2. Em seguida, certifique-se de que o software 
Silhouette 3D™ está aberto.

3. Entre na sua conta Silhouette no lado 
direito da tela.

4. Primeiro, clique na pasta Biblioteca. Em 
seguida, clique na pasta que está rotulada 
como “Grátis com a máquina”. Em seguida, 
clique na pasta intitulada “Alta”.

Aba de Impressão 3D
Após concluir qualquer ajuste no seu desenho, 
salve as alterações e clique na aba Impressão 3D. 
O Silhouette 3D™ constrói automaticamente um 
modelo 3D de acordo com as configurações padrão, 
e você poderá ver como a impressora irá construir 
e imprimir sua forma. Clique no botão Reproduzir 
na parte inferior da página para ver as diferentes 
camadas que a impressora irá imprimir.

Você pode alternar entre as camadas que serão 
impressas e decidir quais projetos deseja manter e 
imprimir. Lembre-se de que cada impressão deve 
permanecer dentro da área de impressão ativa 
(delimitada dentro do círculo vermelho na área 
branca). Quaisquer partes do desenho fora desta área 
não serão impressas.

No canto superior direito, há uma caixa que 
mostra o status da Silhouette Alta®, assim como 
uma estimativa do tempo total de impressão e da 
quantidade de fio necessária. Aqui é também onde 
você irá alterar suas Configurações de Qualidade de 
Impressão.

CONFIGURAÇÕES DA QUALIDADE DE IMPRESSÃO
O Silhouette 3D™ já possui três configurações de 
impressão pré-selecionadas: rascunho, padrão e alta 
qualidade. A configuração escolhida depende do tipo 
de impressão que você está fazendo. Se você está 
fazendo algo que está apenas testando e não precisa 
ser particularmente excelente ou que seja mantido 
por muito tempo, provavelmente desejará selecionar 
as configurações de impressão de rascunho. Se você 
está fazendo algo que precisa ser mais agradável, 
selecione as configurações de alta qualidade.

Desde que você tenha registrado com sucesso 
seu Silhouette Alta® na página de configuração 
(silhouetteamerica.com/setup), Você deve encontrar 
os designs gratuitos para imprimir com sua 
impressora 3D.

http://silhouetteamerica.com/setup
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Você tem a capacidade de criar seus próprios perfis 
de impressão para seus projetos específicos e pode 
alterar quaisquer configurações predefinidas no 
software. As configurações necessárias dependerão 
do que você está fazendo e do que você deseja 
usar. Existem muitos recursos adicionais online para 
ajudá-lo a decidir quais ajustes devem ser feitos. Para 
criar um novo perfil, clique no ícone de engrenagem 
ao lado da lista suspensa de perfis de qualidade de 
impressão. Escolha um perfil existente para começar 
e faça as alterações necessárias. Quando terminar de 
fazer alterações, clique em “Salvar Configurações” e, 
em seguida, você poderá nomear seu novo perfil.

Para obter mais informações sobre cada configuração 
de impressão, consulte o manual do usuário do 
Silhouette Alta® ou do Silhouette 3D™.

DIVIDINDO SEU PROJETO
Após ajustar as configurações de impressão, o 
Silhouette 3D™ irá dividir automaticamente seu 
projeto. Isso significa apenas que o software irá dividir 
sua forma em camadas que precisam ser impressas. 
Não se assuste se não vir a forma exata que você tem 
originalmente na sua página de projeto. Ao dividi-
lo, ele é adicionado na borda e na camada, além de 
suporte, se você os adicionou.

Se você tiver vários projetos na página Projeto que 
não estão agrupados, oSilhouette 3D™ irá separar 
cada objeto e o colocará em seu próprio trabalho 
de impressão. Um trabalho de impressão não será 
impresso, a menos que seja selecionado na barra na 
parte inferior da tela. O software irá imprimir apenas 
um objeto por vez. Se deseja imprimir vários objetos 
ao mesmo tempo, você deve agrupá-los quando 
estiver na aba Projeto.

OBSERVAÇÃO: Não é recomendado imprimir 
vários objetos de uma só vez. Sua Impressora 
3D Alta imprime por CAMADA não por OBJETO, 
portanto, se você imprimir vários projetos de 
uma só vez, isso poderá afetar sua qualidade de 
impressão e fazer com que o fio fique fibroso 
entre cada objeto.
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Loja de Design 
Silhouette
A Loja de Design Silhouette é um excelente recurso 
para projeto pré-elaborados. Para acessar a Loja de 
Design Silhouette, você pode clicar na guia Loja no 
Silhouette 3D™, que abrirá a Loja de Design em uma 
janela do navegador para você. Alternativamente, 
você pode navegar até a silhouettedesignstore.com 
fora do software aravés de qualquer navegador.

PROCURANDO DESIGNS 3D
Para procurar designs 3D, vá até a seção 3D na 
barra de menus. Você verá um menu suspenso para 
selecionar tanto Artesanato em 3D quanto Impressão 
3D. A seção “Artesanato em 3D” tem designs que 
devem ser usados com papel, portanto, você pode 
querer visitar a seção de impressão 3D.

Ao passar o mouse sobre a seção “Impressão 3D”, 
você verá novas opções à direita: S3D, Kits de Encaixe 
e VER TODAS AS IMPRESSÕES 3D. Clique em S3D. 
Isso trará todos os projetos da Silhouette 3D que 
estão disponíveis para compra.

IMPRIMINDO OBJETOS
Ao terminar de ajustar suas configurações de 
impressão, é hora de imprimir seu objeto. Certifique-
se de conectar sua impressora Alta ao seu 
computador e conecte-a em uma tomada elétrica. Em 
seguida, ligue-a.

Na caixa de configurações de impressão, no canto 
superior direito da tela, verifique se a Alta está 
selecionado como a impressora.

Se necessário, passe pelo processo de carregamento 
de fios clicando no ícone de fio que se parece com 
um carretel. Coloque a plataforma Alta com a fita 
da plataforma virada para cima dentro da caixa de 
plástico. Em seguida, clique em Imprimir no Silhouette 
3D™ e seu objeto será impresso.

http://silhouettedesignstore.com


Capítulo Quatro: Silhouette 3D™ Loja de Design Silhouette | 204

PROCURANDO DESIGNS 2D
O Silhouette 3D ™ tem a capacidade de transformar 
designs 2D em designs 3D. Nem todo design em 2D 
será convertido em um bom design em 3D. Portanto, 
você terá que testar e ver quais projetos funcionam 
melhor. Geralmente, você deseja usar designs que 
tenham todas as partes conectadas ou que possam 
ser conectadas depois de abrir o design no software. 
Qualquer coisa que tenha linhas finas, detalhes 
complexos, várias camadas ou muito texto pode ser 
mais difícil de imprimir.

Para obter mais informações sobre como converter 
designs 2D em designs 3D, vá até a seção Opções de 
Importação 2D neste capítulo.

COMPRANDO DESIGNS
Ao clicar em um design, uma caixa irá aparecer, que 
lhe dirá mais sobre o design e lhe dará a opção de 
adicionar o design ao seu carrinho ou adicioná-lo 
à sua lista de desejos, se você quiser voltar para o 
design mais tarde.

Após adicionar todos os designs que você deseja 
comprar ao seu carrinho, clique no ícone do carrinho 
no canto superior direito da tela. Você verá uma lista 
de todos os designs atualmente em seu carrinho. A 
partir daqui, você pode remover todos os designs que 
não deseja mais comprar, visualizar o custo total e ir 
para o checkout para comprar seus designs para uso 
na maioria das ofertas do software Silhouette.

Qualquer design que você adquirir será 
automaticamente adicionado à Biblioteca do 
Silhouette na pasta Downloads Recentes.

Preferências
Você tem a opção de alterar algumas das suas 
preferências de software. Para fazer isso, vá até 
Editar > Preferências. Uma janela será exibida e 
você terá a opção de alterar o idioma e a unidade de 
medida, assim como o que fazer ao abrir um objeto 
maior do que a área de impressão. Nesta janela, 
você pode especificar a frequência, se houver, com 
que o software irá verificar automaticamente as 
atualizações. Você também pode optar por fazer 
com que o software envie dados de Melhoria de 
Desempenho para a equipe de software da Silhouette. 
Isso ajudará a Silhouette a saber o que precisa ser 
melhorado.
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Silhouette ModelMaker
A Silhouette ModelMaker™ é um software educacional fácil de usar para criar formas 3D e convertê-las em 
imagens 2D que podem ser recortadas e montadas. Este software é perfeito para salas de aula, mas também 
pode ser usado em um ambiente doméstico para criar uma variedade de aplicações de artesanato em 3D. 
Fornecendo oportunidades de ensino e aprendizagem em assuntos STEM (ciência, tecnologia, engenharia e 
matemática), o ModelMaker™ é simples o bastante para o programa de ensino básico, mas robusto o suficiente 
para fazer a transição para os que estão no ensino médio em diante.

Os modelos projetados no ambiente 3D do software são convertidos instantaneamente em redes (versões 
desdobradas e segmentadas das formas 3D) projetadas para serem cortadas com uma máquina de corte 
Silhouette, como a Silhouette CAMEO® ou Silhouette Portrait®. Construa um foguete, crie uma maquete para um 
produto da empresa ou crie uma cidade modelo inteira. As possibilidades são infinitas!
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VISÃO GERAL DA ÁREA DE TRABALHO
1. Ferramentas do Documento
2. Formas
3. Formas Rápidas
4. Ferramentas de Visualização (Janela Editar)
5. Janelas Editar
6. Barra de Acesso Rápido

7. Janela Enviar
8. Ferramentas de Visualização (Janela Enviar)
9. Botões de Controle da Janela
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Ferramentas do 
Documento

NOVO DOCUMENTO
Cada vez que você abre a Silhouette 

ModelMaker™, um novo documento é criado. Mas 
se você deseja abrir um novo documento, clique no 
ícone Novo Documento ou vá até Arquivo > Novo. 
Mas esteja ciente de que abrir um novo documento 
fará com que você perca o que está trabalhando no 
momento, então você pode querer salvar qualquer 
trabalho que tenha feito antes de tentar abrir um novo 
documento.

ABRIR
Você tem a opção de abrir arquivos existentes 

do Silhouette ModelMaker. Clique no ícone Abrir ou 
clique em Arquivo > Abrir. Procure o arquivo que você 
deseja abrir.

SALVAR
Para salvar os modelos que você criou, 

simplesmente vá até o topo da tela e clique no ícone 
Salvar ou vá até Arquivo > Salvar ou Arquivo > Salvar 
Como e salve o arquivo em qualquer lugar do seu 
computador.

IMPRIMIR
Se você deseja adicionar cores, padrões ou 

outros desenhos às suas formas, precisará adicionar 
marcas de registro (ou marcas pretas impressas na 
borda de suas redes) e imprimir a rede usando sua 
impressora doméstica. Você tem a opção de cortar 
a rede com precisão com sua máquina de corte 
Silhouette. A máquina irá usar seu scanner óptico 
para escanear as marcas de registro e cortar as linhas 
de corte impressas e especificadas no ModelMaker™.

CORTAR (COM MÁQUINA)
Após criar sua forma (e imprimir a grade de 

formas, se desejar), coloque seu material na base 
de corte da máquina Silhouette e carregue a base 

de corte na sua máquina de corte. Quando estiver 
pronto, clique no ícone de corte que está no canto 
superior direito.

COPIAR, COLAR E CORTAR
As ferramentas de recortar, 

copiar e colar são as ferramentas básicas que você 
irá usar quando quiser copiar e colar as imagens 
selecionadas ou cortá-las a partir da visualização. As 
imagens copiadas ou cortadas ficarão na memória 
do seu computador em uma área de transferência 
virtual. Só pode haver apenas um objeto nesta área 
de transferência de cada vez. Em outras palavras, 
somente a imagem mais recente que você copiar ou 
cortar permanecerá na sua área de transferência para 
o seu computador acessar.

Quando você cola uma forma copiada na área de 
trabalho de edição, a imagem aparece ligeiramente à 
direita da forma que você acabou de copiar.

DESFAZER E REFAZER
Qualquer ação que você realiza no 

ModelMaker™, seja ajustar uma forma ou alterar a 
cor de uma forma, pode ser desfeita. Para desfazer 
uma ação, você pode tanto clicar no ícone de seta que 
forma um círculo para a esquerda quanto pressionar 
Ctrl + Z ou Cmd + Z no teclado do seu computador. 
Você pode usar essa ação quantas vezes precisar e 
até desfazer todas as suas ações até o ponto em que 
você abriu o documento.

OBSERVAÇÃO: Eis aqui dois ícones de corte que 
fazem duas coisas diferentes. O ícone que se 
parece uma página com máquina de corte é o 
ícone a ser usado quando você envia o trabalho 
para a sua máquina Silhouette. O ícone com 
a tesoura é a função de corte, que é usada 
junto com as funções de copiar e colar, e clicar 
neste ícone enquanto uma forma é selecionada 
removerá a forma do espaço de trabalho.
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Se você descobrir que fez muitas ações de desfazer, 
também há uma ação de refazer onde você pode 
refazer todas as etapas que você possa ter desfeito 
acidentalmente. Basta clicar no ícone de seta que 
forma um círculo para a direita ou pressionar Ctrl 
+ Shift + Z ou Cmd + Shift + Z no teclado do seu 
computador.

SELECIONAR (FORMA)
Se você deseja selecionar uma forma e 

movê-la pelo espaço Editar, clique no ícone de seta 
localizado na barra de ferramentas superior. Em 
seguida, selecione sua forma para movê-la no espaço 
ou para editar qualquer um dos pontos da forma.

SELECIONAR (LADO)
Se você deseja selecionar apenas um lado de 

uma forma (digamos, para colorir o lado de uma cor 
diferente ou para adicionar um padrão a um lado da 
sua forma), clique no ícone de seleção que se parece 
com uma seta apontando para uma forma irregular. 
Em seguida, clique no lado da forma que você deseja 
selecionar.

GIRAR
Para girar uma forma no local atual do espaço 

de edição, clique no ícone de rotação (uma seta no 
sentido anti-horário). Em seguida, clique na forma. 
Você verá uma barra branca passando pela forma e 
pelas setas circulando ao redor da barra. Isso significa 
que está pronta para girar. Para alterar a posição 
da forma, clique com o mouse, segure e arraste os 
quadrados verdes na direção que você deseja girar 
a forma. Quando a forma for girada da maneira que 
você deseja, solte o botão do mouse.

Você também pode clicar com o botão direito do 
mouse na forma e selecionar Girar. Isso trará os 
pontos de rotação verdes, mas também abrirá uma 
caixa e dará a você a opção de girar em um acesso 

OBSERVAÇÃO: Que esta opção gira a própria forma 
em vez da vista da câmera.

específico e escolher uma rotação de grau específica.

É importante observar que as saídas da rede não são 
afetadas pela rotação de formas.

GRADE
Clicar no ícone da grade fará com que a 

grade no espaço de edição desapareça ou reapareça. 
Se você clicar na seta para baixo ao lado da grade, 
aparecerá uma caixa que lhe dará a opção de alterar a 
configuração da grade, o que pode ser útil para você 
ao tentar criar designs pequenos ou detalhados.

Configuração da 
ModelMaker
A tela principal do ModelMaker é dividida em duas 
partes: a janela Editar e a janela Enviar. Elas são 
separadas por uma barra que pode ser arrastada para 
os lados para ajustar os respectivos tamanhos.
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JANELA EDITAR
Formas 3D são desenhadas e editadas na janela 
Editar. Isso é igual ao projeto de vetores 2D em 
software de projeto 2D, mas o software ModelMaker 
mostra uma representação de como será a imagem 
3D em um espaço 3D quando for montada.

Na janela Editar, você verá a visualização do canto 
esquerdo da sua área. Esta é a visualização padrão. 
Você pode alterar essa visualização clicando nos 
ícones da câmera ou em qualquer outro ícone 
localizado nos controles da janela Editar.

OBSERVAÇÃO:  Você pode não estar vendo todos os 
ângulos de câmera disponíveis imediatamente. 
Se você acessar Arquivo> Preferências> Barras 
de Ferramentas, poderá adicionar outros ângulos 
de visualização ou outras formas e configurações 
adicionais à sua barra de ferramentas.

JANELA ENVIAR
O ModelMaker está criando representações de 
imagens 3D, mas tem que haver uma etapa de 
conversão para dividir o projeto 3D em partes planas, 
para que possa haver primeiramente a Impressão e 
Corte em uma superfície 2D. É aqui que entra a janela 
Enviar. Ela exibirá o que é chamado de rede, que é 
o modelo plano e o contorno da forma, assim como 
as abas que serão adicionadas à forma para facilitar 
a montagem. Você pode pensar nela como uma 
visualização de impressão para mostrar como suas 
formas serão exibidas na impressão.

VISUALIZAÇÃO
A configuração padrão da janela 

é dividir a janela Editar e a janela Enviar. Com os 
botões de Controle da Janela, você pode escolher ver 
apenas a janela Editar ou apenas a janela Enviar, em 
vez de ver ambas as janelas simultaneamente.

Criação de Forma
O Silhouette ModelMaker™ usa formas 3D para 
projetar modelos na tela. Usando as formas na Barra 
de Ferramentas Formas no lado direito da janela 
Editar, é possível desenhar novas formas. Você pode 
manipular uma única forma ou combinar formas para 
criar um modelo 3D mais complexo. Algumas das 
formas têm um menu suspenso que revela outras 
variantes da forma que podem ser selecionadas 
para desenhar.

Lembre-se de que você pode desbloquear mais 
formas acessando Arquivo > Preferências 
> Barras de ferramentas, rolando a barra de 
rolagem até a seção de formas e clicando na 
caixa ao lado da forma para exibir a forma na sua 
barra de ferramentas.
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O charme do software ModelMaker™ é que você não 
precisa apenas desenhar formas únicas; você pode 
desenhar e empilhar várias formas uma sobre a outra 
para criar um modelo 3D mais complexo.

Este modelo de um Foguete Saturno V foi projetado 
usando principalmente formas de cilindros com 
imagens colocadas sobre eles. O módulo de comando 
e os motores foram projetados usando a forma de 
tronco do cone.

FERRAMENTAS DA FORMA
As formas podem ser criadas de três maneiras: 
Selecione uma ferramenta de forma e desenhe-a com 
o mouse. Arraste uma forma da biblioteca para a tela. 
Use o assistente de forma e digite as dimensões.

DICA PROFISSIONAL SILHOUETTE: Ao aprender a 
usar o ModelMaker, é melhor manter as formas 
bem pequenas, com, no máximo, 5,08 cm de 
profundidade, largura e altura. Dessa forma, é 
muito mais fácil ver o que está acontecendo e a 
forma da rede se ajustará em uma única página.

COMO DESENHAR FORMAS COM O MOUSE:

CUBOIDE
Selecione a ferramenta cuboide. Clique na 

tela para definir um ponto para um canto da base. 
Em seguida, arraste o mouse para desenhar a base 
e clique para defini-la. Arraste o mouse novamente, 
para cima ou para baixo, para dar a altura do cuboide 
ou sua terceira dimensão.  Clique para terminar.

FATIA
Selecione a ferramenta fatia. Clique na tela 

para definir um ponto para um canto da base. Em 
seguida, arraste o mouse para desenhar a base e 
clique para defini-la. Arraste o mouse novamente, 
para cima ou para baixo, para dar a altura da fatia.  
Clique para terminar.  Quando a fatia é selecionada, 
conforme mostrado na ilustração, duas alças 
vermelhas de controle são exibidas no topo da 
fatia. Use essas alças para ajustar o movimento dos 
lados da forma.

CILINDRO
Selecione a ferramenta cilindro. Clique na 

tela para começar a desenhar a sua base. Arraste o 
mouse para desenhar a base e clique  para defini-la. 
Arraste o mouse novamente, para cima ou para baixo, 
para dar a altura do cilindro. Clique para terminar.

TRONCO DO CONE
Selecione a ferramenta tronco do cone. Clique 

na tela para começar a desenhar a sua base. Arraste 
o mouse para desenhar a base e clique  para defini-la. 
Arraste o mouse para cima para dar a altura da forma 
e clique para defini-la. Em seguida, arraste o mouse 
novamente para  definir o diâmetro da face superior. 
Clique para terminar.

CONE
Selecione a ferramenta cone. Clique na tela 

para começar a desenhar a sua base. Arraste o mouse 
para desenhar o diâmetro da base e clique para defini-
la. Em seguida, arraste o mouse para cima para dar a 
altura do cone, que é a sua terceira dimensão. Clique 
para terminar.
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ESFERA
Selecione a ferramenta esfera e clique na 

tela para começar a desenhar. Arraste o mouse para 
desenhar seu diâmetro. Clique para terminar.

*PRISMA REGULAR
Selecione a ferramenta prisma regular. Clique 

na tela para começar a desenhar a sua base. Arraste 
o mouse para desenhar a base e clique para defini-la. 
Em seguida, arraste o mouse para cima para dar a 
altura do prisma. Clique para terminar.  Use o menu 
suspenso na ferramenta prisma para escolher o 
número de lados para as faces de extremidade.

*TRONCO DA PIRÂMIDE
Selecione a ferramenta tronco da pirâmide. 

Clique na tela para começar a desenhar a sua base. 
Arraste o mouse para desenhar a base e clique para 
defini-la. Em seguida, arraste o mouse para cima para 
dar  a altura da pirâmide. Clique para terminar.

Quando o tronco da pirâmide é selecionado, duas 
alças de controle vermelhas são exibidas no topo da 
fatia. Use essas alças para ajustar o movimento dos 
lados da forma.  Use o menu suspenso na ferramenta 
pirâmide para escolher o número de lados do topo 
e da base.

*PIRÂMIDE
Selecione a ferramenta pirâmide. Clique na 

tela para começar a desenhar a sua base. Arraste o 
mouse para desenhar a base e clique para defini-la. 
Em seguida, arraste o mouse para cima para dar  a 
altura da pirâmide. Clique para terminar.  Use o menu 
suspenso na ferramenta pirâmide para escolher o 
número de lados do topo e da base.

*TRANSIÇÃO
Selecione a ferramenta transição. Clique na 

tela para começar a desenhar a sua base. Arraste o 
mouse para desenhar a base e clique para defini-la. 
Arraste o mouse para cima para dar a altura da peça 
de transição.  Clique para terminar.

Um menu suspenso na ferramenta de transição 
fornece opções para se criar uma forma de transição 
com diferentes faces de extremidade. Por exemplo, 
pode-se desenhar uma forma com um lado quadrado 
em uma extremidade e uma base pentagonal na outra 
extremidade.

PRISMA IRREGULAR
Selecione a ferramenta prisma irregular. 

Clique na tela para definir um ponto para um canto da 
base. Arraste o mouse para desenhar a base e clique 
para defini-la. Em seguida, arraste o mouse para cima 
para dar a altura do cuboide. Neste ponto, o prisma 
parece uma forma cuboide.

O ModelMaker, então, anima a forma para posicionar 
seu lado quadrado para o espectador, pronto para 
edição.  Use o mouse para adicionar pontos à forma 
clicando na linha de perímetro branca. Mova os 
pontos com o mouse para criar a forma desejada, 
como uma escada. Clique no botão CONCLUIR na 
barra de ferramentas suspensa.

ROTACIONAL
Selecione a ferramenta rotacional. Clique na 

tela para começar a desenhar a sua base. Arraste o 
mouse para desenhar o diâmetro e clique para defini-
lo. Arraste o mouse para cima para dar a altura da 
forma. Clique para terminar.

Neste ponto, a forma parece um cilindro. O 
ModelMaker, então, anima a forma para posicionar 
sua vista lateral quadrada para o espectador, pronto 
para edição. Use o mouse para adicionar pontos à 
forma clicando na linha de perímetro branca. Mova 
os pontos com o mouse para criar a forma desejada, 
como um copo de vinho. Clique no botão CONCLUIR 
na barra de ferramentas suspensa.

TOROIDE
Selecione a ferramenta toroide. Clique na 

tela para começar a desenhar.   Arraste o mouse 
para desenhar o diâmetro. Clique para terminar.  
Quando o toroide é selecionado, conforme mostrado 

*Formas com menu suspenso
Essa opção é ótima se você quiser brincar com as dimensões da sua forma à medida que a constrói. Basta selecionar sua forma, clicar onde deseja colocá-la na área de trabalho de edição e brincar 
com as dimensões das formas movendo o mouse e, em seguida, clicar para finalizar a forma.
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na ilustração, duas alças vermelhas  de controle 
são exibidas no raio interno da  forma. Use essas 
alças para ajustar o diâmetro da seção transversal 
do toroide.

*PLATÔNICA SÓLIDA
Selecione a ferramenta de forma platônica.  

Clique na tela para começar a desenhar a forma 
padrão, um dodecaedro. Arraste o mouse para 
desenhar seu diâmetro. Clique para terminar.

Use o menu suspenso sobre a ferramenta de  forma 
platônica para escolher o número de qualquer um dos 
cinco sólidos platónicos para  desenhar: dodecaedro 
tetraedro, hexaedro, octaedro e icosaedro.

COMO ARRASTAR UMA FORMA PARA A TELA:
Clique no ícone Formas Rápidas, localizado no 
lado esquerdo, perto da parte inferior da barra 

de ferramentas. (Este ícone se parece com uma forma 
cuboide dentro de uma pasta.) Um painel se abrirá no 
lado esquerdo, mostrando as formas básicas, assim 
como uma pasta contendo os modelos de ruas que 
você pode usar. Após encontrar uma forma que você 
deseja usar, clique na forma no painel e arraste a 
forma para o espaço de edição. Essa opção é ótima se 
você deseja colocar as formas concluídas no espaço 
de edição rapidamente.

COMO USAR O ASSISTENTE DE CRIAÇÃO DE FORMAS:
Selecione o ícone localizado na parte inferior 
da barra de ferramentas no lado esquerdo 

para abrir o Assistente de Criação de Formas. 
Selecione a forma que você deseja criar. O Assistente 
de Formas irá lhe pedir para introduzir as dimensões 
da forma e pedir para introduzir a posição onde deseja 
colocar a forma no espaço de edição. Essa opção é 
ótima se souber as dimensões exatas da sua forma ou 
se deseja colocar sua forma em um ponto preciso na 
área de trabalho de edição.

COLORINDO FORMAS
A cor padrão da forma será azul, mas você 

pode alterar a cor, se desejar. Verifique se a forma 

está selecionada e clique no ícone de cor (quatro 
quadrados com cores diferentes) localizado na parte 
inferior da barra de ferramentas no lado  Em seguida, 
selecione a cor de sua escolha. Um painel de cores 
irá aparecer no lado esquerdo da janela Editar e dará 
amostras de cores para você escolher.

Na parte superior do painel, você pode selecionar o 
que o painel de cores mostra: a paleta de cores, a 
paleta de texturas e a paleta de cores verdadeiras. A 
paleta de cores mostra amostras básicas de cores 
populares. A paleta de textura permite que você 
selecione um padrão ou uma textura e tem um menu 
suspenso mostrando os temas dos padrões que você 
pode escolher. Você pode importar suas próprias 
texturas ou padrões (individualmente ou agrupados 
em uma pasta), se assim desejar, selecionando a 
caixa com a seta apontando para a direita. (Esta 
caixa está localizada no lado direito do menu 
suspenso.) Ou você pode ir para a paleta de cores 
verdadeira para escolher qualquer cor ou sombra no 
espectro de cores.

*Formas com menu suspenso
Essa opção é ótima se você quiser brincar com as dimensões da sua forma à medida que a constrói. Basta selecionar sua forma, clicar onde deseja colocá-la na área de trabalho de edição e brincar 
com as dimensões das formas movendo o mouse e, em seguida, clicar para finalizar a forma.
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IMPORTANDO IMAGENS
Você pode importar os seguintes formatos no 
software ModelMaker: STL, SVG, JPEG, PNG, BMP. 
Embora não seja possível importar arquivos STUDIO 
salvos no Silhouette Studio®, você pode salvar seu 
projeto como um arquivo SVG, JPEG ou PNG e 
colocar o arquivo no Silhouette ModelMaker™. No 
Silhouette Studio®, vá até Arquivo > Salvar Como e 
selecione o tipo de arquivo no qual você deseja salvar 
o arquivo.

Para importar um projeto no ModelMaker™, crie uma 
forma na qual você deseja aplicar sua imagem e abra 
a pasta onde o projeto que você deseja abrir está 
localizado. Clique e arraste a imagem para a forma.

Barra de Acesso Rápido
Essas ferramentas são exibidas somente quando 
você seleciona um objeto ou vários objetos e ajuda a 
organizar suas formas no espaço de edição.

AGRUPANDO
Quando várias formas são selecionadas 

(com a ferramenta de objeto Selecionar Tudo ou 
mantendo pressionada a tecla Shift no teclado e 
clicando nas formas que você deseja selecionar), você 
pode agrupá-las para que elas se movam como uma 
única forma.

DESAGRUPANDO
Para desagrupar uma forma que você agrupou 

anteriormente, selecione a forma e clique no ícone 
Desagrupar.

SELECIONAR TUDO E DESELECIONAR TUDO
A ferramenta Selecionar Tudo é uma 

ferramenta útil que permite selecionar todas as 
formas na sua página de edição de uma só vez, por 
isso é uma alternativa muito melhor clicar em cada 
uma das formas separadamente. Quando quiser 
desmarcar as formas, você pode tanto clicar no ícone 
de desmarcar quanto clicar no espaço de edição que 
está fora das formas selecionadas.

DUPLICAR, NOVA POSIÇÃO
Clicar na opção Duplicar irá duplicar 

exatamente a sua forma e a posicionará à direita 
da forma original. Você pode, então, movê-la para 
qualquer lugar dentro da janela de edição.
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CLONAR
O ícone Clonar também faz uma cópia da 

forma, mas a mantém na mesma posição da forma 
original. Você não perceberá que há uma cópia no 
espaço até que você mova a forma ao redor do 
espaço de trabalho de edição. Outra coisa que você 
pode perceber é que outra cópia da rede aparecerá no 
espaço de envio.

EXCLUIR
Quando você clica nisto enquanto uma forma 

é selecionada, você remove a forma da área de 
trabalho de edição.

EDITAR TRAÇADO DAS FORMAS
Se você selecionar uma forma que possui 

pontos que você pode editar para alterar a forma, 
poderá editar seus traçados clicando no ícone editar 
traçado das formas. Fazendo isso, você será levado 
para a vista lateral da forma, para que você possa 
adicionar, organizar ou remover qualquer um dos 

pontos dessa forma. Ao terminar certifique-se de 
clicar em “Concluir” na pequena janela pop-up para 
que você possa voltar ao espaço de edição normal.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR
Se você deseja que uma forma 

permaneça em um ponto exato enquanto trabalha na 
área de trabalho de edição, pode selecionar a forma 
e clicar no ícone de cadeado, que se parece com uma 
chave. Isso irá esmaecer a forma e impedir que você a 
mova ou edite. Quando estiver pronto para mover ou 
editar a forma, clique no ícone Desbloquear.

OBSERVAÇÃO: Clicar no ícone "Desbloquear" irá 
desbloquear simultaneamente todas as formas 
que estão bloqueadas atualmente, portanto, 
certifique-se de que você não precisará alterar 
algo antes de bloqueá-la.
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DEFINIR PARA EIXO UNIVERSAL E DEFINIR 
PARA EIXO DE FORMA

Quando você gira uma forma, você pode alterar o 
eixo no qual deseja mover a forma. A configuração 
padrão permite mover formas ao longo dos eixos da 
forma, que podem variar dependendo dos ângulos da 
forma e não coincidem necessariamente com os eixos 
X, Y ou Z.

No entanto, você tem a opção de mover uma 
forma apenas nos eixos universais ou nos eixos X, 
Y e Z. Esses eixos são constantes em sua área de 
trabalho de edição e não serão alterados. Isso é feito 
desenhando uma caixa delimitadora em torno da 
forma com os eixos da caixa paralelos aos eixos do 
espaço de trabalho.

Para mover a forma ao longo dos eixos, clique 
nas alças de transporte, ou nas alças azuis, nos 
quadrados e arraste a caixa até que a forma esteja na 
posição desejada.

Visualização e Zoom
Há uma variedade de ferramentas de visualização e 
zoom para auxiliar na criação de formas. Como você 
está trabalhando com formas 3D em um programa de 
software 2D, as ferramentas de visualização e zoom 
são necessárias para ajudar a visualizar todos os lados 
da forma 3D que você está criando.

CÂMERA
Como o ModelMaker™ 

tenta mostrar a aparência da sua forma quando ela 
é montada, é útil ter a capacidade de visualizar suas 
formas de todos os ângulos, para que você possa 
ajustá-la conforme necessário.

Você pode usar os ícones da câmera para alterar a 
visualização da câmera do seu espaço de trabalho 
de edição. A visualização padrão é a visualização do 
canto esquerdo, mas você pode alterar a câmera para 
vista frontal inclinada, vista frontal, vista direita, vista 
superior e vista interna.

Lembre-se de que você pode ir até Arquivo > 
Preferências > Barras de Ferramentas e marcar as 
caixas na seção da câmera para adicionar mais 
ângulos de câmera à sua barra de ferramentas.
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VISUALIZAÇÃO
Embora as visualizações 

de câmera ofereçam um excelente ponto de 
partida para sua visualização, elas não permitem 
o controle preciso da sua visualização. É aqui 
que as setas da visualizações são úteis. Você 
pode girar sua visualização usando os ícones de 
seta e esses ícones permitem que você altere a 
visualização horizontalmente, verticalmente ou uma 
combinação de ambos.

VISUALIZAÇÕES SÓLIDAS OU EM WIREFRAME
Você tem a opção de visualizar suas formas como 
formas sólidas ou em wireframes. As formas em 
wireframe são basicamente apenas contornos e são 
úteis se você estiver trabalhando com muitas formas 
e precisar ter uma ideia de como a forma funcionará 
na área em que deseja colocá-la.

Usar a visualização em wireframe não afetará o 
resultado da sua forma de rede. Enquanto a área 
de trabalho de edição pode mostrar uma forma em 
wireframe, a forma de rede ainda será traduzida como 
sólida na janela de envio.

Visualização de forma sólida

Visualização em Wireframe

Configurações de Rede
As redes que mostram, na janela de envio, as 
versões desdobradas e achatadas das formas 

3D que você tem na janela de edição. Para criar sua 
forma, você irá imprimir o projeto, se aplicável, e 
cortará a rede com sua máquina de corte Silhouette.

Alterar a forma na janela de edição - seja alterar o 
tamanho, a cor ou os pontos da forma - também 
altera a forma na janela de envio.

As redes são colocadas automaticamente na janela 
de envio, mas você pode fazer algumas coisas para 
aproveitar ao máximo seu espaço de página.
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GIRAR:  Ao selecionar uma rede na janela de envio, 
você verá linhas no canto que mostram onde sua rede 
está agrupada, além de um círculo verde, que ajuda 
a girar a rede. Quando você passa o mouse sobre o 
círculo verde, o mouse o transformará em um círculo 
de seta preta. Esse é o seu indicador de que a rede 
está pronta para girar. Basta clicar e arrastar o mouse 
em uma direção e sua rede girará de acordo com 
essa direção.

REDES AUTO-AJUSTÁVEIS  Se você tiver várias redes 
em uma página, poderá notar que algumas redes 
estão sobrepostas ou que a página que contém as 
redes está realmente desorganizada. Se chegar a 
esse ponto, você pode clicar no ícone Redes Auto-
ajustáveis e o software ModelMaker™ irá distribuir 
automaticamente as redes e organizá-las para que 
caibam perfeitamente na página.

CHANGE PERMUTATION:  With some nets, you have 
the ability to change how the shape is unfolded. This 
can be helpful when you’re trying to fit multiple nets 
on one page. The assembled shape will be the same, 
no matter which permutation you choose.

REDE SEPARADA:  Quando você cria uma forma 3D, 
a rede e qualquer uma das peças são agrupadas 
automaticamente. Mas, às vezes, é necessário 
separar as peças para aproveitar ao máximo o espaço 
da página. Para separar uma rede, selecione-a, clique 
com o botão direito do mouse e selecione "Rede 
Separada". Cada peça permanecerá selecionada, 
então você irá clicar fora da forma e, em seguida, 
clicar na peça que você deseja mover. Com jeitinho, 
você pode colocar muitas peças diferentes em uma 
única página.

Com algumas redes separadas, você verá alguns 
pontos indicadores para informar onde a peça 
separada precisa ser colocada.
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Para adicionar ou remover páginas na janela de envio, 
você pode usar as setas acima e ao lado das redes.

PROJEÇÕES
Você tem a opção de visualizar seu objeto 

em uma projeção de terceiro ângulo, o que significa 
apenas que você vê as visualizações de sua forma. 
O ModelMaker™ usa como padrão a projeção de 
terceiro ângulo mostrando as vistas superior, frontal 
e lateral.

Se você deseja alterar qualquer um dos lados que está 
visualizando, clique com o botão direito do mouse em 
sua projeção e, em seguida, clique em Propriedades. 
Isso abrirá uma caixa com opções que você pode 
alterar para mudar sua projeção.
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O símbolo mostrado na parte inferior da página 
indica que você está vendo uma vista ortogonal 
ou uma exibição que mostra uma representação 
exata da forma. Como você não está vendo uma 
visualização em 3D, está vendo apenas determinadas 
visualizações da forma sem profundidade.

Essas projeções são ótimas se você estiver 
interessado nos aspectos de engenharia e arquitetura 
dosoftware ModelMaker™, mas o usuário comum 
provavelmente desejará se ater à exibição da Rede 
para Imprimir e Cortar formas e modelos.

Imprimindo o Projeto
O ModelMaker™ tem a capacidade de criar o que 
é chamado de projeto de Impressão e Corte. Isso 
significa que você pode adicionar uma cor, padrão ou 
algum outro tipo de projeto à superfície da sua forma 
usando sua impressora doméstica e, em seguida, a 
máquina de corte Silhouette cortará perfeitamente 
sua rede impressa.

A primeira coisa que você precisa fazer é se certificar 
de adicionar marcas de registro à página que está 
imprimindo. Este é um passo crucial a ser dado se 
você deseja que sua máquina Silhouette corte as 
redes que você criou. Para fazer isso, vá até  Arquivo 
> Fabricação > Usar Marcas de Registro (Imprimir 
e Cortar).

Você verá na janela de envio que, ao adicionar marcas 
de registro, as bordas de impressão diminuirão a 
quantidade de espaço livre na sua página. Certifique-
se de que a rede se encaixa na borda das marcas de 
registro que você verá na página na janela de envio. 
Se algum dos seus desenhos for impresso fora da 
borda de impressão, o projeto de Impressão e Corte 
pode não ser impresso corretamente.

Quando tiver organizado suas redes para caberem 
nas bordas de impressão, vá até a barra de 
ferramentas no canto superior esquerdo e clique no 
ícone Imprimir. Selecione o link que diz "Clique aqui". 
Uma caixa irá aparecer solicitando que você digite 
um nome para o seu trabalho de impressão. Isso 
pode ser útil, por exemplo, em uma sala de aula, onde 
vários computadores podem estar usando a mesma 
impressora. Inserir um nome para o trabalho ajudará 
todos a saberem de quem é a página impressa. Se 
você não estiver em uma situação como essa, você 
pode pular a etapa para nomear, pois é opcional.
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Another box will pop up and have you choose a printer 
as well as any other properties you wish to add. Once 
you’ve adjusted everything you wish to adjust, click 
OK to print your page.

Page numbers, as well as a name if you chose to add 
one, will print on the page to help you determine 
which page is which.

Cortando Formas com 
uma Máquina Silhouette
Após criar suas formas e dispor as redes na janela 
Enviar, prepare sua máquina de corte Silhouette. 
Certifique-se de que a máquina esteja conectada ao 
computador e à energia, e esteja ligada.

CORTAR COM MARCAS DE REGISTRO
Quando estiver pronto para cortar as redes da página 
que acabou de imprimir, clique no ícone que se parece 
com uma máquina de corte Silhouette. Este é o ícone 
de corte. Uma caixa irá aparecer com instruções 
sobre o que fazer a seguir. Ela lhe dirá para colocar a 
página impressa na base de corte e carregar a base na 
máquina de corte.

Se você quiser alterar qualquer uma das configurações 
de corte, clique no link Configurações na caixa Status 
da máquina Silhouette. Você pode escolher marcar 
ou perfurar as linhas de dobra e alterar qualquer uma 
das outras configurações de corte da sua máquina 
Silhouette. Para a maioria das cartolinas suaves, 
usamos velocidade 5, espessura 30 e profundidade 
da lâmina 3 para nossas configurações de corte, e 
para as configurações de marcação ou perfuração, 
usamos espessura 10 e profundidade da lâmina 1. As 
configurações de corte podem variar de acordo com a 
máquina ou o material.

OBSERVAÇÃO: Mesmo se você imprimiu uma cor 
ou um padrão em sua forma, a visualização de 
corte não mostrará isso. Mostra apenas as linhas 
de corte ou pontuação da forma.
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Quando terminar, clique no X ao lado das 
Configurações de Corte na seção branca. Isso irá 
fechar a janela Configurações de Corte e o levará de 
volta à página onde você poderá iniciar seu corte.

Depois disso, você está pronto para cortar sua página. 
Clique no link que diz "Continuar" para iniciar o 
processo de corte.

A próxima coisa que você desejará fazer é indicar que 
deseja que suas marcas de registro sejam detectadas 
automaticamente. É onde sua máquina usará seu 
olho óptico para ler as marcas de registro que 
adicionamos à página.

Se a sua máquina tiver um problema ao detectar as 
marcas de registro automaticamente, você poderá 
optar por encontrar manualmente as marcas de 
registro. Na próxima tela, você verá setas azuis que 
você pode usar para posicionar a lâmina de corte 
sobre a marca de registro quadrada no canto superior 
esquerdo da página.

Após sua máquina detectar as marcas de registro, ela 
continuará cortando o contorno da forma e marcando 
ou perfurando as linhas de dobra de acordo com as 
configurações de corte inseridas.

CORTAR SEM IMPRIMIR UM PROJETO
Talvez você esteja cortando papel colorido ou 
padronizado ou não queira nada em suas formas. 
Nesse caso, você irá pular diretamente para a 
etapa de corte.

Em seguida, volte para oModelMaker™ e 
clique no ícone Cortar (o ícone ao lado da 

impressora que se parece com uma máquina 
Silhouette).

Se você quiser alterar qualquer uma das configurações 
de corte, clique no link Configurações na caixa Status 
da máquina Silhouette. Você pode escolher marcar 
ou perfurar as linhas de dobra e alterar qualquer uma 
das outras configurações de corte da sua máquina 
Silhouette. Para a maioria das cartolinas suaves, 
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usamos velocidade 5, espessura 30 e profundidade 
da lâmina 3 para nossas configurações de corte, e 
para as configurações de marcação ou perfuração, 
usamos espessura 10 e profundidade da lâmina 1. As 
configurações de corte podem variar de acordo com a 
máquina ou o material.

Quando estiver pronto, clique no link que diz "Cortar" 
sob Carregamento das instruções da Silhouette.

MONTANDO SEU PROJETO
Após terminar de cortar a rede, você está pronto 
para montá-la. Dobre todas as linhas perfuradas 
ou marcadas. Alinhe os pontos indicadores se você 
separar sua forma de rede em pedaços. Cole as abas 
no lugar para criar a forma 3D.
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Embora muitas das funções do Mint 
Studio™ e do Silhouette Studio® 
sejam semelhantes, existem alguns 
aspectos importantes que diferem 
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Projetando Com oMint Studio
O Mint Studio™ e o Silhouette Studio® são dois programas de software 
diferentes, projetados para trabalharem com a Silhouette Mint™ e 
com as outras máquinas Silhouette(a Cameo, a Portrait e a Curio), 
respectivamente. Apesar de cada um dos programas emparelhar 
com máquinas Silhouette diferentes, os dois programas são muito 
semelhantes. Mas se você não conhece o Silhouette Studio®, tudo bem! 
Você vai aprender sobre Mint Studio™ rapidamente.

O tamanho inicial da página quando você abre Mint Studio™ é 90 mm x 
45 mm. As configurações de página de desenho dependem do tamanho 
do carimbo. O Mint Studio ™ tem sete opções diferentes de tamanho 
de página que correspondem aos sete tamanhos diferentes de folhas 
de carimbo.

Para dimensões e 
características da 
Silhouette Mint™, veja a 
página 23.
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VISÃO GERAL DA ÁREA DE TRABALHO
1. Ferramentas de Documento
2. Ferramentas de Desenho
3. Biblioteca e Loja
4. Ferramentas de Carimbo
5. Ferramentas do Mint Studio™
6. Painel Opções
7. Preferências

FORMATOS DE ARQUIVOS DO SOFTWARE
O software Mint Studio™ usa um formato próprio de arquivo 
MINT, que consiste em arte vetorizada para dados de 
preenchimento de linha e cor/gradiente. O Mint Studio™ pode 
abrir arquivos do Silhouette Studio ®, mas o Silhouette Studio® não 
pode abrir arquivos do Mint Studio™.

O Mint Studio™ pode abrir os seguintes formatos de arquivos:

 f STUDIO
 f STUDIO3
 f TIFF
 f JPG

 f BMP
 f PNG
 f GIF

Além dos arquivos que podem ser abertos ou importados, o Mint 
Studio ™ também pode acessar qualquer fonte instalada no seu 
computador.

1 5

6

7

2

3

4



Capítulo Seis: Mint Studio™ Ferramentas de Documento | 226

Ferramentas de 
Documento
VISUALIZANDO E AMPLIANDO
Quando você visualiza seu espaço de trabalho, 
você pode desejar ampliar, para ter uma visão mais 
detalhada de imagens menores ou diminuir o zoom, 
para ver seu carimbo inteiro.

MAIS ZOOM:  Esta ferramenta vai ampliar o 
centro do seu espaço de trabalho, para uma 

visão mais próxima.

MENOS ZOOM:  Esta ferramenta vai diminuir o 
zoom para que você tenha uma perspectiva 

mais ampla.

ARRASTAR SOBRE FORMA PARA DAR ZOOM:  
Esta ferramenta permitirá que você dê zoom 

em áreas específicas do seu espaço de trabalho, 
desenhando uma caixa em torno da área que você 
deseja ampliar.

MAIS E MENOS ZOOM COM O MOUSE:  
Depois de clicar nesta ferramenta, seu ícone 

vai aparecer como o ícone Mais e Menos Zoom com 
o Mouse. Você pode então clicar e segurar para baixo 
seu mouse, para aumentar ou diminuir o zoom 
manualmente, para o tamanho selecionado.

GARIMPAR (MOVER) COM O MOUSE:  
Selecionando o ícone Garimpar Utilizando o 

Mouse, você pode se mover através de seu espaço de 
trabalho. Quando você soltar o mouse, a função 
Garimpar desliga-se. Esta função pode ser realmente 
útil se você está com uma imagem ampliada e precisa 
se mover de uma parte do seu projeto para outra.

Uma outra forma, é você manter a barra de 
espaço pressionada e usar o mouse para se 
mover em torno de seu espaço de trabalho.

AJUSTAR À PÁGINA:  Clicar no ícone Ajustar à 
Pagina, vai imediatamente ajustar todo o 

espaço de trabalho definido para o centro da tela.

MENU OBJETO 
Algumas das funções do software não têm ícones 
na parte superior da tela, como o Silhouette Studio®. 
Em vez disso, você pode acessa-los indo até o menu 
Objeto, na barra de ferramentas superior.

Mover e Escala abrem automaticamente seus 
painéis correspondentes, permitindo que você edite 
preferências específicas.

Espelho, Girar e Alinhar têm opções de menu 
adicionais que permitem que você execute ações 
específicas.

Você pode selecionar uma opção diretamente deste 
menu (como "Alinhar Meio/Centro") ou você pode 
selecionar lá em baixo, "Opções de Alinhamento". Isto 
vai abrir no lado direito, o painel ja conhecido.

DICA SILHOUETTE: Se você está procurando uma 
ferramenta que você usa no Silhouette Studio®, 
mas não encontra no Mint Studio™, verifique o 
menu suspenso em "Objeto".
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Agrupar, Desagrupar, Criar Caminho Composto e 
Liberar Caminho Composto Só podem ser usados se 
você tiver selecionado seu objeto ou objetos, na tela 
de desenho.

Ferramentas de Desenho
SELECIONAR
Sua ferramenta de seleção básica, permite 

que você selecione formas e mova-as em torno de 
seu espaço de trabalho, livremente.

EDITAR PONTOS:  Embora não haja um ícone de Editar 
Pontos, você ainda pode editar pontos específicos em 
seu objeto clicando duas vezes sobre eles. Os pontos 
aparecerão e o painel de Edição de Pontos vai surgir 
do lado direito da tela.

Se você quiser editar qualquer uma das formas ou 
molduras que você criar, você precisará primeiro 

"Converter em Caminho"(clicando com o botão direito 
e selecionando). Agora você pode Editar Pontos em 
suas formas como em qualquer outro objeto.

Para saber mais sobre Editar Pontos, consulte 
a página 56.

TEXTO
Para usar suas fontes, clique na ferramenta 

Texto, localizada no lado esquerdo da tela do software 
ou no meio superior. Clicar em Texto, permite que 
você coloque um cursor de texto no seu espaço 
de trabalho e comece a digitar diretamente na 
tela. Consulte a página 92 para uma descrição 
detalhada de todas as diferentes funções de texto.

O texto no Mint Studio™ tem os mesmos recursos 
que o texto no Silhouette Studio®. Você pode justificar, 
ajustar o caractere e o espaçamento de linha e 
converter o texto em caminho.

FORMAS
Você pode desenhar uma variedade de formas 

prontas usando a ferramenta Formas. Algumas 
formas podem ser ajustadas ainda mais com as barras 
de controle dentro da forma.

LD Loud Larry | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 106564

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/106564
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USANDO AS BARRAS DA FORMA:  Esta flor vem 
sempre com o padrão de sete pétalas. Você pode 
mover a barra de controle para cima ou para baixo 
para adicionar mais pétalas.

Usando os pontos vermelhos, você pode ajustar 
ainda mais as formas. E, como qualquer objeto no 
Silhouette Studio®, no Mint Studio™, você também 
pode usar o ponto verde na parte superior para 
girar a forma.

MOLDURAS
Com a Ferramenta Moldura, você pode criar 

projetos com várias molduras prontas. Algumas 
molduras podem ser ajustadas ainda mais nas barras 
de controle dentro delas.

Aqui está uma moldura básica. Usando os pontos 
vermelhos, você pode ajustar a forma inteira do seu 
objeto. Usando a barra de controle no centro, você 
pode adicionar ou remover o número de curvas na 
parte externa da moldura.

Você pode mover o ponto vermelho para dentro 
ou para fora para alterar a largura das pétalas.

DICA SILHOUETTE: Segure "Shift" enquanto 
desenha, para criar uma moldura perfeitamente 
proporcional. Manter Alt pressionado, faz seu 
cursor ser o centro do objeto e expande ele à 
partir daquele ponto.

PREENCHER MOLDURAS COM COR:  Você pode 
preencher as molduras para transforma-las 
em formas. Basta alterar as propriedades de 
preenchimento na parte inferior da tela.

FERRAMENTA LINHA
A ferramenta Linha cria linhas retas únicas, 

que você pode usar para criar ou editar desenhos. 

Abaixo está um coração preenchido com um desenho 
floral. Para adicionar mais dimensão à ele, clique na 
Ferramenta Linha. Você pode adicionar linhas retas 
no miolo da flor ou em qualquer outro lugar que 
você quiser.

FERRAMENTA MÃO LIVRE
A ferramenta de Desenho à Mão Livre 

permite que você crie linhas de forma suave e 
contínua. Linhas desenhadas com esta ferramenta, 
terão transições suaves e sem ângulos afiados, e elas 

Paisley Heart | por Sophie Gallo
ID do Projeto: 50808

Segurar "Shift" ao usar a Ferramenta Linha, cria 
uma linha perfeitamente vertical, horizontal ou 
45 graus, à partir do seu cursor.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/41853
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/50808
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vão continuar até que o botão do mouse seja liberado, 
ou que a imagem seja fechada, juntando o ponto final 
com o ponto inicial da linha.

FERRAMENTA BORRACHA
Use a ferramenta borracha para remover 

facilmente e imediatamente linhas internas ou outros 
objetos indesejados de seu projeto.

Abaixo está o mesmo coração de antes. Agora, em 
vez de adicionar linhas, apague linhas. Se você excluir 
algumas das linhas, você pode deixar o desenho mais 
simples, o que facilitará na hora de aplicar tinta.

A opção "Estilo de Extremidade" só vai ajustar as 
linhas que têm extremidades abertas. "Reta" ou 

"Quadrada" fornecem bordas planas mais nítidas na 
ponta da linha, e "Arredondado" fornece uma borda 
arredondada mais suave na ponta da linha.

TEXTO
O Texto está localizado na barra de 

ferramentas superior e na barra de desenho à 
esquerda. Veja a página 92 para saber tudo 
sobre texto.

DIMENSIONAR
No painel Dimensionar, você pode 

redimensionar a imagem selecionada para qualquer 
tamanho. Selecione a opção "Bloquear Aspecto" para 
certificar-se de que sua imagem é redimensionada 
proporcionalmente quando você está ajustando um 
lado de cada vez.

Zinnia Font | por Katie Jarman
ID do Projeto: 77614

SNF Uptown, ZP Ex Boyfriend, Jillowy | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 99003, 105115, 97712

LDJ Jumpin Jill Flash | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 98979

Globe from designs included with 
Mint Studio™

erramentas do Mint 
Studio

ESTILO DE LINHA
O painel Estilo de Linha te dá opções para 

ajustar o estilo da sua linha, para uma linha sólida 
padrão ou uma das várias linhas tracejadas. As linhas 
serão impressas no seu carimbo no estilo selecionado.

A espessura da linha pode ser ajustada manualmente. 
Arraste a barra "Espessura de Linha" ou digite a 
espessura desejada do ponto.

A opção "Estilo de Canto", vai ajustar como as linhas 
aparecem em qualquer um dos pontos de canto da 
imagem. "Canto" é uma borda afiada. "Arredondado" 
é uma borda mais suave enquanto "Biselado" é uma 
borda chanfrada.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/573124
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/77614
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/99003
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/105115
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/97712
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/98979
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"Ajustar ao Carimbo" vai dimensionar seu desenho 
ou imagem para caber no tamanho da sua folha de 
carimbo. Veja página 234 para mais detalhes.

CORTAR
Use a Ferramenta Cortar para cortar ou 

segmentar imagens. Dentro do painel Cortar, você 
pode selecionar moldes prontos ou uma variedade de 
Ferramentas de Corte.

RASTREAMENTO MAGNÉTICO:  No painel Cortar, 
existe uma função de Rastreamento Magnético. Ela 
vai te ajudar à cortar facilmente sua imagem em torno 
de linhas curvas e desiguais.

A Ferramenta Cortar tem uma seção de 
Ferramentas de Corte. Elas funcionam como a 
Ferramenta Faca do Silhouette Studio®. Consulte 
a página 67.

Quando você conectar seus pontos e fizer uma 
forma completa, o Mint Studio™ vai cortar tudo que 
estiver em segundo plano. Não se preocupe se você 
não tem uma imagem perfeita. Você pode usar a 
Edição de Pontos para fazer qualquer ajuste à sua 
imagem cortada.

USANDO O RASTREAMENTO MAGNÉTICO:  Escolha 
um ponto de partida na borda da sua imagem. Com a 
ferramenta Rastreamento Magnético, clique uma vez 
para criar um ponto inicial. Guie a linha verde (o ímã) 
pela da borda da imagem e clique novamente, criando 
outro ponto.

O ímã vai se agarrar à imagem, facilitando para que 
você guie os pontos individuais, para exatamente 
onde você quer que eles fiquem.

Clicando em pontos mais próximos uns dos outros, 
vai te dar um corte mais preciso em torno da área 
escolhida. Guie seu ímã ao longo da imagem e 
mantenha o mouse pressionado.

DICA SILHOUETTE: Você pode ajustar o tamanho do 
círculo ao usar o Rastreamento Magnético, para 
ter mais precisão.
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AJUSTANDO CONFIGURAÇÕES DE RASTREAMENTO 
MAGNÉTICO:  Ajuste o círculo de tamanho de seleção 
do ímã, ajustando a barra de controle ou as setas para 
cima e para baixo na opção Rastreamento Magnético, 
ou rolando seu mouse. Quanto menor o círculo, mais 
precisão você terá na colocação de seus pontos.

Para fazer um ajuste, clique duas vezes na imagem 
para entrar no modo de Edição de Pontos. Selecione 
o ponto ou pontos que não se agarraram bem à sua 
imagem e arraste o ponto para mais perto da imagem 
desejada, para ajustar o Rastreamento Magnético.

PARTE CORTADA DA IMAGEM:  Com o Rastreamento 
Magnético, a parte cortada de sua imagem na 
verdade não é excluída. Ela ainda está disponível em 
segundo plano e você pode ajustar a sua imagem 
cortada para incluir mais partes da original.

Faça isso clicando duas vezes e entrando no modo 
de Edição de Pontos. Puxe os pontos para fora para 
revelar mais do fundo original que você cortou.

TEXTO CURVO
O Mint Studio™ tem várias formas de 

caminho de texto comuns no painel Testo Curvo. Para 
usa-las, primeiro digite seu texto e selecione uma 
forma no menu de Texto Curvo.

Você também pode fazer o seu texto seguir 
um caminho da mesma forma que você faz no 
Silhouette Studio®, movendo a bússola que fica à 
direita da caixa de texto, ao longo de uma forma. Para 
obter mais informações sobre esse método, consulte 
a página 97.

Um ímã menor é bom em curvas, cantos e 
lugares mais detalhados, enquanto um ímã maior 
é ideal para áreas maiores com linhas mais retas. 
O círculo maior é melhor para colocar pontos 
distantes em superfícies planas e longas.

LD Kangaroo | por Lettering Delights
ID do Projeto: 97115

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/24406
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/97115
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CONFIGURAÇÕES DE CORTE
O tamanho e a orientação da área de desenho 

do carimbo, podem ser selecionados no painel 
Configurações de Corte. Você pode ver o seu carimbo 
orientado como paisagem ou retrato.

Os tamanhos dos carimbos são sempre indicados em 
milímetros e podem ser encontrados impressos na 
folha de carimbo. Por exemplo, os números ' 1560 ' na 
imagem abaixo indicam que o carimbo mede 15 mm x 
60 mm (ou 60 mm x 15 mm).

1. 60 mm x 15 mm
2. 30 mm x 30 mm
3. 15 mm x 15 mm
4. 45 mm x 45 mm 

Love with Straight Arrow | por Jamie Cripps
ID do Projeto: 113683

1

Specs Appeal Retro Glasses | por Sarah Hurley
ID do Projeto: 30277

3

Diamond Pattern | por Sarah Bailey
ID do Projeto: 10905

2

Seagull Greetings Card | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 92292

4

FILTROS
Vários filtros ajudam na hora de aplicar efeitos 

variados em seu carimbo. Alguns filtros podem ser 
ajustados pelas barras de controle no menu Filtro. 
Todos os filtros podem ser invertidos para que o 
espaço negativo e positivo do carimbo seja trocado.

Temos um projeto de três flechas. Os diferentes filtros 
vão alterar muito como seu carimbo será impresso, 
como você aplica a tinta nele, e como ele ficará 
carimbado em sua página.

Arrows | por Cali Arroyo
ID do Projeto: 46457

Filtro Padrão

Filtro Realista

Filtro Padrão Invertido

Filtro Quadrinho (Contorno)

DICA SILHOUETTE: Vários filtros podem ser usados 
no mesmo carimbo, mas somente um filtro pode 
ser aplicado a cada forma selecionada.

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/104115
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/113683
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/120991
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/30277
https://www.silhouettedesignstore.com/view-artist/20508
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/10905
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/92292
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/19007
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/46457
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ENVIAR À MINT
É fácil enviar seu design para a sua Mint. 

Tudo que você precisa fazer é clicar no pequeno 
ícone de folha da Mint, no canto superior direito 
da tela e "Enviar à Mint". Certifique-se de que 
suas configurações de carimbo estão ajustadas da 
forma desejada.

Depois de entrar no painel Enviar à Mint, seu projeto 
será virado e você poderá ver como seu carimbo 
será impresso. Clique em "Iniciar Mint" e assista-a 
trabalhar!

NÃO SE PREOCUPE EM ESPELHAR SEU CARIMBO!  Seu 
carimbo será espelhado automaticamente 
quando você enviá-lo para ser impresso.

ZP Mother Interlock | por ScrapNfonts
ID do Projeto: 114985

Tapir | por Nic Squirrell
ID do Projeto: 65125

Ferramentas de Carimbo
Essas ferramentas permitem que você altere os 
elementos visuais do seu carimbo, como cores e 
contornos.

CONTORNO/PREENCHIMENTO:  Formas fechadas 
podem ter um preenchimento aplicado também. 
Você pode aplicar contorno, preenchimento, ou 
ambos, selecionando seu projeto e escolhendo um 
dos ícones abaixo: 

O ícone Contorno cria um contorno vazio em 
torno da forma selecionada. Se você usar um 

filtro, o contorno vai adquirir as propriedades do filtro 
selecionado. O contorno pode ser ajustado no menu 
Estilo de Linha.

O ícone Preenchimento preenche a forma 
selecionada se ela for uma imagem fechada. 

O preenchimento vai adquirir as propriedades do filtro 
selecionado (se aplicável).

O ícone Preenchimento e Contorno combina 
as propriedades do ícone Preenchimento e do 

ícone Contorno. Qualquer filtro utilizado será aplicado 
ao preenchimento e ao contorno.

Contorno Preenchimento Preenchimento e Contorno

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/27357
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/114985
https://www.silhouettedesignstore.com/artists/438393
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/65125
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VISUALIZANDO CORES:  Você pode pré-visualizar 
seu carimbo aplicando uma cor ou várias cores, das 
amostras na parte inferior do software. Várias cores 
podem ser usadas no mesmo carimbo, mas somente 
uma cor pode ser aplicada a cada forma selecionada.

Todas as amostras (exceto o branco) são apenas para 
representação visual e não afetam ou alteram como o 
carimbo será impresso.

AJUSTAR AO CARIMBO
Você pode dimensionar sua imagem para 

suas dimensões máximas (com base no tamanho 
do carimbo), clicando em "Ajustar ao Carimbo", no 
painel Dimensionar ou no ícone Ajustar ao Carimbo, 
localizado na parte inferior da tela do software.

Quando você abre uma foto em sua tela, ela pode ser 
muito grande. Corrija-a com um clique-"Ajustar ao 
Carimbo" Agora você pode ver sua foto e ajustá-la 
mais adequadamente.

Assorted Cute Dinosaurs | por Jamie Koay
ID do Projeto: 45263

NOTA: Qualquer forma colorida com a amostra 
branca, não será impressa no carimbo final.

Transforme fotos em carimbos sem usar o 
rastreamento! Basta selecionar um filtro que te 
agrada e seu carimbo está pronto para a Mint!

Foto carregada — Muito grande

Ajustar ao Carimbo

Foto com Filtro Aplicado

https://www.silhouettedesignstore.com/artists/20387
https://www.silhouettedesignstore.com/view-shape/45263
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Capítulo Sete

Acessórios e Ferramentas
Os acessórios e as ferramentas da 
máquina Silhouette são projetados 
especificamente para serem usados 
com sua Silhouette. Nós oferecemos 
uma grande variedade de lâminas 
(incluindo de corte profundo, auto 
ajustável, e de tecido), assim 
como diferentes tipos de bases e 
ferramentas, feitas para tornar a 
criação de seus projetos mais fácil. 
Você vai viajar com sua Silhouette? 
Você quer protegê-la da poeira? 
Nossos acessórios de viagem e 
armazenamento são perfeitos para 
você.

LÂMINAS E SUPORTES 236

Lâminas 237

Ajustes e Números de Lâmina 238

Ferramentas da Curio 239

Suporte de Caneta 239

FERRAMENTAS 239

Gancho 239

Aplicador e Raspador 240

Espátula 240

Pick-Me-Up® 240

Alimentador de Rolos 240

ESTEIRAS E BASES 241

Base de Corte 241

Base de Corte de Leve Fixação 241

Cutting Mat for Stamp Material 241

Base de Corte PixScan™ 241

Base de Relevo para Curio 242

Suporte para Base Curio 242

ACESSÓRIOS PARA VIAGEM E ARMAZENAMENTO 242

Bolsa Leve para Silhouette CAMEO® 242

Capa Protetora Silhouette 243

Bolsa de Viagem Silhouette Portrait® 243

DIVERSOS 243

Vale-presentes 243

Licenças do Silhouette Studio® 243
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Lâminas e Suportes
As ferramentas executam as funções básicas da sua Silhouette, pode ser cortando, fazendo relevo, gravando, 
ou pontilhando. Determinadas ferramentas podem somente ser usadas com determinadas máquinas, então 
certifique-se de que sua máquina é compatível com a ferramenta que você está usando.

Tipos de Lâmina
CARACTERÍSTICA CORTE (SOQUETE) TECIDO PREMIUM CORTE PROFUNDO AUTO AJUSTÁVEL

Gire a ponta para ajustar a configuração da lâmina P P P P

Ajuste automático P

Faça milhares de cortes antes de trocar P P
Dura 3x mais 
que a normal P P

Corte profundo 1 mm 1 mm 1 mm 2 mm 1 mm

Compatível com a Cameo 3 P P P P P

Compatível com a Cameo P P P

Compatível com a Curio P P P P

Compatível com a Portrait P P P

Tipos de mídia

Papel, transfer 
térmico, 

papel cartão 
vinil etc.

Tecido

Papel, transfer 
térmico, 

papel cartão 
vinil etc.

Papelão, EVA e 
outras mídias 
mais grossas 
de até 2mm

Papel, transfer 
térmico, 

papel cartão 
vinil etc.



Capítulo Sete: Acessórios e Ferramentas Lâminas e Suportes | 237

LÂMINAS
Existem atualmente cinco lâminas disponíveis para 
serem usadas em sua Silhouette: a Lâmina de Corte 
(soquete), a Lâmina Premium, a Lâmina de Corte 
Profundo, a Lâmina de Tecido e a Auto Ajustável. As 
lâminas têm tamanho padrão, o que significa que você 
pode (na maioria das vezes) usar a mesma lâmina 
em sua Curio, assim como na Portrait ou na Cameo. 
A Lâmina de Corte Profundo só deve ser utilizada em 
sua Cameo 3 ou Curio e a Auto Ajustável só deve ser 
utilizada na Cameo 3.

As lâminas Silhouette são feitas de uma liga de 
tungstênio sintetizado, que é super afiada e durável. 
Com a lâmina da Silhouette você pode cortar, 
perfurar, ou mesmo marcar seus materiais com 
precisão profissional.

As lâminas Silhouette podem durar até seis meses. 
A vida útil da lâmina dependerá de quanto você usa 
sua máquina e do tipo de material que você corta com 
sua lâmina. Os materiais mais grossos vão desgastar 
a lâmina muito mais rapidamente. Freqüência de uso, 
comprimento das linhas nos trabalhos realizados, 
complexidade de desenhos (onde a lâmina vira mais 
nas quinas), e tipo de mídia cortada, podem afetar a 
duração da sua lâmina. Se você notar que sua lâmina 
não está fazendo cortes tão limpos quanto antes, 
talvez esteja na hora de adquirir uma lâmina nova.

A vida útil da sua lâmina também é afetada pela 
densidade das mídias que você corta. A lâmina de 
corte não é feita para cortar mídias extremamente 
grossas, como compensado ou papelão, e fazendo 
isso, você pode quebrar ou cegar sua lâmina.

Por outro lado, papéis fibrosos (como jornal ou papel 
reciclado) podem deixar para trás pequenas partículas 
que prejudicam o corte da lâmina. Este problema é 
facilmente resolvido, basta você girar com cuidado 
a tampinha que fica na ponta de cima da lâmina e 
soprar suavemente para remover todas as partículas. 
Se sua lâmina continuar a ter problemas de corte, 
pode ser hora de substituir sua lâmina.

LÂMINA AUTO AJUSTÁVEL:  A Lâmina Auto 
Ajustável Silhouette só está disponível para a 
Cameo 3, e só pode ser utilizada no suporte de 
ferramentas do lado esquerdo. Com ela você não 
tem que ajustar manualmente a sua configuração de 
corte! Simplesmente deixe sua máquina fazer todo 
trabalho para você. O Silhouette Studio® te dará as 
configurações de corte recomendadas, e você pode 
ajustá-las no software se quiser. Assim, quando 
você enviar seu projeto para sua Silhouette, sua 
máquina ajustará automaticamente sua Lâmina Auto 
Ajustável, com a configuração de lâmina que você 
escolheu no software. Relaxe e assista sua máquina a 
fazer mágica.

LÂMINA DE TECIDO:  Qual é a diferença entre a lâmina 
de corte e a lâmina de tecido? Além da cor, nenhuma! 
Eles são diferenciadas por cor para que você não 
corte tecido com sua lâmina de corte e vice-versa. 
Assim como você não usaria sua tesoura de tecido 
para cortar papel, recomendamos manter uma lâmina 
especificamente para tecido, para que as duas lâminas 
durem mais tempo.
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AJUSTES E NÚMEROS DE LÂMINA
Há três números diferentes associados às lâminas no 
Silhouette Studio®. Para encontrar as configurações 
corretas e conseguir um corte limpo, há três coisas 
para se considerar: o nível da lâmina, a espessura e a 
velocidade.

O nível da lâmina controla o quanto a lâmina ficará 
exposta, aumentando 0,1 mm por nível. Isso acomoda 
a espessura do material escolhido. Por exemplo, o 
nível 1 da lâmina = 01 mm, o nível 2 = 0,2 mm, e por 
aí vai. Se você tem um material como papel cartão, 
que a espessura real é 0,3 mm, ajustar a lâmina 
com uma exposição maior (como 0,6 mm ou uma 
configuração 6) significa que você está expondo a 
lâmina além da profundidade real do material. Isto 
não faz a lâmina cortar melhor, apenas a expõe mais. 
Se a lâmina passar da espessura real do material, 
sua ponta pode ficar cega muito mais rapidamente 
(ou em casos extremos, pode quebrar a ponta). 
Isso resultaria em um corte irregular. Daí pra frente, 
você teria então que expor a lâmina a um nível mais 
elevado sempre, porque com uma configuração de 6, 
a lâmina na verdade seria exposta somente 0,3 mm, 
já que a ponta foi gasta em excesso quando passou da 
espessura do material. Então, nós sugerimos que você 
não exponha demais sua lâmina para tentar obter um 
corte “melhor”.

A configuração de Espessura do software, controla 
com que força a lâmina será pressionando para baixo. 
Isto depende da densidade do material. Por exemplo, 
uma folha de papel que tem uma profundidade de 0,3 
mm, contra uma folha de cartolina mais densa com a 
mesma profundidade de 0,3 mm, exigiria que a lâmina 
fosse empurrada para baixo com diferentes níveis de 
espessura.

Se você acha que o material em questão pode ser 
um pouco mais grosso do que a recomendação de 
ajuste da lâmina, sugerimos que, à medida que você 
eleva o nível da lâmina, você também diminua a 
configuração de espessura no software, para que se a 
lâmina estiver superexposta, ela não seja pressionada 
com a maior força possível, o que poderia prejudicar 

a ponta. Você pode então, aumentar a espessura 
gradualmente, de acordo com os resultados dos 
testes que for fazendo.

O segredo para conseguir bons resultados de corte, 
é encontrar a combinação da menor configuração 
de lâmina e de espessura, onde a Silhouette ainda 
consegue cortar bem seu material. Por exemplo, se 
um material específico pode ser cortado com uma 
configuração de lâmina 3 ou 4, você deve optar pela 
configuração mais baixa que ainda está permitindo 
que você tenha um corte final limpo. Da mesma 
forma, se a configuração de espessura funciona 
em 28, provavelmente também funcionaria em 30. 
No entanto, a configuração mais baixa deve ser 
selecionada, para evitar forçar a lâmina além do que é 
necessário para um corte bem sucedido.

O painel Enviar da Silhouette também inclui um nível 
de Velocidade, para controlar a velocidade que um 
trabalho é cortado. Normalmente só é necessário 
ajustar a Velocidade para materiais específicos, que 
podem exigir que a lâmina se mova mais lentamente 
nos cantos ou partes detalhadas e complexas da 
imagem. Níveis mais rápidos estão disponíveis 
para agilizar o processo de corte geral. Você talvez 
deva diminuir a Velocidade, se estiver achando que 
algumas partes do projeto (especialmente os cantos) 
não estão cortando tão bem, se o material está saindo 
do forro durante o corte, ou se o ponto inicial/final de 
uma imagem não está no lugar certo.

Você pode ler mais sobre corte na página 30.
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FERRAMENTAS DA CURIO
A Lâmina de Pontilhado e Gravação e as Lâminas 
de Relevo Grosso e Fino, só podem ser usadas com 
sua Silhouette Curio™. A Lâmina de Pontilhado e 
Gravação permite que você crie padrões ou imagens 
com diferentes nuances de pequenos pontos, ou 
grave seu desenho em uma superfície metálica. As 
ferramentas de relevo criam marcas largas e finas 
para diferentes efeitos de relevo.

SUPORTE DE CANETA
Você quer usar uma canetinha ou um lápis em vez 
de Canetas de Desenho Silhouette? Você precisa 
do Suporte de Caneta! Substitua a lâmina da sua 
Silhouette por uma caneta, para desenhar em vez 
de cortar. É fácil de usar, e o suporte pode segurar 
vários instrumentos de desenho, desde uma caneta 
mais fina comum até uma canetinha com ponta 
mais grossa. 

Ferramentas
As ferramentas especiais da Silhouette, o gancho, o 
aplicador e raspador, a espátula, e o pick-me-up®, são 
vendidas separadamente ou no Kit de Ferramentas 
Essenciais Silhouette. O Kit de Ferramentas também 
inclui uma régua e um pano de microfibra.

GANCHO
O Gancho Silhouette é a ferramenta mais essencial 
ao se fazer projetos com vinil e com transfer térmico. 
Enquanto o gancho é usado principalmente para 
remoção, os usuários Silhouette encontram muitas 
maneiras de usá-lo para outros projetos, como a 
cutucar para fora aquelas pedacinhos teimosos de 
papel cartão que ficam depois do corte, ou mesmo 
puxar para cima o canto do papel adesivo Silhouette.
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APLICADOR E RASPADOR
Com seu Aplicador e Raspador Silhouette, você pode 
limpar suas bases de corte raspando fora pedacinhos 
de mídia que ficaram grudados, aplicar transfers em 
trabalhos com vinil e eliminar bolhas de ar depois 
de aplicar um adesivo liso. Assim como outras 
ferramentas Silhouette, você pode encontrar vários 
usos para a ferramenta de raspagem. É sempre bom 
ter em mãos.

ESPÁTULA
A Espátula vai se tornar sua melhor amiga. É a 
ferramenta perfeita para retirar projetos delicados 
da base de corte, sem dobrar ou rasgar. A ponta fina 
entra com facilidade por baixo dos projetos de corte 
e trabalha em torno das formas mais complexas. Não 
vai demorar muito até que esta ótima ferramenta seja 
uma necessidade em todos os seus projetos manuais.

PICK-ME-UP®
Se você é como a gente, você provavelmente gasta 
muito tempo procurando por peças de artesanato 
menores. Esta ferramenta Pick-Me-Up® foi criada 
com isso em mente. Ele tem uma ponta aderente para 
pegar e colocar pequenos objetos e uma ferramenta 
afiada para picar pedaços difíceis de serem 
eliminados. Você não precisa mais ir atrás desses 
pedaços e pontas ao redor do tampo da mesa (ou 
chão); o Pick-Me-Up® cuida de todos os detalhes.

ALIMENTADOR DE ROLOS
Você se encontra equilibrando rolos de vinil ou de 
transfer térmico ao fazer um projeto? Você precisa 
de um suporte para Alimentador de Rolos! O 
Alimentador de Rolos proporciona um jeito fácil e 
conveniente de colocar material em sua Silhouette. 
O suporte para Alimentador de Rolos alinha 
corretamente sua mídia em rolo, para garantir que ela 
vai entrar retinha na máquina. Se você está enviando 
projetos grandes, um suporte para Alimentador 
de Rolos vai te poupar de ter que ficar vigiando 
sua máquina.



Capítulo Sete: Acessórios e Ferramentas Esteiras e Bases | 241

Esteiras e Bases
Aqui na Silhouette nós somos loucos por bases! 
Venha descobrir que tipos de opções temos para 
fazer seu material grudar.

BASE DE CORTE
Toda máquina de corte Silhouette vem com uma base 
de corte na caixa. As bases têm um adesivo especial 
que adere mídias finas e grossas, como papel, papel 
cartão, tecido e papel magnético. O adesivo é forte o 
suficiente para segurar a maioria das mídias, e uma 
base sem o excesso de cola não vai rasgar papel fino. 
A base de corte permite que você corte mídias finas 
como papel. E posicionar as mídias de acordo com 
as linhas da grade na base e no Silhouette Studio®, 
significa que você pode fazer cada corte exatamente 
onde desejar.

As bases de corte são vendidas em dois tamanhos 
para a Cameo (30,5 cm x 30,5 cm e 30,5 cm x 60 
cm), um tamanho para a Portrait (20,3 cm x 30,5 
cm), e dois tamanhos para a Curio (21 cm x 15 cm e 21 
cm x 30,5 cm).

BASE DE CORTE DE LEVE FIXAÇÃO
A base de corte de leve fixação foi criada para segurar 
materiais mais delicados, que exigem um adesivo 
leve. É ideal para cortar materiais mais finos, incluindo 
papel sulfite.

A base de corte de leve fixação é vendida em dois 
tamanhos: um para a Cameo (30,5 cm x 30,5 cm) e 
um para a Portrait (20,3 cm x 30,5 cm).

CUTTING MAT FOR STAMP MATERIAL
This cutting mat is specifically designed for the 
Silhouette stamp material. It will help you create 
customized stamps with your Silhouette cutting 
machine. (Don’t get this mixed up with the 
Silhouette Mint™ stamping machine. This mat is to 
make custom stamps using your Cameo or Portrait.)

BASE DE CORTE PIXSCAN™
A base de corte PixScan™ abre um novo mundo de 
possibilidades de projetos. Disponível para Cameo, 
Portrait e Curio, a base PixScan™ permite cortar 
precisamente em torno de um desenho impresso ou 
posicionar linhas de corte em um local específico do 
seu material.

Quer saber como funciona a base PixScan™? 
Consulte a página 74.
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BASE DE RELEVO PARA CURIO
A base de relevo para Curio é feita com uma 
superfície adesiva acolchoada, que envolve as pontas 
da Lâmina de Relevo Fino/Grosso, fazendo efeitos 
de relevo únicos. A base de relevo vem em dois 
tamanhos (21 cm x 15 cm para o suporte de base 
menor e 21 cm x 30,5 cm para o suporte de base 
maior da Curio).

SUPORTE PARA BASE CURIO
O suporte para base da Curio permite que você 
carregue mídias mais espessas na máquina, que 
seriam muitos grossas ou muito duras para serem 
carregadas em suas outras máquinas Silhouette. Cada 
Curio vem com um suporte de 21 cm x 15 cm, e com 
4 plataformas (duas de 1 mm e duas de 2 mm). Para 
projetos maiores, um suporte maior (21 cm x 30,5 
cm), também está disponível.

Acessórios para Viagem e 
Armazenamento
É fácil carregar e armazenar as máquinas Silhouette. 
Mantenha-as protegidas com a nossa seleção 
de capas protetoras e bolsas. Personalize esses 
acessórios com materiais crativos da Silhouette e 
expresse seu estilo.

BOLSA LEVE PARA SILHOUETTE CAMEO®
A Bolsa Leve para CAMEO tem menor 
acolchoamento para permitir que você carregue sua 
máquina, mas a bolsa não adiciona um monte de 
volume extra. Está disponível em cinza e se adapta 
a CAMEO 3.
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CAPA PROTETORA SILHOUETTE
A capa protetora funcional da Silhouette se adapta 
confortavelmente à sua máquina para mantê-la 
limpa e protegida. A capa protetora da CAMEO 3 
está disponível em cinza ou rosa. A capa protetora 
da Portrait foi criada em cinza ou vermelho. A capa 
protetora da Curio está disponível em azul.

BOLSA DE VIAGEM SILHOUETTE PORTRAIT®
A Portrait foi projetada para ser portátil. Essa bolsa 
é perfeita para transportar sua Portrait, seu laptop e 
acessórios com você, para onde você for. Esta bolsa 
azul tiffany de 46 cm x 18 cm x 30 cm, também vai 
acomodar a Silhouette original e a Silhouette SD.

Diversos
VALE-PRESENTES
A Silhouette oferece dois cartões vale-presente 
(Gift Cards) diferentes. Nós temos um cartão para 
a Loja Online da Silhouette America e outro para a 
Loja de Design (Silhouette Design Store). Ambos 
os cartões podem ser comprados on-line no site 
silhouetteamerica.com, mas eles não funcionam 
nas duas lojas. Você não pode usar um cartão vale-
presente da Loja de Design, para comprar um produto 
da Loja Online e vice-versa, então certifique-se de 
você está comprando o cartão correto!

LICENÇAS DO SILHOUETTE STUDIO®
Você pode comprar atualizações de software através 
da Loja Online da Silhouette America. Enviaremos um 
código digital para seu e-mail e você irá inserir esse 
código no Silhouette Studio®. Temos três edições nas 
quais você pode fazer atualizações: Edição Designer, 
Edição Designer Plus e Edição Business. Cada edição 
inclui todos os recursos de todas as edições inferiores.

Consulte a página 33  para ver qual edição do 
Silhouette Studio® é melhor para você.

http://www.silhouetteamerica.com
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Materiais Criativos
A Silhouette oferece uma linha de 
materiais criativos, que funcionam 
especificamente com suas máquinas. 
Estes materiais incluem diferentes 
tipos de mídia, que podem ser 
carregadas em sua máquina de 
corte Silhouette, enfeites criativos 
e muito mais. Estes materiais 
incluem diferentes tipos de mídia, 
que podem ser carregadas em sua 
máquina de corte Silhouette, enfeites 
criativos e muito mais. Cada produto 
contém uma descrição do produto 
e, se aplicável, as configurações 
recomendadas da máquina. 

Para detalhes sobre cor ou pedidos, 
por favor visite nossa loja online em 
silhouetteamerica.com ou consulte 
seu revendedor Silhouette preferido.

PAPEL CARTÃO ADESIVO 245

MÍDIA ALTA 246

ADESIVOS COM CÚPULA 247

TINTAS PARA TECIDO 248

ESTABILIZANTE DE TECIDO 249

CREME PARA GRAVAÇÃO DE VIDRO 250

TRANSFER TÉRMICO 250

MÍDIA PARA MINT 253

STRASS (RHINESTONES) 254

FOLHA DE SERIGRAFIA 255

CANETAS DE DESENHO 255

MÍDIAS ESPECIAIS 256

VINIL 264
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Papel Cartão Adesivo (de um lado) 245

Papel Cartão Chalkboard (Quadro de Giz) 245

Papel Cartão Adesivo Imprimível Branco 245

Papel Cartão Adesivo
Com o papel cartão adesivo Silhouette, é mais fácil do que 
nunca cortar palavras e formas com detalhes complexos, e 
você nem vai precisar se preocupar com cola. Todos os papéis 
cartão adesivos Silhouette são revestidos com um adesivo 
aderente, que permite que você pule a parte da cola e pregue 
o papel diretamente onde desejar. O papel cartão adesivo vem 
em várias cores está disponível em: de um lado, chalkboard 
(quadro de giz) e imprimível.

PAPEL CARTÃO CHALKBOARD (QUADRO DE GIZ)
O papel cartão Chalkboard está disponível em um pacote de seis 
folhas de 21,5 cm x 30,5 cm. Ele tem adesivo na parte de trás, 
para que você possa aplicá-lo diretamente em seu projeto sem se 
preocupar em passar cola. Escreva com giz na superfície preta 
para criar projetos originais ou use o Giz Silhouette em um 
suporte de caneta para desenhar projetos com sua máquina.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 3, 
Força 29, Passes 1

PAPEL CARTÃO ADESIVO IMPRIMÍVEL BRANCO
Este papel cartão adesivo liso e branco, não é texturizado, o que 
facilita na hora de carregá-lo em uma impressora. E a superfície 
adesiva permite que você termine seu trabalho de corte e vá 
diretamente para seu projeto.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 3, 
Força 29, Passes 1

PAPEL CARTÃO ADESIVO (DE UM LADO)
Este papel cartão com adesivo de um lado, permite que você cole 
o papel sem precisar se preocupar em passar cola manualmente. 
Use-o para fazer cartões com camadas, banners ou qualquer 
outra coisa que você imaginar. E, como esta é uma mídia forrada, 
você não tem que cortá-la em uma base de corte.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 3, 
Força 29, Passes 1
Observação: A Cameo pode acomodar o papel 30,5 cm x 30,5 cm 
sem nenhum problema, mas você vai precisar cortar o papel para a 
Portrait e para a Curio

https://www.silhouetteamerica.com/shop/specialty-media/CARDSTOCK-CHALK
https://www.silhouetteamerica.com/shop/adhesive-cardstock/MEDIA-CARD-ADH
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Adhesive%20Cardstok
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Fio 246

Fita da Plataforma 246

Mídia Alta
O fio de PLA (ácido polilático) é um plástico biodegradável que 
pode ser derretido e moldado, o que o torna um ótimo material 
para impressão 3D. A Silhouette oferece várias cores básicas de 
fio otimizadas para funcionar com a Silhouette Alta®.

FIO
Use o fio da Silhouette com a Silhouette Alta® para fazer suas 
próprias criações em 3D. Quando você carrega o fio, a máquina 
aquece e imprime o objeto que você criou na Silhouette 3D™. 
Cada bobina inclui 500 gramas de fio de 1,75 mm.

Máquina: Alta

FITA DA PLATAFORMA
A fita da Plataforma Alta foi projetada para se encaixar no topo 
da plataforma da Silhouette Alta®. Não só protege a peça de 
plataforma plástica como a ajuda a durar mais tempo, como 
também ajuda a primeira camada do seu design impresso 3D a 
ser colada adequadamente à plataforma, para obter uma melhor 
impressão.

Máquina: Alta

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Filament
https://www.silhouetteamerica.com/shop/ALTA-TAPE
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Resina Epóxi 247

Folhas Laminadas 247

Adesivos com Cúpula
Os adesivos em cúpula são adesivos que têm uma resina epóxi 
transparente por cima, criando um efeito 3D bacana. Esses 
adesivos são ótimos para livros de recortes, revistas, cartões e até 
mesmo notebooks. Basta imprimir e cortar os adesivos e aplicar a 
resina epóxi por cima.

RESINA EPÓXI
A resina epóxi da Silhouette consiste em duas soluções. Quando 
você insere cada solução na seringa, a seringa mistura as duas 
soluções para fazer a resina e permite que você a aplique sobre 
uma superfície. Após o tempo de secagem atribuído, a solução 
ficará endurecida, proporcionando o efeito 3D.

FOLHAS LAMINADAS
As folhas laminadas devem ser usadas com papel autocolante 
branco apenas quando você deseja aplicar a resina epóxi por 
cima. A folha laminada evita que as cores escorram, para que os 
adesivos sejam agradáveis e vibrantes. Corte o papel autocolante 
e a folha laminada. Estão inclusas seis folhas 21,5 cm x 27,9 cm 
por pacote.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridas: Aumente a profundidade da 
lâmina em 1
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Tintas Para Tecido
Combine as tintas para tecido e o estêncil para tecido 
Silhouette e crie seus projetos com a maior facilidade. Corte 
seu projeto no estêncil para tecido como você faria com 
vinil comum. Use uma esponja para aplicar a tinta ao tecido 
e use calor para finalizar.

TINTA PARA TECIDO
A tinta e o estêncil para tecido Silhouette ficam de mãos dadas 
quando você está aplicando desenhos personalizados à roupas e 
tecidos. É um tinta de secagem suave que não racha nem 
descasca. Uma garrafinha de 60 ml de tinta é suficiente para criar 
de cinco à dez projetos, dependendo do tamanho e complexidade. 
Misture suas tintas para criar cores personalizadas. Opções 
sensíveis à luz UV e que brilham no escuro também estão 
disponíveis.

STENCIL ADESIVO REUTILIZÁVEL
Use o estêncil adesivo reutilizável com ou sem adesivo atrás, 
para fazer estêncis temporários. Você pode usá-lo junto com a 
Tinta para Tecido Silhouette para fazer o seu próprio projeto de 

“Silk Screen”. O estêncil adesivo está disponível em embalagens 
com seis folhas de 21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 2, 
Força 33, Passes 1

STENCIL PARA TECIDO
Crie um visual de silk profissional em roupas e tecidos, com 
Estêncil para Tecido e Tinta para Tecido Silhouette. O vinil do 
estêncil e a fita da transferência são transparentes, o que facilita 
a aplicação em roupas e tecidos. O vinil do estêncil para tecido é 
aplicado com fita de transferência da mesma maneira que outros 
tipos de vinil são aplicados. Ele é vendido em rolos de 22,8 
cm x 90 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 8, 
Força 4, Passes 1

Tinta Para Tecido 248

Stencil Adesivo Reutilizável 248

Stencil para Tecido 248

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Fabric%20ink
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Stencil%20Sheet
https://www.silhouetteamerica.com/shop/VINYL-STENCIL-9-3T
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Estabilizante de Tecido
Sua Silhouette pode cortar tecidos, mas não sem um estabilizante de 
tecido. Use o estabilizador adesivo para endurecer seu tecido, assim 
você pode colocá-lo em uma base de corte e carregá-lo em sua 
Silhouette.

Configurações de Corte Sugeridos:
Tecidos grossos (como tela), Lâmina 5, Velocidade 5, Força 33, Passes 1
Tecidos finos (como algodão), Lâmina 3, Velocidade 5, Força 33, Passes 1

ADESIVO DE PRECISÃO PARA CORTE DE TECIDOS
O Adesivo de Precisão para Corte de Tecidos Silhouette, tem um 
adesivo mais espesso e ao ser colado no tecido com o ferro 
passar permite que você corte precisamente os projetos, com sua 
Silhouette. Este produto é vendido em rolos de 30,5 cm x 1,5 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Observação: A Cameo pode acomodar o tamanho 30,5 cm x 30,5 
cm sem problemas, mas para ser usado na Portrait ou na Curio, o 
material precisa ser cortado.

ADESIVO COSTURÁVEL PARA CORTE DE TECIDOS
O Adesivo Costurável para Corte de Tecidos Silhouette, tem um 
adesivo mais fino e ao ser colado no tecido com o ferro de passar, 
permite que você corte padrões e projetos com sua Silhouette, 
que já estão prontos para serem costurados ou alinhavados. Este 
produto é vendido em rolos de 30,5 cm x 1,5 m.

Observação: A Cameo pode acomodar o tamanho 30,5 cm x 30,5 
cm sem problemas, mas para ser usado na Portrait ou na Curio, o 
material precisa ser cortado

ADESIVO LAVÁVEL PARA CORTE DE TECIDO
Este estabilizante de tecido pode ser aplicado ao material e 
lavado depois que seu material for cortado. Este produto é 
vendido em rolos de 30,5 cm x 1,5 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Observação: A Cameo pode acomodar o tamanho 30,5 cm x 30,5 
cm sem problemas, mas para ser usado na Portrait ou na Curio, o 
material precisa ser cortado.

Adesivo de Precisão para Corte de Tecidos 249

Adesivo Costurável para Corte de Tecidos 249

Adesivo Lavável para Corte de Tecido 249

https://www.silhouetteamerica.com/shop/FABRIC-FUSE-CUT
https://www.silhouetteamerica.com/shop/FABRIC-FUSE-SEW
https://www.silhouetteamerica.com/shop/FABRIC-WASH-AWAY
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Transfer Térmico
O Transfer é um dos materiais mais populares para serem 
cortados com a Silhouette! Usando o transfer térmico, você 
pode projetar e criar roupas personalizadas, decorações, e 
muito mais.

TRANSFER FELPUDO
Você ama texturas aveludadas? Experimente o transfer felpudo 
Silhouette.Esse material já é feito com a fita da transferência 
aderida, assim você pode cortar projetos pequenos e detalhados.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 1
Observação: Para projetos grandes nós recomendamos a Cameo.

Creme para Gravação de Vidro

Transfer Felpudo 250

Transfer Gliterizado 251

Transfer Brilha no Escuro 251

Transfer Metálico 251

Transfer Imprimível para Tecidos Escuros 251

Transfer Imprimível para Tecidos Claros 252

Transfer Refletivo 252

Transfer Refletivo Suave 252

O creme para gravação de vidro Silhouette, facilita a 
gravação permanente dos seus projetos e textos em vidros 
e espelhos. Simplesmente corte um estêncil usando sua 
máquina, e aplique o creme para gravação Silhouette para 
obter vidros com desenhos lindos e permanentes. Cada 
garrafinha de 30 ml de creme de gravação pode durar por 
vários projetos.

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Flocked%20heat%20transfer
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TRANSFER GLITERIZADO
Glitter é a melhor maneira de adicionar um pouco de glamour em 
sua vida. Experimente cortar projetos detalhados com o transfer 
gliterizado de 30,5 cm x 90 cm, que vem com a fita de 
transferência já aderida.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 1
Observação: A Cameo consegue acomodar a largura de 30,5 cm 
do material.

TRANSFER BRILHA NO ESCURO
Você tem uma ótima idéia que brilha no escuro? Experimente 
cortar projetos detalhados com o transfer que brilha no escuro 
Silhouette. Este produto é vendido em rolos de 22,8 cm. x 60 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 8, 
Força 4, Passes 1

TRANSFER METÁLICO
Adicione detalhes legais aos seus projetos com o transfer 
metálico. Este produto é vendido em rolos de 30,5 cm. x 91 cm, e 
existe nas cores prata, ouro, rosa, e verde.

Máquinas: Cameo,Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 1
Observação: A Cameo pode acomodar o tamanho 30,5 cm x 30,5 
cm sem problemas, mas para ser usado na Portrait ou na Curio, o 
material precisa ser cortado.

TRANSFER IMPRIMÍVEL PARA TECIDOS ESCUROS
Este material permanece sólido ao ser passado com um ferro e é 
apropriado para todas as cores de tecido. Este produto é vendido 
em um pacote de 5 folhas de 21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 3, 
Força 8, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Glitter%20heat%20transfer
https://www.silhouetteamerica.com/shop/heat-transfer/HEAT-9SM-GITD
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Metallic%20Heat%20Transfer
https://www.silhouetteamerica.com/shop/heat-transfer/HEAT-PRINT-DK-3T


Capítulo Oito: Materiais Criativos Transfer Térmico | 252

TRANSFER IMPRIMÍVEL PARA TECIDOS CLAROS
Este material fica semi-transparente quando é passado com um 
ferro e deve ser usado somente em tecidos brancos ou muito 
claros. Este produto é vendido em um pacote de 5 folhas de 21,5 
cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 3, 
Força 2, Passes 1

TRANSFER REFLETIVO
Você está precisando de uma blusa refletiva para suas corridas 
de manhã cedo? Experimente fazer a sua própria blusa, com 
nosso transfer refletivo. Este produto é vendido em um rolo de 
22,8 cm x 60 cm de transfer refletivo.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 6, 
Força 10, Passes 1

TRANSFER REFLETIVO SUAVE
Dê a seus projetos um visual vivo e brilhante com o transfer 
refletivo suave. O material já vem com a fita da transferência 
aderida, para que você possa cortar projetos detalhados. Este 
produto é vendido em mais de trinta cores, incluindo ouro, 
prata e neon.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 8, 
Força 4, Passes 1
Observação: A Cameo pode acomodar o tamanho 30,5 cm x 30,5 
cm sem problemas, mas para ser usado na Portrait ou na Curio, o 
material precisa ser cortado.

https://www.silhouetteamerica.com/shop/heat-transfer/HEAT-PRINT-LT-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/heat-transfer/HEAT-9SM-REFL
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Smooth%20Heat%20Transfer
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Mídia Para Mint
Use esses produtos com sua Silhouette Mint™ para criar 
carimbos personalizados.

KIT COM CARIMBEIRA MINT
O Kit com Carimbeira Silhouette Mint™ contém todos os 
materiais que você precisa para criar seus próprios carimbos 
personalizados.

Máquina: Mint
Contém: 1 folha para carimbos, 1 carimbeira, 1 porta carimbo e 2 
etiquetas no tamanho escolhido

KIT DE FOLHAS DE CARIMBO MINT
O kit de folhas de carimbo é perfeito para os usuários que já 
possuem as bases do kit com carimbeira e só precisam de mais 
folhas de carimbo para continuar criando novos carimbos.

Máquina: Mint
Contém: 2 folhas de carimbo, 2 porta carimbos e 2 etiquetas.

TINTA MINT
A Silhouette Mint usa embalagens de 5 ml de tinta, que você 
aplica ao seu carimbo. O carimbo vai então absorver a tinta, 
permitindo-lhe carimbar, aproximadamente, 50 imagens antes de 
secar. Após isso, basta adicionar mais algumas gotas de tinta e 
você está pronto para continuar. Isso é tinta suficiente para 
centenas de projetos e milhares de carimbos.

Máquina: Mint

Kit com Carimbeira Mint 253

Kit de Folhas de Carimbo Mint 253

Tinta Mint 253

https://www.silhouetteamerica.com/shop/silhouette-mint-category/stamp-kit
https://www.silhouetteamerica.com/shop/silhouette-mint-category/stamp-sheet-set
https://www.silhouetteamerica.com/shop/silhouette-mint-category/mint-ink-group
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KIT DE MÍDIAS PARA APLICAÇÃO DE STRASS
Use o kit de mídias de 21,5 cm x 28 cm, para cortar padrões, 
organizar strass e transferir strass para roupas, cartões e 
muito mais.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 6, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 2

FITA DE TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO DE STRASS
A fita de transferência para aplicação de strass não foi feita para 
ser cortada com sua Silhouette. A fita de transferência facilita a 
transferência de strass, de um molde de apoio para o seu projeto.

Contém: Vendida em embalagens com sete folhas de transferência de 
21,5 cm x 28 cm.

Strass (Rhinestones)
Os strass (rhinestones) Silhouette têm um forro de transfer 
térmico e podem facilmente ser colocados em roupas, 
cartões, páginas de scrapbook, tecidos, e mais, com o ferro de 
passar. Os strass vêm em três tamanhos (10ss, 16ss, e 20ss) 
e doze cores variadas - acqua, champanhe, metálica, preto, 
cristal, rosa, vermelho, azul, verde, amarelo, âmbar e laranja.

Kit de Mídias para Aplicação de Strass 254

Fita de Transferência para Aplicação de Strass 254

https://www.silhouetteamerica.com/shop/rhinestones/SILH-RHINE-TEMPSET-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/rhinestones/SILH-RHINE-TRANS-3T
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Canetas de Desenho

Use as Folhas de Serigrafia juntamente com a transferência 
de calor e tinta de tecido para criar seus próprios desenhos 
de serigrafia personalizados. Você pode usar um design de 
serigrafia mais de 100 vezes, o que o torna perfeito se você 
precisar aplicar muitos designs.

Folha de Serigrafia

As canetas de desenho permitem que você desenhe com sua 
Silhouette. Elas vêm em uma variedade de cores, incluindo 
metálico, glitter, preto e branco, neon e muito mais.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Velocidade 10, Força 18
Observação: A Portrait e a Cameo 2 podem desenhar projetos de uma 
cor só. A Curio e Cameo 3 podem desenhar projetos multicoloridos 
sem pausas.
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CHIPBOARD (COMPENSADO)
O chipboard Silhouette é ótimo para adicionar dimensão e rigidez 
à vários projetos. Deixe-o sem decorações para fazer caixas, 
etiquetas ou cartões ou incremente-o para adicionar um pouco 
de charme. Ele também é perfeito como suporte, para adicionar 
estrutura e rigidez à um projeto. Este produto é vendido em um 
pacote com 25 folhas de 30,5 cm x 30,5 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 5, Velocidade 1, 
Força 33, Passes 2

CORTIÇA
As folhas de Cortiça Silhouette, são finas o suficiente para serem 
cortadas, mas ainda têm a aparência de quadro de cortiça. A 
parte de trás delas já vem com adesivo. Esse material está 
disponível em folhas de 21,5 cm x 18 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 7, Velocidade 1, 
Força 20, Passes 1

Mídias Especiais

As mídias especiais te ajudam a criar efeitos diferentes em papel magnético, couro falso, papel adesivo e muito 
mais. Use as mídias especiais Silhouette para criar produtos verdadeiramente originais.

Chipboard (Compensado) 256

Cortiça 256

Papel Adesivo Ondulado 257

Tela de Algodão Imprimível 257

Tecido de Algodão Imprimível 257

Adesivo Dupla Face 257

Folha de Fita Adesiva (cinza/branco) 258

Folha em Relevo 258

Papel Couro 258

Folhas de Transferência - Cobre, Ouro e Prata 258

Folha de Transferência de Imagem 259

Papel Kraft Adesivado 259

Folhas de Couro Sintético 259

Papel Magnétic o Imprimível 259

Adesivo Magnético 260

Placa Especial de Metal para Gravação 260

Folha de Alumínio para Pontilhado 260

Papel Especial para Relevo (Somente para Curio) 260

Adesivo Raspadinha - Imprimível 261

Adesivo Raspadinha - (Prata ou Dourado) 261

Folhas de Plástico que Encolhem (Branco/Transparente) 261

Mídia Especial para Carimbos 261

Adesivo Imprimível 262

Adesivo imprimível Laminado 262

Papel para Impressão de Tatuagem Temporária 262

Papel Vegetal 262

Papel Adesivo Washi 263

Material Imprimível para Colar em Janelas 263

Papel Madeira 263

https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-CHIPBOARD-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-CORK
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ADESIVO DUPLA FACE
Com as folhas de Adesivo Dupla Face, você pode criar efeitos 3D. 
Cole um lado da folha em um pedaço de mídia. No outro lado 
adesivo, você pode usar pó de relevo, glitter, ou pó flocado para 
criar projetos detalhados que saltam da página.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 3, 
Força 33, Passes 2

TECIDO DE ALGODÃO IMPRIMÍVEL
O tecido de algodão imprimível é um tecido branco que vem com 
um forro. Basta colocá-lo em uma impressora jato de tinta e 
cortar o tecido impresso com sua Silhouette. O forro protetor do 
tecido pode então ser retirado para que você tenha um pedaço de 
tecido impresso e recortado. Essa mídia vem em embalagens 
com oito folhas de 21, 5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 1

PAPEL ADESIVO ONDULADO
Crie peças onduladas para dar um visual tridimensional e 
texturizado aos seus projetos. Em seguida, cole suas peças de 
papel ondulado diretamente nos projetos com sua parte de trás 
adesiva. Este produto é vendido em um pacote com três folhas de 
21,5 cm x 28 cm, de papel adesivo ondulado Kraft ou branco.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 8, Velocidade 3, 
Força 33, Passes1

TELA DE ALGODÃO IMPRIMÍVEL
Use a tela de algodão imprimível com a função Impressão Corte 
(Print & Cut) para criar adornos de tecido personalizados, com 
suas fotos e desenhos favoritos. A tela de algodão imprimível 
vem em embalagens com oito folhas de 21, 5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 5, Velocidade 3, 
Força 33, Passes 2

https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-ADHESIVE-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-CTNFAB
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-COR-ADH-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-CANVAS-ADH-3T
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FOLHAS DE TRANSFERÊNCIA - COBRE, OURO E PRATA
Use as folhas de transferência da Silhouette para adicionar alguns 
detalhes metálicos aos seus projetos. Use a ferramenta de 
gravação em relevo para pressionar seus desenhos em uma 
superfície e é assim que a sua folha será transferida. Seis folhas 
de 21,5 cm X 27,9 cm inclusas em cada pacote.

Máquinas: Curio
Configurações de Relevo Sugeridas: Velocidade 5, Força 33, Passes 1

PAPEL COURO
O papel couro tem características de tecido e textura semelhante 
ao couro, mas, na verdade, é papel. Pode ser costurado em 
projetos e lavado. Este produto é vendido em um rolo de 30,5 
cm x 1,5 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 5, Velocidade 3, 
Força 33, Passes 2

FOLHA DE FITA ADESIVA (CINZA/BRANCO)
As folhas de fita adesiva estão disponíveis em cinza e branco. 
Você pode usá-las como são ou você pode imprimir em sua 
superfície imprimível. As Folhas de Fita Adesiva estão disponíveis 
em embalagens com cinco folhas de 21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 4, 
Força 20, Passes 1

FOLHA EM RELEVO
Grave desenhos detalhados nesta folha usando a 
Silhouette Curio™ e a ferramenta de gravação em relevo. Esta 
folha é adesivada no reverso, por isso é ótima para fazer selos ou 
adesivos. Este material não é destinado para ser cortado com 
uma máquina Silhouette, uma vez que irá enfraquecer 
rapidamente a lâmina de corte Silhouette. Cada pacote vem com 
seis folhas (três de cobre e três de prata) que medem 17,8 cm 
X 12,7 cm.

Máquinas: Curio
Configurações de Relevo Sugeridas: Velocidade 5, Força 33, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Foil%20Transfer%20Sheets
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Faux Leather
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Duct%20Tape
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-EMBFOIL
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PAPEL MAGNÉTIC O IMPRIMÍVEL
Adicione personalidade aos seus ímãs de geladeira usando o 
papel magnético imprimível. Com a função Impressão e Corte 
(Print & Cut) da Silhouette, você pode fazer qualquer tipo de ímã 
personalizado, com fotos e outros desenhos. A embalagem deste 
produto vem com quatro folhas de papel magnético imprimível 
de 21, 5 cm x 28 cm cada.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 1, 
Força 30, Passes 1

FOLHAS DE COURO SINTÉTICO
As folhas de couro sintético são, na verdade, de vinil, mas elas 
têm a aparência e a textura do couro. Use esse material para 
adicionar um pouco de modernidade aos seus projetos. Esse 
produto é vendido em embalagens com oito folhas de 21,5 
cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 6, Velocidade 3, 
Força 33, Passes 2

PAPEL KRAFT ADESIVADO
Crie etiquetas e adesivos com o papel Kraft Adesivado 
imprimível. Ele tem a parte de trás adesiva, e fica ótimo impresso 
e liso. Esse produto é vendido em embalagens com oito folhas de 
21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 3, 
Força 20, Passes 1

FOLHA DE TRANSFERÊNCIA DE IMAGEM
A folha de transferência de imagens pode ser usada para 
transferir imagens para superfícies duras, como madeira ou 
concreto. É uma ótima opção se você não tiver tempo nem 
habilidade para pintar em uma superfície rígida, pois basta 
imprimir seu design usando sua impressora doméstica e 
transferi-lo para a superfície escolhida. Cada pacote inclui duas 
folhas de transferência de imagens e duas folhas adesivas que 
medem 21,5 cm X 27,9 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 3, 
Força 30, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-MAGNET-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-LTHRT
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-KFT-ADH-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-TRANS-PPR
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FOLHA DE ALUMÍNIO PARA PONTILHADO
(“Stippling”)(Somente para Curio)

Use nossas folhas de alumínio de 12,5 cm x 18 cm, para fazer 
pontilhado em qualquer projeto com a Silhouette Curio™. Este 
produto é vendido em pacotes com seis folhas para pontilhado, 
de 12,5 cm x 18 cm.

Máquina: Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Velocidade 10, Força 18, Passes 1

PAPEL ESPECIAL PARA RELEVO (SOMENTE PARA CURIO)
Desenvolvido Especialmente para a função de Marcação e Relevo 
da Silhouette Curio, este papel especial vai fazer qualquer projeto 
com relevo ficar incrível. Está disponível para venda em 
embalagens com 10 folhas 12,5 cm x 18 cm. 

Máquina: Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 5, 
Força 20, Passes 1
Configurações de Corte Recomendadas: Lâmina 2, Velocidade 5, 
Força 20, Passes 1

ADESIVO MAGNÉTICO
Use o adesivo magnético para colocar um imã em qualquer 
projeto. Esse produto é vendido em embalagens com quatro 
folhas de adesivo magnético de 21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 6, Velocidade 1, 
Força 33, Passes 2

PLACA ESPECIAL DE METAL PARA GRAVAÇÃO
(Somente para Curio)

Estas folhas de metal anodizado são perfeitas para gravação, 
porque a superfície colorida contrasta com o alumínio prateado 
que fica no interior. Este produto é vendido em pacotes com três 
folhas de 12,5 cm x 18 cm; uma folha preta, uma dourada e uma e 
rosa metalizada.

Máquina: Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Velocidade 10, Força 18, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/shop/METAL-STIP
https://www.silhouetteamerica.com/shop/METAL-STIP
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Score%20Emboss
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-MAGNET-ADH-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/METAL-ETCH
https://www.silhouetteamerica.com/shop/METAL-ETCH
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FOLHAS DE PLÁSTICO QUE ENCOLHEM (BRANCO/TRANSPARENTE)
Você está pronto para fazer pequenas coisinhas adoráveis? 
Experimente o plástico que encolhe. Ele tem uma superfície que 
pode ser desenhada. Depois é só passá-lo para que ele fique 
menor e mais espesso. Ele é ótimo para criar projetos como 
bijuterias. Vem em embalagens com seis folhas de 21,5 
cm x 28 cm. 

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 5, Velocidade 1, 
Força 33, Passes 2

MÍDIA ESPECIAL PARA CARIMBOS
Este material para carimbos permite que você faça carimbos de 
borracha personalizados em casa. O material é vendido em 
embalagens com três folhas de mídia para carimbo de 15,2 cm x 
19 cm. Não confunda esta mídia com nenhum dos produtos da 
Silhouette Mint™. Este material é feito para fazer carimbos 
usando a Cameo ou a Portrait, e uma almofada de tinta.

Máquinas: Cameo ou Portrait
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 9, Velocidade 1, 
Força 18, Passes 1
Observação: Recomendamos que você use com essa mídia, a Base de 
Corte para Carimbos, pois ela vai ajudar na precisão da máquina. 

ADESIVO RASPADINHA - IMPRIMÍVEL
As folhas de raspadinha de 21,5 cm x 28 cm têm uma película 
adesiva com um revestimento fosco. Basta imprimir o texto que 
você deseja ocultar temporariamente, colar uma raspadinha 
recortada com uma impressão personalizada sobre esse texto, e 
em seguida, arranhar a área fosca para revelar a mensagem! Este 
produto é vendido em embalagens com cinco folhas.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 7, 
Força 14, Passes 1

ADESIVO RASPADINHA - (PRATA OU DOURADO)
As folhas de raspadinha de 21,5 cm x 28 cm têm uma película 
adesiva com um revestimento fosco. Basta imprimir o texto que 
você deseja ocultar temporariamente, colar uma raspadinha 
recortada sobre esse texto, e em seguida, arranhar a área fosca 
para revelar a mensagem! Este produto é vendido em 
embalagens com cinco folhas.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 7, 
Força 14, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Shrink%20Plastic
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-STAMP-3T
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-SCRATCH-PRINT
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Scratch%20Sticker
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PAPEL PARA IMPRESSÃO DE TATUAGEM TEMPORÁRIA
(Claro, branco, ouro e prata)

O papel para impressão de tatuagem temporária Silhouette, é 
facilmente aplicado com água, normalmente dura de um à dois dias 
e pode ser removido com um pano e égua morna. Basta imprimir 
desenhos neste papel especial, com uma impressora jato de tinta. 
Então, com o adesivo incluído, use a função de Impressão e Corte 
(Print & Cut) da Silhouette para cortar em volta de cada desenho 
impresso. O papel para impressão de tatuagem, com o adesivo 
incluído, é vendido em embalagens com 8 folhas de 21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 4, Velocidade 3, Força 25, Passes 1

PAPEL VEGETAL
Adicione uma suavidade simples aos seus projetos com o papel 
vegetal Silhouette. O papel vegetal é vendido em pacotes com seis 
folhas de 21,5 cm x 28 cm. Este papel é particularmente bom para 
efeitos de relevo.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 6, Força 19, Passes 1
Observação: Se você quer cortar papel vegetal para adicionar detalhes a 
um cartão ou outro projeto, a Cameo, a Portrait e a Curio vão conseguir 
realizar o trabalho. Se você está querendo fazer alto ou baixo relevo 
no papel vegetal, a Curio é a única máquina que é compatível com 
esses efeitos.

ADESIVO IMPRIMÍVEL LAMINADO
(Prateado, Dourado e Ouro Rosé)

O adesivo imprimível laminado é uma ótima maneira de adicionar 
etiquetas em frascos, presentes e cartões. Basta usá-lo com 
Impressão e Corte (Print & Cut) para personalizar seus projetos 
favoritos. Este produto é vendido em embalagens de oito folhas 
imprimíveis de 21,5 cm x 28 cm, em dourado, prateado ou 
ouro rosé.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 5, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 1

ADESIVO IMPRIMÍVEL
(Imprimível, Transparente, Glitter, Neon e Branco)

De etiquetas para cartas a rótulos de presente, o papel imprimível 
transparente pode deixar todos os seus projetos com um visual 
personalizado. Este produto é vendido em embalagens com 
oito folhas de papel adesivo de 21,5 cm x 28 cm, e também está 
disponível em uma mídia que brilha-no-escuro.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 4, 
Força 33, Passes 2

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Tattoo%20Paper
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Tattoo%20Paper
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-VELLUM-3T
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Sticker%20Paper%20Foil
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Sticker%20Paper%20Foil
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Sticker%20Paper
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Sticker%20Paper
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PAPEL ADESIVO WASHI
Misture e combine estilos diferentes de washi, com as folhas de 
papel adesivo washi Silhouette. Cada folha tem um padrão de 
washi diferente, que dá um visual alegre e colorido aos seus 
projetos. Este produto é vendido em embalagens com nove folhas 
de papel adesivo washi, de diferentes padrões, de 10 cm 
x 30,5 cm. 

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 7, 
Força 17, Passes 1

MATERIAL IMPRIMÍVEL PARA COLAR EM JANELAS
(Branco/Transparente)

O material imprimível para colar em janelas, branco ou 
transparente, é o que você precisa para personalizar a sua 
próxima festa ou evento. Ele tem um forro branco atrás, que 
permite que você imprima e corte (Print & Cut) seu projeto. Esse 
material vem em embalagens com três folhas de 21,5 cm x 28 cm, 
e com acabamento transparente ou branco.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 8, 
Força 14, Passes 1

PAPEL MADEIRA
Dê um visual natural aos seus projetos com folhas de papel 
amadeiradas. Com três cores diferentes de madeira em cada 
embalagem, você pode misturar -las para adicionar a madeira 
adesiva à vários projetos. As folhas de papel madeira estão 
disponíveis em embalagens com seis unidades (2 folhas cada cor) 
de 12,5 cm x 17,8 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 4, 
Força 20, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-WASHI-ADH-3T
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Window%20Cling
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Window%20Cling
https://www.silhouetteamerica.com/shop/MEDIA-WOOD
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Vinil

VINIL ADESIVO CHALKBOARD (QUADRO DE GIZ)
Transforme quase todas as superfícies duras e secas em um 
quadro negro com os rolos de vinil de 30,5 cm x 1,2 m. Escreva 
com giz sobre seu vinil e crie projetos detalhados usando giz e o 
suporte de canetas.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, 
Força 10, Passes 1
Observação: O rolo de 30,5 cm de largura cabe na Cameo, e pode ser 
cortado para caber na Portrait ou na Curio.

VINIL ADESIVO DE FIBRA DE CARBONO
Um dos tipos de vinil mais exclusivos que a Silhouette oferece é o 
vinil de Fibra de Carbono. Enquanto o vinil não é realmente fibra 
de carbono, ele fornece uma textura exclusiva e tem um adesivo 
forte, tornando-o muito durável para seus projetos. Cada rolo 
mede 22,8 cm X 1,83 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, 
Força 10, Passes 1

Com o vinil você pode aplicar projetos com cortes precisos, em quase todas as superfícies. Nosso vinil está disponível 
em mais de vinte e cinco cores diferentes, dois tamanhos (22,8 cm e 30,5 cm de largura), e vem em acabamentos 
especiais como: brilhante permanente, fosco removível e vários outros.

Vinil Adesivo Chalkboard (Quadro de Giz) 264

Vinil Adesivo de Fibra de Carbono 264

Vinil Adesivo Fosco 265

Vinil Adesivo Glitter 265

Vinil Adesivo Brilhante (Permanente) 265

Vinil que Brilha no Escuro 265

Vinil Adesivo Fosco (Removível) 266

Vinil Metálico 266

Vinil Oracal 651 266

Vinil Imprimível 266

Vinil Adesivo Refletivo 267

Vinil Translúcido Texturizado 267

Máscara de Transferência de Vinil 267

Vinil Adesivo Quadro Branco 267

Vinil Adesivo Madeira 268

https://www.silhouetteamerica.com/shop/VINYL-CHALK-12-3T
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Carbon%20fiber
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VINIL ADESIVO GLITTER
Dê um ar glamuroso aos seus projetos com o Vinil Adesivo Glitter 
da Silhouette. Você pode tanto adicionar toques de brilho aqui e 
ali quanto dar tudo de si e adicionar glitter a absolutamente tudo 
o que quiser. Cada rolo mede 30,4 cm X 1,83 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 2, 
Força 33, Passes 1
Observação: A fita de transferência preferida é a Strong Hold.

VINIL ADESIVO FOSCO
Se você deseja adicionar uma aparência fosca aos seus projetos 
de vidro, mas não quer passar pelo processo de gravar o vidro 
sozinho ou não deseja um design permanente, o vinil fosco é para 
você. Basta cortar o seu desenho neste vinil e adicioná-lo a sua 
superfície. O vinil fosco vem em um rolo de 22,8 cm x 1,22 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 8, 
Força 14, Passes 1

VINIL QUE BRILHA NO ESCURO
O vinil que brilha no escuro está disponível em rolos de 22,8 cm x 
1,2 m. Adicione diversão que brilha-no-escuro à qualquer 
superfície.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 7, 
Força 10, Passes 1

VINIL ADESIVO BRILHANTE (PERMANENTE)
O vinil adesivo brilhante permanente tem um adesivo forte para o uso 
interno e externo. É suave o suficiente para a maioria das paredes 
internas, mas resistente o suficiente para suportar o sol e o tempo. 
Este vinil não foi feito para ser removido (compare com vinil adesivo 
fosco removível) e vem em rolos de 22,8 cm x 3 m e 30,5 cm x 1,8 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, Força 10, Passes 1
Observação: O rolo de 30,5 cm de largura funciona melhor com a Cameo 
e o rolo de 22, 8 cm de largura é perfeito para a Portrait. Os roletes da 
Cameo também podem ser ajustados para acomodar o rolo de 22,8 cm.

https://www.silhouetteamerica.com/shop/VINYL-FROST-C
https://www.silhouetteamerica.com/shop/V9-MR-GITD
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=glossy
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VINIL METÁLICO
Dê a seus projetos um ar arrojado com o vinil metálico. Com opções 
de dourado e prateado, você pode adicionar o vinil metálico a uma 
variedade de projetos. Ele está disponível em rolos de 22,8 cm x 3 m 
e 30,5 cm x 1,8 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, Força 10, Passes 1
Observação: O rolo de 30,5 cm de largura funciona melhor com a Cameo 
e o rolo de 22, 8 cm de largura é perfeito para a Portrait. Os roletes da 
Cameo também podem ser ajustados para acomodar o rolo de 22,8 cm.

VINIL ADESIVO FOSCO (REMOVÍVEL)
O vinil adesivo fosco removível é um vinil autoadesivo, de alta 
qualidade que funciona para uma grande variedade de aplicações 
internas e externas, incluindo decalques, propagandas, frases para 
parede e decorações na área externa. Este vinil pode ser removido 
(em comparação com o vinil permanente) e vem em rolos de 22,8 
cm x 3 m e 30,5 cm x 1,8 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, Força 10, Passes 1
Observação: O rolo de 30,5 cm de largura funciona melhor com a Cameo 
e o rolo de 22, 8 cm de largura é perfeito para a Portrait. Os roletes da 
Cameo também podem ser ajustados para acomodar o rolo de 22,8 cm.

VINIL IMPRIMÍVEL
Use o vinil imprimível para customizar qualquer superfície dura e 
seca. O vinil está disponível em embalagens com 8 folhas 
brancas imprimíveis de 21,5 cm x 28 cm.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, 
Força 20, Passes 1

VINIL ORACAL 651
Fizemos uma parceria com a Oracal Americas para oferecer a 
você a VinilOracal 651 premium. Este vinil acetinado é suave o 
bastante para a maioria das paredes internas, mas resistente o 
suficiente para suportar o sol e o clima ao ar livre. Cada rolo 
mede 30,4 cm X 1,22 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, 
Força 10, Passes 1
Observação: A fita de transferência preferida é a Oratape.

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Metallic%20Vinyl
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Matte%20Vinyl
https://www.silhouetteamerica.com/shop/VINYL-PRINT
https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Oracal%20651
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VINIL TRANSLÚCIDO TEXTURIZADO
Adicione um pouco de atratividade aos seus projetos, 
incorporando alguns desses vinis translúcidos texturizados. 
Parece excelente sobre superfícies claras e opacas e vem em seis 
cores vibrantes. Cada rolo mede 30,4 cm X 1,22 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 3, Velocidade 5, 
Força 29, Passes 1
Observação: A fita de transferência preferida é a Strong Hold.

VINIL ADESIVO REFLETIVO
Use o vinil refletivo para criar uma superfície refletiva em seus 
projetos. Este vinil especial reflete a luz para mostrar algum 
contraste. É ótimo para sinalizações externas ou para veículos, 
como uma bicicleta, se você quiser adicionar um recurso extra de 
segurança. Cada rolo vem com vinil que mede 30,4 cm x 0,6 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, 
Força 10, Passes 1

VINIL ADESIVO QUADRO BRANCO
O vinil quadro branco tem um tratamento especial para que você 
possa desenhar sobre ele com pincéis para quadro branco. Ele 
está disponível em um rolo de 30,5 cm x 1,22 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Observação: O rolo de 30,5 cm de largura funciona melhor com a 
Cameo e o rolo de 22, 8 cm de largura é perfeito para a Portrait. Os 
roletes da Cameo também podem ser ajustados para acomodar o 
rolo de 22,8 cm.
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 2, Velocidade 5, 
Força 33, Passes 1

MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA DE VINIL
Use a máscara de transferência para alinhar e transferir desenhos 
do vinil para paredes, janelas e outras superfícies lisas. A 
máscara de transferência não deve ser cortada com sua 
Silhouette. Use as linhas de grade na máscara de transferência 
para cortar comprimentos e tamanhos específicos. A máscara de 
transferência é vendida em rolos de 22,8 cm x 3 m e 30,5 
cm x 1,8 m.

https://www.silhouetteamerica.com/shop/VINYL-REFL-SVR
https://www.silhouetteamerica.com/shop/VINYL-WHTBRD-12
https://www.silhouetteamerica.com/shop/adhesive-vinyl/transfer-tape
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VINIL ADESIVO MADEIRA
Dê aos seus projetos um aspecto rústico, adicionando um pouco 
de vinil de madeira. Parece madeira, mas por ser vinil, dá a 
flexibilidade de usá-lo em muitos lugares. Ele vem em três cores 
diferentes e cada rolo mede 22,8 cm X 1,83 m.

Máquinas: Cameo, Portrait, ou Curio
Configurações de Corte Sugeridos: Lâmina 1, Velocidade 5, 
Força 10, Passes 1

https://www.silhouetteamerica.com/search?q=Wood%20Vinyl
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Capítulo Nove

Como Fazer
Alguma vez você já quis instruções 
passo-a-passo para tudo da 
Silhouette? Desde saber como 
carregar sua máquina até como usar 
materiais criativos como o creme 
que grava em vidros? Nós temos 
tutoriais detalhados para lhe mostrar 
exatamente como realizar seus 
projetos.

FERRAMENTAS MANUAIS 270

Gancho 270

Espátula 270

Raspador e Aplicador 270

Pick-me-up® 271

MÁQUINAS SILHOUETTE 272

Ajustando a Lâmina 272

Ajustando os Roletes 273

Carregando sua Base 274

Carregando sua Silhouette Curio™ 275

Cortando 276

cortando sem Base 277

Usando uma Lâmina de Corte Transversal 278

Suporte Duplo 279

Canetas de Desenho/Suporte de Canetas 280

Salvando em um Dispositivo USB 281

Cortando Diretamente de um USB 281

PASSO A PASSO DE PROJETOS 282

Materiais Adesivos 282

Aplique a Fita na Plataforma (Alta) 283

Calibrando a Silhouette Alta® 284

Cortando Tecido 286

Adesivos com Cúpula 287

Adesivo Dupla Face e Glitter 288

Gravação em Relevo/Relevo Invertido (Somente para Curio) 289

Tinta Para Tecido 291

Gravando em Vidro 292

Transfer Térmico 293

Pontilhado (“Stippling”) com Tinta e em Meta 294

Carregar Fio (Alta) 295

Fazndo a Primeira Impressão (Alta) 297

Gravação em Metal (Curio apenas) 298
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Ferramentas Manuais
GANCHO
Use a ferramenta Gancho Silhouette para remover 
restos de vinil e transfer recortados. Simplesmente use 
a extremidade com o gancho para remover as partes 
indesejadas até que somente seu projeto permaneça.

ESPÁTULA
Use a ferramenta Espátula Silhouette para levantar 
projetos delicados da base de corte sem dobrar ou 
rasgar. Deslize a extremidade plana da espátula sob seu 
projeto recortado, para soltá-lo da base de corte.

RASPADOR E APLICADOR
1. Use o raspador e aplicador Silhouette para aplicar 

máscara de transferência em projetos de vinil, 
cobrindo sua mídia recortada com a máscara de 
transferência e esfregando o raspador na máscara até 
que ela fique completamente colada ao vinil.

2. Use o raspador e aplicador de novo, para transferir o 
vinil da máscara de transferência para a superfície do 
seu projeto.
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PICK-ME-UP®
1. Remova a tampa e gire a parte superior no sentido 

horário para expor superfície adesiva. Gire a parte 
superior no sentido anti-horário para esconder a 
superfície adesiva.

2. Remova os adesivos antigos que perderam a cola.

3. Use a ponta adesiva para pegar Strass (“rhinestones”) 
ou outras partes pequenas.

4. Remova a varinha e use-a para ajudar a colocar peças 
em seus lugares, ou como um palitinho, para tirar 
partes pequenas de seu projeto.
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Máquinas Silhouette
AJUSTANDO A LÂMINA
Cameo 2, Curio, e Portrait

1. Remova a lâmina do suporte 
de ferramentas girando o 
botão no sentido anti-horário e 
puxando a lâmina.

2. A lâmina precisa de ser ajustada 
manualmente para o número 
indicado na aba de Ação do painel 
Enviar, antes do corte. Materiais 
diferentes exigirão configurações 
diferentes da lâmina.

3. Para ajustar a configuração da 
lâmina, coloque-a no soquete de 
regulação de modo a que a seta 
no soquete se alinhe com a linha 
vermelha na lâmina. Uma tampa, 
que vem incluída com cada lâmina 
pode ser usada também.

4. Gire a lâmina para o 
número desejado.

1. Para retirar a lâmina, puxe 
suavemente a ponta do suporte de 
ferramentas. Uma pequena peça 
se estenderá, permitindo que você 
puxe a lâmina do suporte.

Cameo 3

5. Reinsira a lâmina no suporte de 
ferramentas.

2. Se você estiver usando uma lâmina 
de corte, consulte as Etapas 3 e 4 
na seção acima. Quando a lâmina 
estiver ajustada, coloque-a no 
suporte de ferramentas desejado.

6. Gire o botão no sentido horário para 
que a lâmina trave no lugar.

3. Empurre suavemente a peça 
estendida de volta para trás. 
Certifique-se que ela clica no lugar.

A AutoBlade só pode ser usada com a Cameo 3 e a Portrait 2. A AutoBlade será ajustado automaticamente de acordo com 
suas configurações de corte. No Cameo 3, a AutoBlade deve ser colocado no porta-ferramentas esquerdo. Outras lâminas 
podem ser usadas com o seu Cameo em qualquer porta- ferramenta.
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1. Localize a alavanca de liberação do lado 
direito da máquina, e gire-a no sentido 
horário. Quando a alavanca estiver 
apontando para cima, o rolete está travado 
no lugar. Quando a alavanca estiver 
apontando para você, a barra do rolete está 
levantada e os roletes estão prontos para 
serem ajustados.

AJUSTANDO OS ROLETES
Cameo 2

2. Segure o rolete com uma mão e 
segure a barra de roletes com a 
outra. Gire o rolete deslizante de 
forma que as pegas não fiquem 
sobre os encaixes 

3. Deslize o rolete para que ele 
acomode o tamanho desejado de 
mídia e gire-o novamente para que 
ele trave no lugar. Existem quatro 
sulcos na barra onde você pode 
colocar seu rolete: A4, carta, 30,5 
cm, e 33 cm.

4. Quando seu rolete estiver ajustado, 
gire a alavanca de liberação para 
a posição vertical, para travá-
la no lugar.

1. Localize a alavanca de liberação do 
lado direito da máquina, e gire-a 
no sentido horário. Quando a 
alavanca estiver apontando para 
cima, o rolete está travado no 
lugar. Quando a alavanca estiver 
apontando para você, a barra do 
rolete está levantada e os roletes 
estão prontos para serem ajustados.

Cameo 3

2. Segure o corpo do rolete e a ponta 
do rolete, e gire para a posição 
destravada.

3. Deslize o rolete até a posição 
desejada e gire-o para que ele trave 
no lugar. Quando seu rolete estiver 
ajustado, retorne a alavanca de 
liberação para a posição vertical 
para travá-la no lugar.

Ajustando os roletes brancos 
no eixo principal, a Cameo pode 
cortar os seguintes tamanhos de 
mídia - A4, carta, 30,5 cm e 33 cm 
(para mídias de 30,5 cm sobre a 
base de corte).

OBSERVAÇÃO: Somente a Cameo 
tem roletes ajustáveis. 



Capítulo Nove: Como Fazer Máquinas Silhouette | 274

CARREGANDO SUA BASE

1. As bases de corte Silhouette estão 
disponíveis em vários tamanhos. 
Certifique-se de que você seleciona 
a base que está usando no painel 
de Página antes de começar seu 
projeto. Estamos usando uma base 
da Cameo de 30,5 cm x 30,5 cm e 
um papel tamanho carta

2. As bases de corte têm um desenho 
padrão de grade de uma polegada 
(2,54 cm), para te ajudar à 
posicionar e alinhar seu material. 
Coloque o seu material em sua base, 
correspondendo com a tela do 
Silhouette Studio®, antes de cortar.

3. Ao carregar uma base de corte em 
sua Silhouette, alinhe a base com os 
roletes brancos. Certifique-se que a 
seta na parte superior da base está 
apontando para dentro da máquina.

4. Use a linha azul do lado esquerdo 
da sua máquina como uma guia 
para alinhar sua base. Selecione 

“Carregar Base de Corte” no display 
LCD. Sua máquina vai puxar sua 
base para a área de corte. Você 
está pronto para cortar.

OBSERVAÇÃO: Carregar uma base 
só se aplica à Cameo® e à Portrait. 
Para ver como carregar sua Curio, 
vá para a página 275. Para ver 
como carregar a sua Mint, vá para 
a página 299.

Para aumentar a vida útil da sua 
base, sempre recoloque o forro 
protetor na base de corte quando 
não estiver usando.
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CARREGANDO SUA SILHOUETTE CURIO™

1. Ligue sua Curio usando o botão de 
ligar, no lado direito da máquina.

2. Grude sua mídia na base de corte. 
Use a grade da base para alinhar 
sua mídia no lugar.

3. Coloque o número certo de 
plataformas e sua base de corte no 
suporte para base.

4. Use as pegas dos dois lados do 
espaço de corte, para prender 
a plataforma e a base de 
corte no lugar.

7. Continue empurrando até que os 
pequenos entalhes do suporte, 
fiquem mais para dentro do que a 
frente da sua máquina.

5. Localize a seta na parte superior do 
suporte. Ela vai indicar o lado certo 
de carregar o suporte em sua Curio.

8. Aperte o botão carregar, que fica do 
lado direito da sua Curio.

6. Insira delicadamente o suporte em 
sua Curio.

9. A Curio vai puxar o suporte para o 
lugar. Você está pronto para cortar.

Apesar da Curio estar incluída na mesma categoria das máquinas de corte, ela carrega mídias de uma forma diferente das outras 
máquinas de corte. A barra interna elevada da Curio, permite que você carregue mídias mais grossas, para cortar e desenhar, te 
dando mais possibilidades de criação.

O número de plataformas que você usa na Curio, depende de quão grossa é sua mídia, e do tipo de corte que você está fazendo. 
Quando você conecta a Curio ao seu computador, o Silhouette Studio® mostrará no painel Enviar, quantas plataformas você precisa.
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CORTANDO

1. No Silhouette Studio®, Clique na 
barra Enviar no canto superior 
direito. O painel Enviar será aberto.

2. A primeira aba é “Material”. 
Selecione o tipo de mídia que você 
está usando. Em seguida, clique em 

“Próximo” na parte inferior.

3. Agora você está na aba “Ação”. 
Você pode escolher que ferramenta 
você vai usar, que linhas quer cortar, 
e se você quer cortar por Cor de 
Preenchimento, Cor de Linha, ou 
por Camada (somente na Edição 
Designer).

4. Verifique se a lâmina está ajustada 
com a configuração recomendada e 
se está carregada. 

5. A última aba é a “Enviar”. Carregue 
o seu material em uma base de 
corte. Ajuste os roletes e, quando 
suas configurações estiverem da 
forma desejada, clique em “Enviar”.

6. Sua Silhouette iniciará o 
trabalho de corte. 
 
Quando a Silhouette 
terminar o corte, pressione o 
botão “Descarregar”. Retire 
cuidadosamente seu projeto 
recortado. Remova os restos de 
papel/mídia da base de corte. 
Use a ferramenta raspadora da 
Silhouette, para raspar pedaços de 
papel que ficaram na base. Coloque 
a proteção de volta na base para 
preservar a cola.

Para mais informações sobre 
como ajustar as configurações 
de corte do software, consulte 
a página 146.



Capítulo Nove: Como Fazer Máquinas Silhouette | 277

CORTANDO SEM BASE

1. Abra seu projeto no 
Silhouette Studio®. No painel de 
Página, selecione “Nenhum” na 
seção Base de Corte. Você verá a 
base de corte desaparecer da sua 
tela de desenho

2. Carregue a mídia em sua máquina. 
Certifique-se de que você 
selecionou “Carregar Mídia”, e não 

“Carregar Base de Corte”.

3. Escolha as configurações de corte 
apropriadas para seu material. 
 
Envie seu projeto para sua 
Silhouette. Descarregue sua míd

Alguns materiais não precisam ser 
cortados em uma base. Se um material 
tem seu próprio forro, você não precisa 
usar uma base para cortá-lo. Você pode, 
mas não é necessário.

OBSERVAÇÃO: Cortes sem base só 
funcionam com a Cameo e com 
a Portrait.
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USANDO UMA LÂMINA DE CORTE TRANSVERSAL

1. No Silhouette Studio®, abra seu 
projeto. Selecione “Nenhum” 
como a base de corte no painel 
Configuração de Página.

2. No painel Enviar, vá até 
Configurações Avançadas. 
Selecione “Alimentação” nas suas 
opções de alimentação. Ajuste a 
distância final para que o material 
seja alimentado pela parte traseira 
da máquina.

3. Após seu desenho tiver sido 
cortado de seu material, selecione 

“Avançar para Cortador Transversal” 
na tela LCD da sua máquina.

4. Alinhe o cortador transversal no 
trilho na parte de trás da máquina. 
Dê uma passada rápida para um 
corte limpo e reto.

Se você estiver usando uma 
CAMEO 2 ou 3, você tem a 
capacidade de usar o cortador 
transversal, o que é útil ao cortar 
vinil ou realizar transferência de 
calor sem uma base de corte.
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SUPORTE DUPLO

1. Abra o seu projeto no 
Silhouette Studio®. Certifique-se 
que o desenho está desagrupado 
para que determinadas linhas 
possam ser atribuídas a cada 
ferramenta.

2. Carregue a sua primeira ferramenta 
na Ferramenta 1 do suporte (que 
fica mais à esquerda).

3. Repita a ação para a sua segunda 
ferramenta na ferramenta 2 
à direita.

4. Coloque o material em sua base e 
carregue-a na máquina.

5. Vá para o painel Enviar. Escolha 
seu material.  Na aba Ação, atribua 
quais linhas você quer cortar com 
quais ferramentas. Para fazer isso, 
selecione as linhas em sua página 
de desenho, em seguida, clique 
na ferramenta 1 ou na ferramenta 
2. Ajuste a sua ação para que ela 
corresponda à ferramenta que você 
carregou no suporte de ferramentas.

6. Envie seu projeto para sua 
Silhouette. Descarregue seu 
projeto quando tiver terminado as 
duas ações. 

O suporte duplo só se aplica à 
Cameo 3 e a Curio.
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CANETAS DE DESENHO/SUPORTE DE CANETAS

1. Abra o seu desenho no Silhouette Studio®. 
Se você estiver usando a Edição Básica, 
simplesmente desenhe seu projeto com 
as linhas de corte regulares que aparecem. 
Se você estiver usando a Edição Designer 
ou outra superior, você pode usar o painel 
de Desenho para personalizar seu projeto.

2. Coloque a caneta de desenho no suporte 
de ferramentas da sua máquina. Se você 
estiver usando uma máquina com suporte 
duplo, você pode usar mais de uma 
caneta de desenho, por vez. Nesse caso, 
atribua as linhas corretas à cor correta. 
(para mais informações sobre o uso do 

suporte duplo, consulte a página  279).

Se você estiver usando mais de 
uma cor em seu projeto, e sua 
máquina não tiver um suporte 
duplo, você pode adicionar pausas 
no painel de Ação. Quando o 
trabalho de corte pausar, troque a 
caneta de desenho para a próxima 
cor e continue seu projeto.

3. In Silhouette Studio®, go to the 
Send panel and select “Cardstock” 
for your material type. Since you 
are sketching and not cutting the 
material, it doesn’t really matter 
which material you choose.

6. Remove your finished project. You 
are an artist without even trying!

4. Choose “Sketch” for your action and 
“Sketch Pen” for your tool.

5. Send your design. Remember, each 
line your sketch pen makes is a “cut,” 
so the sketching process may be a 
bit lengthy.
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1. Abra o seu projeto no 
Silhouette Studio®. Certifique-se 
que ele está exatamente como você 
quer cortar, porque você não pode 
ajustar seu arquivo à partir do USB.

2. Insira um dispositivo de memória 
USB em seu computador. Vá em 
Arquivo > Salvar (ou Ctrl + Shift + 
S) e salve seu projeto no dispositivo 
USB. Remova o dispositivo de 
memória USB do computador.

SALVANDO EM UM DISPOSITIVO USB

CORTANDO DIRETAMENTE DE UM USB

1. Ligue sua Silhouette Cameo® e 
insira o seu dispositivo de memória 
USB na entrada do lado da máquina.

2. Carregue seu material em 
sua Cameo.

3. Depois de carregar seu material, 
uma tela vai aparecer. Escolha a 
opção “Procurar no USB” na tela 
touchscreen para entrar no menu 
do dispositivo USB.

4. Escolha “Selecionar Arquivo” para 
ir até a imagem desejada, no 
dispositivo de memória USB.

5. Pressione “Selecionar” quando 
o arquivo desejado estiver 
em destaque.

6. Selecione “Configurações de Corte” 
para ajustar espessura, velocidade 
e outras configurações para o tipo 
de mídia que vai ser usada. Clique 
em “Iniciar”.
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Passo a Passo de Projetos
MATERIAIS ADESIVOS

1. Abra o projeto no 
Silhouette Studio®.

2. Coloque o material com adesivo 
atrás (neste caso, papel cartão 
chalkboard (quadro negro), em sua 
base de corte.

3. Carregue a base de corte com o 
material em sua Silhouette.

4. Selecione sua mídia na aba 
Material, no painel Enviar, ajuste 
manualmente sua lâmina para o 
número adequado, e prossiga com 
o corte do seu projeto.

5. Após seu projeto ter sido cortado, 
remova-o de sua Silhouette e, 
com cuidado, pegue as partes do 
seu projeto.

6. Aplique seu projeto na 
superfície desejada.

Muitos dos nossos materiais 
adesivos também são imprimíveis. 
Se você estiver trabalhando com 
material imprimível, consulte a 
página  302.
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APLIQUE A FITA NA 

PLATAFORMA (ALTA)

1. Comece a tirar parte do 
revestimento sem a ranhura.

2. Alinhe a metade superior da 
fita da plataforma (ainda com o 
revestimento) com a ranhura da 
plataforma.

3. Friccione a metade inferior da fita 
no lugar. Você pode usar sua mão 
ou a ferramenta de raspagem, mas 
o mais importante é garantir que 
não haja bolhas de ar ou pregas na 
fita da plataforma quando ela for 
aplicada à plataforma.

4. Em seguida, remova a outra metade 
do revestimento e friccione a fita 
restante no lugar.

5. Novamente, verifique se não há 
bolhas de ar ou pregas. Se a sua 
fita da plataforma não estiver 
totalmente fixa na plataforma, o 
objeto 3D não será impresso 
corretamente.

6. Após que a fita ter sido colada, 
coloque a peça da plataforma sob o 
bocal de impressão com o lado da 
fita voltado para cima. Certifique-
se de que a ranhura da plataforma 
esteja alinhada com a ranhura  na 
parte inferior da máquina.

Para obter instruções detalhadas 
sobre como carregar o fio 
na Silhouette Alta®, vá até 
a página 295.
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CALIBRANDO A SILHOUETTE ALTA®

1. No Silhouette 3D™, vá até a aba 
Impressao 3D Print. Localize a caixa 
no canto superior direito e clique no 
ícone Calibragem.

Sua máquina já vem calibrada, então 
quando você configurá-la, ela deve 
estar pronta. Mas se você tiver 
um problema com a calibração da 
sua máquina, inicie o processo de 
calibração no Silhouette 3D™.

Para fazer isso, você pode seguir as 
instruções listadas ou visualizar o 
tópico Calibrando o video da Sua  
Silhouette Alta.

2. Certifique-se de que a Silhouette 
Alta® esteja ligada e conectada ao 
seu computador. Em seguida, clique 
em “Próximo.”

3. Pegue um pedaço da cópia 
impressa. Corte-o ao meio e 
coloque-o na base de impressão. 
Volte ao programa e clique em 

“Iniciar.”

4. Siga os passos na tela. Segure o 
papel pela extremidade enquanto 
a máquina move o cabeçote de 
impressão.

7. Se você indicou que o papel era 
“Fácil” ou “Difícil” para se mover 
a qualquer momento, precisará 
ajustar o mecanismo mais 
próximo do ponto.

5. Tente mover o papel após a 
máquina abaixar o cabeçote de 
impressão (a máquina fará isso 
três vezes).

6. No programa, indique a dificuldade 
de mover o papel. Para pontos 

“Normais”, você deve sentir um 
pouco de resistência. Em seguida, 
clique em “Próximo.”

OBSERVAÇÃO: Não use um 
pedaço de papel que esteja 
dobrado. Se o papel for muito 
grosso, a calibração estará 
desligada.

https://www.youtube.com/watch?v=uvHi4sWtCC4
https://www.youtube.com/watch?v=uvHi4sWtCC4
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8. Aperte ou afrouxe o parafuso 
usando a chave sextavada. Para 
os pontos “Fáceis”, gire a chave 
sextavada no sentido anti-horário. 
Para os pontos “Difíceis”, gire a 
chave sextavada no sentido horário.

9. Após ajustar o parafuso, volte 
ao programa e clique em “Testar 
Novamente”.

10. Quando todos os seus pontos 
tiverem sido ajustados e estiverem 

“Normais”, clique em “Avançar” e, 
em seguida, clique em “Concluir”.



Capítulo Nove: Como Fazer Passo a Passo de Projetos | 286

CORTANDO TECIDO

1. Abra o projeto no 
Silhouette Studio®.

Para cortar um tecido, você 
precisará aplicar algum tipo 
de estabilizante nele.O tecido 
sozinho, não é rígido o suficiente 
para ser cortado, mesmo com uma 
base de corte. Nós oferecemos 
três tipos de estabilizantes de 
tecido - adesivo de precisão, 
adesivo costurável e adesivo 
lavável para corte de tecidos.

2. Corte um pedaço de tecido que seja 
maior que seu desenho. Corte um 
pedaço de adesivo estabilizante 
para corte de tecidos, no mesmo 
tamanho que seu material.

3. Passe o ferro sobre parte de trás 
do tecido encontrando com a 
parte áspera do adesivo para corte 
de tecidos.

4. Deixe o seu tecido e o adesivo 
estabilizante para corte de tecido 
esfriarem. Apare qualquer excesso 
de tecido nas bordas.

7. Descarregue seu projeto e 
remova-o da base.

5. Coloque seu tecido sobre a base 
de corte com a parte da frente do 
tecido virada para cima.

8. Se você usou o adesivo de precisão 
para corte de tecido, você pode 
agora passar o tecido recortado 
sobre a superfície desejada com 
um ferro. Se você usou o adesivo 
costurável para corte de tecido, 
seu tecido está pronto para ser 
costurado. Se você usou o adesivo 
lavável para corte de tecido, lave 
seu tecido com sabão e água e 
então deixe-o secar.

6. Na aba Material do painel Enviar, 
escolha “Tecido” como seu tipo de 
material. Envie seu projeto para 
sua Silhouette. Use uma lâmina 
de tecido para conseguir um corte 
mais limpo.

Assista o Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=r-mvdYKcEDM
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ADESIVOS COM CÚPULA

1. Abra ou crie um projeto no 
Silhouette Studio® e imprima-o 
com as marcas de registro ativadas. 
Deixe a tinta secar antes de 
continuar.

2. Aplique uma folha laminada sobre 
a página impressa se estiver 
usando papel adesivo branco. 
Use uma ferramenta de raspagem 
para suavizar cuidadosamente a 
folha laminada na medida em que 
ela é aplicada para evitar bolhas 
ou pregas.

3. Continue a cortar seu projeto 
usando as configurações de 
corte apropriadas. (Lembre-se de 
que você precisa aumentar sua 
profundidade de lâmina em um se 
tiver aplicado uma folha laminada à 
sua página.)

4. Remova o excesso de material 
dos seus projetos, deixando 
apenas os adesivos recortados na 
proteção adesiva.

7. Anexe a ponta da seringa e prepare 
sua seringa, esguichando uma 
pequena quantidade de resina epóxi 
(cerca de 2,54 cm de diâmetro) em 
um pedaço de papel. Isso garante 
que sua seringa aplique uma 
mistura igual das soluções A e B.

5. Coloque sua folha de adesivos em 
uma superfície plana.

8. Aplique lentamente a resina 
epóxi na superfície do seu projeto 
recortado, começando pela borda 
externa e indo para o interior do 
desenho. Tenha cuidado para não 
aplicar resina em excesso, pois a 
resina pode transbordar para a 
borda do projeto recortado. 
 
Use os palitos fornecidos para 
espalhar a resina para projetos 
mais complicados e também para 
remover bolhas de ar em excesso.

6. Preencha as câmaras das seringas 
A e B com quantidades iguais das 
soluções de resina epóxi A e B 
correspondentes.

9. Deixe a resina fixar por 12 horas 
para secar completamente e 
endurecer.
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ADESIVO DUPLA FACE E GLITTER

1. Posicione uma folha adesiva dupla 
face em sua base de corte com o 
lado branco para cima, e carregue-a 
na Silhouette.

2. Abra o projeto no 
Silhouette Studio®. No painel Enviar, 
selecione “Adesivo dupla face” 
como seu material. Ajuste a lâmina 
conforme indicado (a menos que 
você use uma AutoBlade) e clique 
em “Enviar”.

3. Remova seu projeto da base de 
corte. Certifique-se de que todas 
as partes internas em excesso são 
retiradas.

4. Remova o forro amarelo da parte 
de trás do projeto. Certifique-se de 
não remover nenhum adesivo do 
forro branco.

7. Jogue glitter por cima (ou pó 
para flocagem) para cobrir o 
projeto adesivo.

5. Coloque cuidadosamente o 
projeto na posição desejada, com 
o forro branco virado para cima, e 
pressione no lugar. Tenha cuidado, 
porque o adesivo dupla face tem 
uma cola muito forte e só deve ser 
usado para aplicações permanentes.

8. Limpe suavemente o excesso de 
material. Você pode jogar o glitter 
de volta para o frasco.

6. Remova o forro branco, 
certificando-se que todo adesivo foi 
transferido.

9. O adesivo é muito forte, então use 
seu glitter em vários projetos.
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GRAVAÇÃO EM RELEVO/RELEVO INVERTIDO (SOMENTE PARA CURIO)

1. Abra seu projeto no 
Silhouette Studio®. No painel 
Configurar Página, escolha o 
tamanho de página correto e a base 
de gravação.

2. Ajuste seu projeto e adicione efeitos 
sob o ícone Gravação em Relevo. Se 
você não preencher seu design com 
um efeito, ele só gravará o contorno 
em relevo ou em relevo invertido.

3. No painel Enviar, selecione seu 
material de gravação. Para este 
tutorial, usaremos a folha de gravação 
em relevo Silhouette. Portanto, 
escolha “Folha, Gravação em Relevo” 
para o material “Em Relevo” como sua 
ação e “Ferramenta de Gravação em 
Relevo, Precisa” como sua ferramenta.

4. Coloque a base de gravação 2 + 2 
+ na base da Curio. Coloque uma 
folha de papel de gravação e relevo 
na base de gravação e alinhe a folha 
metalizada com as duas setas no 
lado esquerdo da base.

7. Aperte o botão de Carregamento no 
lado direito da sua Curio. A Curio 
colocará a base no lugar.

8. Após carregar a base da Curio, você 
verá que o status da Curio será 
alterado para Pronto. Após verificar 
todas as configurações, clique em 
Enviar. A máquina irá prosseguir 
com a gravação do projeto.

9. Quando a gravação em relevo 
estiver concluída, pressione o 
botão Carregar / Descarregar e 
descarregue a base da Curio.

5. Insira a ferramenta de gravação 
em relevo no porta-ferramentas 
da máquina.

6. Coloque a base Curio na máquina. 
Para fazer isso, localize a seta no topo 
da base. Isto lhe mostra o caminho 
para carregar a base na Curio. Insira 
a base na sua Curio. Continue 
empurrando até que as pequenas 
ranhuras na base sejam empurradas 
para a frente da sua máquina.
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10. Com cuidado, retire a folha de 
gravação de relevo da base.

11. Com uma tesoura, corte ao longo 
da forma oval mais externa. (Para 
evitar que as lâminas Silhouette 
fiquem cegas, não é recomendado 
o corte deste material com uma 
máquina Silhouette.)

12. Retire o suporte adesivo e coloque o 
adesivo gravado em seu projeto.

DICA PROFISSIONAL SILHOUETTE: 
Se estiver usando o recurso 
Marcação e Relevo, insira sua 
ferramenta regular com lâmina de 
corte na Ferramenta 1 (azul) e a 
ferramenta de gravação de relevo 
na Ferramenta 2 (vermelho). 
Alguns materiais funcionarão 
melhor com um número maior de 
passos para que o relevo fique um 
pouco mais nítido.
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TINTA PARA TECIDO

1. Abra seu projeto no 
Silhouette Studio®. Lembre-se de 
que você está usando esse design 
como modelo, portanto, talvez você 
queira desenhar um retângulo ou 
quadrado ao redor do seu design 
para facilitar a eliminação do design 
e deixar o espaço negativo.

2. Alimente o estêncil em vinil diretamente 

na máquina de corte Silhouette. 

Certifique-se de ir ao painel Configurar 

Página no Silhouette Studio® e escolher 

“Nenhum” como sua opção de base. 

Você também pode usar uma base de 

corte para cortar o estêncil em vinil.

3. No painel Enviar, selecione “Vinil, 
Brilhante” como seu tipo de 
material. Ajuste a lâmina, se 
necessário, e clique em Enviar.

4. Elimine o desenho (ou remova o 
vinil desnecessário) para criar o 
estêncil. Lembre-se de não remover 
a parte negativa do desenho ou os 
centros de qualquer letra.

5. Aplique fita de transferência no vinil 
do estêncil eliminado e retire-o de 
sua proteção.

6. Coloque o vinil em seu projeto. 
Pressione para baixo firmemente 
e remova a fita de transferência 
com cuidado.

7. Coloque um pedaço grosso de 
cartolina sob o material no qual 
você vai aplicar tinta de tecido para 
evitar que a tinta escorra. Aplique 
tinta de tecido Silhouette comum 
no desenho. Use um pincel ou 
uma esponja para aplicar a tinta 
de tecido. Quando você estiver 
aplicando tinta, tenha cuidado e não 
ultrapasse as bordas do estêncil. 
Deixa a tinta secar.

8. Remova o estêncil em vinil. 9. Coloque um pedaço de pano na 
parte superior do projeto com a 
tinta de tecido e passe o ferro por 
alguns segundos para ajustar a tinta
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GRAVANDO EM VIDRO

1. Abra o projeto no 
Silhouette Studio®. Confira se você 
tem bastante espaço dos lados do 
seu projeto para proteger o vidro 
em volta (se você não tiver, você 
pode usar fita crepe em torno do 
vinil, para impedir que o creme de 
gravação suje o vidro.)

2. Carregue o vinil para estêncil na sua 
Silhouette. Selecione “Vinil” na aba 
Material no painel Enviar. Ajuste 
a lâmina com as configurações 
sugeridas na aba Ação e clique em 

“Iniciar” no painel Enviar.

3. Com a ferramenta Gancho 
Silhouette, cuidadosamente remova 
o projeto recortado do vinil, criando 
um estêncil no espaço negativo. 
Pode ser complicado, mas lembre-
se de pensar “ao contrário” e 
remover o projeto real.

4. Aplique a máscara de transferência 
sobre seu projeto e use o raspador 
para tirar todas as bolhas. Remova 
o forro do vinil. Certifique-se 
que todas as peças do estêncil 
grudaram na máscara de 
transferência.

7. Usando um cotonete ou a 
ferramenta raspadora, aplique 
uma camada grossa e uniforme 
do creme de gravação, no vidro 
exposto. Deixe o creme agir por 
30 a 60 segundos. Use luvas de 
proteção para trabalhar com o 
creme de gravação de vidro e 
cuidado com os olhos!

5. Aplique o lado adesivo do vinil ao 
seu vidro limpo e seco. Alise o vinil 
sobre o vidro com a ferramenta 
aplicadora e raspadora, removendo 
todas as bolhas.

8. Cuidadosamente raspe o creme 
restante de volta para a garrafa. 
Limpe os resíduos de creme que 
ficaram, com uma toalha de papel e 
lave o vidro completamente.

6. Quando seu vinil estiver realmente 
seguro, retire a máscara de 
transferência. Certifique-se de 
que todas as partes do estêncil 
permanecem no vidro.

9. Retire o vinil da superfície do vidro. 
Remova todas as impressões 
digitais com limpa-vidro.
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7. Retire o forro do transfer. 8. É isso! Você colocou seu transfer 
em algo que você vai usar. Sempre 
vire a peça com o transfer ao 
contrário, quando for lavar 
na máquina.

TRANSFER TÉRMICO

1. Abra o projeto no 
Silhouette Studio®.

2. Carregue seu transfer em sua 
Silhouette. O transfer térmico tem 
um forro, então se seu pedaço de 
mídia for grande o suficiente, não 
há necessidade de usar sua base de 
corte. Mas, se você tem um pedaço 
pequeno, coloque-o em sua base de 
corte e carregue na Silhouette.

3. Antes de enviar seu projeto para sua 
Silhouette, certifique-se de espelhar 
sua imagem. Não se esqueça disso, 
ou texto inteiro ficará ao contrário. 
A maneira mais fácil de fazer isso é 
clicar com o botão direito do mouse 
em seu projeto e selecionar “Virar 
Horizontalmente”. 

4. Escolha “Tansfer Térmico” na aba 
Material do painel Enviar, e ajuste 
manualmente a lâmina com as 
configurações recomendadas no 
painel Ação. Envie seu projeto para 
sua Silhouette.

5. Quando seu projeto for cortado, 
descarregue-o. Limpe seu projeto. 
Isto é, retire o vinil extra que sobrou 
e deixe seu projeto espelhado no 
forro transparente.

6. Depois de limpar seu projeto, 
coloque-o na superfície desejada. 
Use um ferro (ou uma prensa 
térmica) para aderir o vinil. Nós 
recomendamos usar um pedaço de 
tecido leve entre o ferro e o vinil.

Para mais informações 
sobre como virar ou espelhar 
uma imagem, consulte as 
páginas 107 e 110.
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PONTILHADO (“STIPPLING”) COM TINTA E EM META

1. Abra seu projeto no 
Silhouette Studio®. No painel 
de Página, altere a sua página 
para “Curio (relevo)” se você 
estiver usando sua Curio, ou 
a configuração de página que 
corresponda ao material que você 
está usando com sua Cameo 3.

2. Clique em “Selecionar Área 
Pontilhada” no painel Pontilhado. 
Desenhe uma caixa ao redor da 
imagem, escolha um estilo de 
pontilhado e aplique.

3. Para o tipo de material escolha “Folhas 
de Alumínio para Pontilhado (Stippling)”. 
Insira a Lâmina de Pontilhado e Gravação 
ou uma caneta no suporte de ferramentas. 
Se você estiver usando a Curio, coloque o 

material na base de relevo e fixe-o com os 

prendedores de material. Caso contrário, 

coloque o material em uma base de corte. 

Carregue o seu material.

4. Escolha “Pontilhado” e “Lâmina 
para Pontilhado” na aba Ação.

5. Clique em “Iniciar” no painel Enviar. 
Assista o pontilhado acontecer!

6. Remova seu projeto.

OBSERVAÇÃO: O pontilhado em 
metal só se aplica à Curio. O 
pontilhado com tinta pode aplicar-
se à Curio ou à Cameo 3.
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7. E, em seguida, alimente-o pelo 
tubo do fio.

8. Certifique-se de empurrar o tubo 
do fio ligeiramente de volta ao ciclo. 
No software, clique em “Próximo.”

CARREGAR FIO (ALTA)

1. Abra oSilhouette 3D™ e verifique 
se a sua máquina está ligada e 
conectada.

2. Vá para a aba Impressão 3D e 
localize a caixa no canto superior 
direito. Clique no ícone Fio.

3. Clique em “Carregar Fio” e siga as 
etapas na tela.

4. Coloque a bobina do fio e, 
em seguida, o fio na parte 
superior da Alta.

5. Mantenha a extremidade dianteira 
para evitar que o fio se emaranhe.

6. Alimente o fio pelo ciclo.

9. Insira o fio através da alavanca de 
carregamento da abertura usando 
uma leve pressão até sentir que 
ele parou.
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10. Mantenha o fio e clique em 
“Carregar” no Silhouette 3D™. 
Assim que o fio começar a ser 
puxado para dentro da máquina, 
você pode soltá-lo.

11. A cabeça de impressão será movida 
para baixo e soltará um pouco de fio 
quando este estiver aquecido, para 
preparar a cabeça de impressão.

Para obter instruções detalhadas 
sobre como aplicar a fita na 
plataforma, vá até a página 283.
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FAZNDO A PRIMEIRA 

IMPRESSÃO (ALTA)

1. Conecte a Silhouette Alta® à 
energia. Em seguida, conecte a 
Alta ao seu computador com o 
cabo USB incluído. Ligue a máquina 
pressionando o botão de energia.

2. Aplique fita na plataforma e 
coloque a plataforma sob o bocal 
de impressão com o lado da fita 
voltado para cima. Certifique-se de 
que a ranhura da plataforma esteja 
alinhada com a ranhura  na parte 
inferior da máquina.

3. Abra seu projeto 3D no Silhouette 
3D™. Todos os projetos 3D 
baixados para a Alta podem ser 
encontrados em sua Biblioteca na 
pasta Projetos 3D .

4. Vá para a aba Impressão 3D e 
escolha as configurações de 
qualidade de impressão.

7. Remova gentilmente o projeto da 
plataforma. Comece a remover a 
primeira camada para revelar seu 
projeto impresso.

5. Carregue o fio na sua 
impressora 3D Alta.

6. Quando estiver pronto para 
começar sua impressão 3D, clique 
em Imprimir. A máquina começará 
a imprimir o projeto. Espere alguns 
minutos para que o projeto esfrie.



Capítulo Nove: Como Fazer Passo a Passo de Projetos | 298

1. Abre um desenho no 
Silhouette Studio®. Sob o painel 
Configurar Página, mude sua base de 
corte para a base Curio (relevo) de 
21,60 cm por 15,30 cm. Redimensione 
sua página para 17,80 cm por 12,70 
cm (o mesmo tamanho que a chapa 
metálica de gravação).

4. Coloque as plataformas 2 + 2 + a 
base de gravação na base Curio 
(use os encaixes em ambos os lados 
do espaço de gravação para segurar 
a plataforma e a base de gravação 
no lugar). Coloque uma chapa 
de metal de gravação na base 
de gravação.

7. Após ter carregado a base do Curio, 
você verá que o status do Curio 
mudará para Pronto. Após verificar 
todas as suas configurações, clique 
em Enviar. Sua máquina prosseguirá 
para a gravação.

2. Abra o painel Relevo e selecione seu 
desenho. Neste exemplo, usamos 
o preenchimento concêntrico com 
um espaçamento de 0,01 cm.

5. Insira a ferramenta de 
pontilhamento e gravação no porta-
ferramentas. Carregue a base Curio 
na máquina.

8. Quando a gravação estiver 
completa, descarregue a base do 
Curio. Remova a chapa de metal 
gravado e a insira em um quadro.

3. No painel “Enviar”, escolha seu tipo 
de material como “Chapas de Metal, 
Gravação” e altere sua ação para 

“Gravação” e sua ferramenta para 
“Ferramenta de Gravação”.

GRAVAÇÃO EM METAL (CURIO APENAS)

6. Aperte o botão de Carregamento no 
lado direito da sua Curio. A Curio 
colocará a base no lugar.
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7. Remova a tampa do bloco. Remova 
a folha protetora marrom para 
revelar a base adesiva.

8. Pegue o seu relevo 3D na mão, 
retire o plástico e remova a 
cartolina que o envolve. Existem 
linhas perfuradas na cartolina que 
facilitam a remoção da estampa.

9. A parte traseira do seu relevo 3D 
é revestida com um adesivo para 
fácil aplicação. Cole sua estampa na 
base substituível.

1. Abra seu projeto no Mint Studio™ e 
redimensione-o para o tamanho da 
estampa de sua escolha.

4. Insira primeiramente a folha de 
estampa através do slot traseiro, 
com a seta, da Mint. Você vai sentir 
o selo ser puxado para dentro 
da máquina.

2. Ao clicar em “Enviar para a 
Mint”, o Mint Studio ™ irá 
inverter automaticamente sua 
imagem e preparar o arquivo para 
ser impresso.

5. No Mint Studio™, clique em “Iniciar 
Mint” e veja a mágica acontecer. 
Retire o estampa assim que 
terminar de imprimir.

3. Desembrulhe a folha de estampa 
de sua embalagem. NÃO remova 
a camada de plástico que cobre 
a borracha.

6. Monte o seu bloco, deslizando o 
topo até encaixar.

CRIANDO UMA ESTAMPA COM A MINT
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10. Aplique Tinta da Mint diretamente 
na estampa. O reservatório interno 
da estampa absorverá a tinta 
somente quando a estampa for 
impressa. Após a tinta ter sido 
aplicada, aguarde de 5 a 7 minutos 
antes de começar a estampar.

13. Você pode estampar mais de 
50 vezes com a sua estampa 
personalizada antes que a estampa 
precise de tinta novamente.

11. Nas primeiras vezes que você 
usar a sua estampa, o desenho 
ficará desfocado. O excesso de 
tinta só precisa ser eliminado. Use 
um pedaço de papel e carimbe 
repetidamente. Quando o excesso 
de tinta for eliminado, o carimbo 
será nítido e claro.

12. Não se esqueça de carimbar a 
etiqueta da estampa para colocar 
no seu bloco, para que você saiba 
qual é a estampa.
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PIXSCAN™

1. Coloque a foto ou a imagem que 
você deseja cortar na sua base 
PixScan™. Pressione para que sua 
imagem fique presa firmemente 
na base. Tire uma foto com seu 
smartphone ou escaneie sua base 
PixScan™. 

TIP: Se você vir uma mensagem dizendo que precisa de um perfil de calibração, 
clique em “Mostrar Cartão de Teste de Calibração”, escolha o tamanho da sua 
impressora e imprima a página. Tire uma foto da página de calibração impressa 
de uma vista panorâmica e garanta que os pontos de calibração preencham 
toda a imagem. Não coloque a página na base PixScan™. A imagem deve incluir 
apenas os pontos. Salve sua imagem no seu computador. Clique no ícone de 
adição (+) na seção Calibração da Câmera do painel PixScan™. Uma janela 
surgirá. Selecione sua imagem de calibração e clique em “Abrir”. Após isso, o 
PixScan™ é calibrado para a sua câmera. Você só precisa fazer isso uma vez 
por câmera.

2. Clique no ícone PixScan™ no 
Silhouette Studio®. Selecione 

“Importar Imagem do Arquivo” ou 
“Importar Imagem do Scanner”. 
Uma janela aparecerá para que 
você navegue até o item desejado, 
selecione-o e clique em “Abrir”.

5. Envie seu projeto para sua 
Silhouette e veja a mágica 
acontecer.

3. Quando você tiver sua imagem 
PixScan™ carregada, você está 
pronto para criar ou posicionar 
suas linhas de corte. Rastreie sua 
imagem ou adicione manualmente 
linhas de corte, onde você quer que 
sua máquina corte. Exclua as linhas 
de corte que você não quiser em 
seu projeto. 

4. Escolha suas configurações de 
corte de acordo com o material 
em sua base.

Visualize o Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=VOaO1UNcyes


Capítulo Nove: Como Fazer Passo a Passo de Projetos | 302

IMPRESSÃO E CORTE (“PRINT & CUT”)

1. Abra o seu projeto de Impressão 
e Corte (Print & Cut) no 
Silhouette Studio®. Verifique se seu 
espaço de trabalho corresponde ao 
tamanho do papel em que você vai 
fazer a impressão.

Uma imagem de Impressão e Corte 
(“Print & Cut”) tem duas partes: um 
desenho que você vai imprimir em 
sua impressora e as linhas de corte 
correspondentes, que você vai cortar 
com sua Silhouette. Embora as linhas de 
corte apareçam no SilhouetteStudio®, 
elas não serão impressas.

Além do papel normal para impressora 
e do papel cartão, há vários outros 
materiais da Silhouette que podem 
ser usados para Impressão e Corte 
(“Print & Cut”), incluindo o transfer 
térmico imprimível, adesivo laminado 
imprimível, papel adesivo imprimível, 
papel magnético imprimível, mídia para 
tatuagem imprimível, tela de algodão 
imprimível, e papel kraft adesivo 
imprimível. Assista o Vídeo.

DICA SILHOUETTE: Você está 
usando materiais metálicos 
para fazer Impressão e Corte? 
Sugerimos deixar as marcas de 
registro com as configurações 
padrão e aumentar a espessura 
para o máximo.

DICA SILHOUETTE: Se sua máquina 
não conseguir ler as marcas de 
registro, você pode escolher 

“repetir manualmente” a leitura, no 
painel Enviar. Use as setas para 
posicionar o suporte acima das 
marcas e selecione “Registrar”. 
Depois que a máquina registrar 
as marcas, ela vai cortar como 
de costume.

2. Clique no ícone de Marcas de 
Registro, localizado na da barra de 
ferramentas superior à direita, e 
selecione o estilo das marcas de 
registro. O Tipo 1, é padrão (que é 
o que você provavelmente vai usar), 
e o Tipo 2, é para modelos mais 
antigos de máquina.

3. Você vai notar que agora existem 
áreas riscadas de xadrez em três 
cantos do seu espaço de trabalho. 
Certifique-se de que seu projeto 
não passa para à área xadrez, ou 
sua Silhouette terá problemas para 
ler suas marcas de registro.

4. Quando seu projeto estiver pronto, 
imprima-o em sua impressora normal, 
clicando sobre o ícone da Impressora 
no Silhouette Studio®. Certifique-se 
que você inseriu seu material em sua 
impressora corretamente, seja ele papel 
cartão ou uma mída especial. Aqui nós 
estamos usando o adesivo laminado 
imprimível.

7. Descarregue seu material e 
complete seu projeto.

5. Carregue seu material impresso 
em sua Silhouette usando uma 
base de corte. Selecione o material 
certo na lista de mídias do painel 
de Configurações de Corte, e ajuste 
sua lâmina adequadamente.

6. Clique em “Iniciar” e sua Silhouette 
começará a ler as marcas de 
registro impressas na página. 
Depois que as marcas de registro 
forem encontradas, a Silhouette 
vai prosseguir com o corte, como 
de costume.

https://www.youtube.com/watch?v=ENbH_sgMkS8
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STRASS (“RHINESTONES”)

1. Crie seu projeto no 
Silhouette Studio®.

2. Carregue sua folha molde de strass 
em sua Silhouette. Na aba Material 
no painel Enviar, escolha “Material 
Molde para strass (“rhinestone”).  
Corte seu projeto.

3. Retire o material preto do material 
branco. Funciona melhor se você 
fizer um movimento rápido.

4. O material preto é seu molde. 
Coloque-o em sua placa de apoio 
para strass.

7. Quando todos os seus strass 
(“rhinestones”) estiverem 
posicionados e virados para cima 
em seu molde, cubra o projeto 
com um pedaço de folha de 
transferência. Pressione firmemente 
para colar todas as pedrinhas.

5. Jogue os seus strass (“rhinestones”) 
sobre seu desenho.

8. Levante seus strass (“rhinestones”) 
que estão fixados na folha de 
transferência e posicione-os em 
seu projeto.

6. Passe suavemente uma escova 
sobres os strass para que eles 
fiquem nos furos do molde. Use 
a ferramenta pick-me-up® para 
posicionar pedrinhas individuais 
(veja a página 271).

9. Coloque um pano sobre o projeto e 
passe um ferro por cima, para fixar 
as pedrinhas no lugar. Seu ferro 
deve estar ajustado para passar “lã”, 
e você deve segurá-lo em cima do 
projeto por 45-60 segundos.
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Não redimensione projetos de strass 
(“rhinestone”). Cada pequeno círculo 
caberá um strass individual.

Dependendo da versão do seu 
Silhouette Studio®, você terá diferentes 
opções de strass. Com a Edição Básica, 
você precisará usar um projeto de 
strass da loja de Design Silhouette. 
Com a Edição Designer, você tem 
opções para criar seu próprio projeto 
usando o ícone Aplicações de Strass 
(“Rhinestone”). Com a Edição Designer 
Plus, você tem acesso à Strass 
Avançados, que te dá muito mais 
possibilidades.

10. Remova o pano e a folha de 
transferência.

DICA SILHOUETTE: Vire seu projeto 
ao contrário (se for possível) e 
passe o ferro na parte de trás do 
projeto. Isso vai ajudar a colar as 
pedrinhas melhor na superfície 
que elas foram aplicadas. 
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FOLHAS DE PLÁSTICO QUE ENCOLHEM

1. Abra ou crie seu designs no 
Silhouette Studio®. Redimensione-
os. Tenha em mente que uma peça 
aquecida será, aproximadamente, 
três vezes menor do que 
uma impressa, conforme 
mostrado acima.

2. Adicione um círculo a cada design para os 

anéis abertos passarem. Se você estiver 

usando plástico retrátil pela primeira 

vez, adicione alguns designs extras 

para que você possa usar como itens de 

teste. Além disso, certifique-se de ativar 

as marcas de registro (encontradas no 

painel Configurar Página).

3. Alimente a folha de plástico retrátil na 

sua impressora doméstica. (Dica: Para 

obter melhores resultados, imprima 

seu design usando as configurações 

de impressão de baixa qualidade para 

clarear os designs e impedir que fiquem 

muito escuros depois de aquecidos.

4. Coloque a folha impressa na sua 
base e, em seguida, coloque-a na 
sua máquina Silhouette.

7. Retire a peça da assadeira e repita 
cada processo com cada peça 
que você tem.

5. No painel Enviar, escolha “Plástico 
Retrátil” como seu tipo de material. 
Após cortar os designs, remova-os 
da esteira de corte.

6. Pré-aqueça o forno a 290–325° 
F (140–160° C). O processo 
de aquecimento demora, 
aproximadamente, 2 minutos. 
Quando você vir que o plástico 
está pequeno e liso, remova 
rapidamente a assadeira do 
forno e imediatamente pressione 
o plástico para baixo com uma 
ferramenta plana.
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IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA

1. Monte o quadro alinhando 
os números em cada canto e 
prendendo com os fixadores 
fornecidos. Certifique-se de que 
a ranhura de inserção do quadro 
esteja voltada para fora.

2. Certifique-se de espelhar o desenho 
no Silhouette Studio® antes 
de cortá-lo.

3. Recorte seu desenho da folha de 
transferência de calor. Recomenda-
se que você centralize o desenho 
na folha de transferência de calor e 
garanta que o seu desenho mede 
19,05 por 26,67 cm ou menos, a fim 
de encaixar o quadro corretamente.

4. Elimine o design (não o espaço 
negativo) do material de 
transferência de calor para criar o 
seu estêncil.

7. Corte um quadrado de 5,10 por 5,10 
cm de cada canto para permitir que 
o estêncil seja preso na armação.

5. Com o material brilhante de 
transferência de calor voltado para 
baixo, coloque a folha de serigrafia 
na parte superior e passe a ferro 
por 20 a 30 segundos usando a 
configuração padrão para algodão.

8. Com o lado da serigrafia voltado 
para baixo, coloque a moldura na 
parte superior do estêncil concluído 
e prenda-a no lugar dobrando 
as bordas para cima ao redor da 
moldura e prendendo com as 
inserções da própria moldura.

6. Uma vez resfriado, remova 
o revestimento brilhante de 
transferência de calor.

9. Coloque a moldura com o lado da 
serigrafia voltado para baixo em seu 
tecido. OBSERVAÇÃO: Você deve 
sempre praticar em um pedaço de 
tecido antes de se comprometer 
com o projeto final para garantir a 
técnica adequada e o uso da tinta.
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10. Aplique uma linha de tinta de tecido 
horizontalmente acima do estêncil, 
atravessando a largura do desenho. 
Para obter melhores resultados, use 
tinta suficiente para evitar fazer 
várias passagens. Alguma prática 
pode ser necessária.

11. Usando a ferramenta do rodo, 
espalhe a tinta no estêncil de cima 
para baixo usando um movimento 
suave e ininterrupto. Para melhores 
resultados, espalhe a tinta em 
uma única passagem. Se forem 
necessários passagens repetidas, 
espalhe a tinta na mesma direção.

12. Levante o moldura e o estêncil 
do tecido. Deixe a tinta do tecido 
secar e, em seguida, coloque a tinta 
passando o ferro. 
 
Lave o estêncil com água ou 
limpe-o com um pano úmido a cada 
5-10 usos, conforme necessário, 
para evitar obstruções na serigrafia. 
Ao terminar, lave o estêncil e 
armazene-o em um local seco para 
uso repetido.
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MÍDIA ESPECIAL PARA CARIMBOS

1. Abra o projeto no Silhouette Studio®. 
Escolha o tamanho da página e 
a base de corte para os padrões 
de Carimbo.

2. Retire o forro da base de corte 
perfurada.

3. Retire o forro da mídia para 
carimbo. Coloque a mídia na base, 
e pressione a mídia suavemente no 
lugar, até retirar todas as bolhas de 
ar. Não estique nem espalhe a mídia 
especial para carimbo. Carregue a 
base em sua Silhouette.

4. Selecione “Mídia para Carimbo” 
na aba Material do painel Enviar. 
Ajuste a lâmina com a configuração 
recomendada na aba Ação. Clique 
em “Iniciar” no painel Enviar.

7. Posicione o carimbo sobre o bloco 
de acrílico Silhouette, que tenha 
o tamanho mais adequado ao seu 
desenho. Use a grade do bloco para 
espaçamento e alinhamento.

5. Depois que a Silhouette terminar de 
cortar, descarregue a base.

8. Seu carimbo está pronto para ser 
usado Pressione o carimbo na 
almofada de tinta. (é normal sujar o 
bloco de acrílico com tinta)

6. Levante suavemente o carimbo 
recortado. Não se preocupe se a 
lâmina não cortou toda a mídia até 
o final. Ao separá-la do resto de 
material, o corte ficará limpo.

9. Ao carimbar, certifique-se de 
pressionar o carimbo para baixo, de 
uma vez, em uma superfície plana. 
Quando você terminar, limpe o 
excesso de tinta com um lenço ou 
papel toalha. Enxágüe e seque os 
carimbos e blocos antes de guardar. 
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VINIL

1. Abra o projeto no 
Silhouette Studio®. Selecione “Vinil” 
na aba Material do painel Enviar.

2. Carregue o vinil em sua Silhouette. 
Não é necessário uma base de 
corte. No entanto, se seu pedaço 
de vinil é menor do que o ajuste 
dos roletes, você terá que usar uma 
base de corte. Clique em “Iniciar”.

3. Depois que seu desenho for 
recortado, remova o vinil de sua 
Silhouette. Limpe (tire as sobras) 
o espaço negativo, para que só 
fique no forro, seu desenho. Para 
colocá-lo em seu projeto, veja as 
instruções abaixo.

APLICANDO VINIL COM MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA E COM O MÉTODO DA DOBRADIÇA

1. Comece cortando seu projeto no 
vinil. Limpe seu projeto.

2. Corte um pedaço de máscara 
de transferência ou de uma fita 
grande o suficiente para cobrir todo 
o desenho.

3. Retire o forro de trás da sua 
máscara de transferência. Usando 
um raspador Silhouette, aplique a 
máscara de transferência ao vinil. 
Pressione-o para baixo com força 
para que ele cole uniformemente na 
máscara de transferência.

4. Coloque o vinil sobre a superfície 
que você quer aplicá-lo. Coloque 
um pedaço de fita no meio do seu 
projeto. A fita vai atuar como uma 

“dobradiça”.

5. Puxe suavemente um dos lados 
do desenho. Remova o vinil do 
forro adesivo.

6. Use tesouras para cortar o forro 
adesivo desse lado.
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7. Pressione o vinil na superfície. 
Use um raspador para tirar todas 
as bolhas.

8. Remova a fita adesiva do meio. 9. Dobre suavemente para trás o outro 
lado do seu projeto.

10. Remova o forro adesivo desse lado. . 11. Pressione esse lado para baixo na 
sua superfície. Use um raspador 
para aderir o vinil e tirar as bolhas.

12. Retire a máscara de transferência. 
Tenha cuidado e certifique-se que 
todo o vinil está colado em sua 
superfície.

13. Você alinhou perfeitamente 
seu projeto.

DICA SILHOUETTE: Se seu projeto 
for pequeno, você não precisa 
usar o método da dobradiça para 
aplicar seu vinil. Basta colocar o 
seu projeto sobre a superfície 
desejada, como um adesivo, e 
retirar a máscara de transferência.
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Solução de Problemas
Nós queremos que você ame a sua 
Silhouette e ficamos felizes em te 
ajudar com todas as perguntas que 
você possa ter. Olhe estas perguntas 
frequentes e veja se elas podem te 
ajudar com suas dúvidas.

Não está encontrando a resposta 
de que precisa? Entre em contato 
conosco.

Suporte por E-mail: 
support@silhouetteamerica.com

MÁQUINA SILHOUETTE 312

CORTANDO 316

BASE DE CORTE 329

PROGRAMAS 332

BIBLIOTECA 336

NUVEM SILHOUETTE 341
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Minha Máquina Silhouette é Muito Barulhenta! 312

Quando Eu Ligo Minha Máquina Ela começa a Cortar 312

Minha Silhouette Não Para Quando eu aperto “Pausa” 313

Minha Silhouette Faz Pausas Longas Durante um Trabalho de Corte 313

Minha Lâmina Está Cheia de Sujeira 314

Meu Corte Duplo Está Desalinhado 314

Máquina Silhouette

MINHA MÁQUINA SILHOUETTE É MUITO BARULHENTA!
Se sua Silhouette faz barulho ao cortar provavelmente está normal. Levante a tampa 
da sua Silhouette para garantir que qualquer fita que estava conectando o motor aos 
lados da unidade, tenha sido removida. Se uma fita não foi removida anteriormente, 
esta pode ser a causa do ruído excessivo. Remova a fita e ligue a Silhouette.

Caso contrário, saiba que a Silhouette infelizmente não é uma máquina silenciosa. É 
um pouco barulhenta. Os sons são provavelmente normais.

QUANDO EU LIGO MINHA MÁQUINA ELA COMEÇA A CORTAR
Se ao ligar sua Silhouette, ela começa imediatamente a fazer movimentos de corte 
(começa a cortar o mesmo trabalho repetidamente ou a lâmina vai para cima e para 
baixo rapidamente), antes de você enviar um trabalho do corte, um outro dispositivo 
está tentando se comunicar com sua máquina. O problema para se o cabo USB for 
removido, mas continua se a unidade estiver ligada e o cabo USB estiver conectado ao 
computador.

Isso indica que há outro dispositivo USB (como uma impressora) tentando se 
comunicar com a Silhouette.

Siga estes passos para resolver este problema:

1. Desligue sua Silhouette.
2. Feche o Silhouette Studio®.
3. Vá até o menu INICIAR.
4. Vá até o Painel de Controle.
5. Vá até a seção da Impressora.
6. Procure os drivers de impressora que estão cinzas, ou impressoras que não 

estão mais conectadas ao computador.
7. Clique com o botão direito do mouse sobre um dos drivers de impressora em 

questão, e vá para a opção Propriedades da Impressora.
8. Na janela que surgir, vá até a aba Porta.
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9. Localize o “Arquivo” tipo porta e selecione.
10. Clique em “Aplicar”.
11. Repita esta ação para todos os drivers de impressora aplicáveis.

Isso fará com que o driver mais antigo da unidade, que não está mais presente, 
pare de tentar pegar a conexão USB, e posteriormente, o impedirá de confundir sua 
máquina Silhouette.

MINHA SILHOUETTE NÃO PARA QUANDO EU APERTO “PAUSA”
Se pressionar “Pausa”, não parar imediatamente o corte, é porque sua máquina está 
esperando terminar a linha contínua que ela está cortando no momento, para parar 
o trabalho. Por exemplo, se sua Silhouette estiver cortando uma série de círculos, 
pressionar o botão de pausa não vai parar o corte até que a máquina termine de cortar 
o círculo em que está trabalhando. Ela, então, vai parar de trabalhar e não vai terminar 
de cortar os outros círculos.

Pode parecer que a máquina não está respondendo quando você pressiona Pausa, 
mas deve responder em breve.

A única forma de parar um trabalho de corte imediatamente, seria desligar 
completamente a Silhouette. O trabalho será abandonado ao invés de pausado. Se 
você desligar a Silhouette para parar um corte, saiba que o trabalho não poderá ser 
retomado de onde parou.

MINHA SILHOUETTE FAZ PAUSAS LONGAS DURANTE UM TRABALHO DE CORTE
Se o processo de corte parar por períodos prolongados (até vários minutos a cada 
vez) e a luz de energia piscar, sua máquina está sobrecarregada com a quantidade de 
dados que estão sendo enviados. Isto é mais comum com a Silhouette Original.

O problema, é que um grande fluxo de dados está sendo enviado para a Silhouette. As 
causas disso são:

 f O tamanho da imagem.

 f A complexidade da imagem (comprimento total da linha e número de pontos 
ou nós no trabalho).

 f A presença de conteúdo fora da área de corte, que também está sendo 
processado (embora não esteja sendo cortado).

 f As configurações de corte em uso.
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Isso não tem nada a ver com a velocidade de processamento ou capacidade do seu 
computador, mas sim com a própria máquina Silhouette. A luz de energia da máquina 
piscando, indica que a Silhouette está em standby e continuará a cortar após alguns 
instantes.

Para resolver o problema, remova qualquer conteúdo adicional que possa aparecer 
fora da área de corte e tente cortar o trabalho novamente. Ou, um novo documento 
pode ser iniciado, e qualquer conteúdo que apareça na área de corte pode ser copiado 
do documento original para o novo documento. Lembre-se de copiar e colar apenas o 
conteúdo que está dentro da área de corte.

Se isso não resolver o problema, e você estiver usando o modelo Silhouette Original, 
diminua a configuração de velocidade de corte para 3 (ou menos). Diminuir a 
velocidade vai resolver o problema enviando um fluxo de dados mais lentamente. 
A Silhouette não deve mais parar no meio do corte. Isso só precisa ser feito em 
trabalhos que sua Silhouette parece parar e ficar em standby (a luz de energia pisca) 
no meio do trabalho.

MINHA LÂMINA ESTÁ CHEIA DE SUJEIRA
Se a abertura da lâmina estiver obstruída com restos de materiais acumulados e seus 
cortes não estão ficando perfeitos, é hora de limpar sua lâmina.

Durante o processo de corte, alguns materiais que são naturalmente fibrosos (como 
papel e cartolina), podem soltar fibras ou pedacinhos na lâmina que corta através 
deles. Esses resíduos podem se acumular ao longo do tempo.

Segure a ponta da lâmina e desenrosque-a. Limpe suavemente todos os detritos que 
se acumularam, soprando. Quando terminar, enrosque a ponta de volta no lugar. Você 
nunca deve cortar com a ponta removida.

MEU CORTE DUPLO ESTÁ DESALINHADO
Se ao utilizar o recurso Corte Duplo, encontrado no painel Enviar, o segundo corte 
não estiver alinhado com o corte inicial, o material que está sendo cortado está 
escorregando de alguma forma. Você deve usar o Corte Duplo quando estiver 
utilizando um tipo de material mais espesso. À medida que a espessura do material 
aumenta, os roletes (dependendo do tipo de material e da superfície) podem não 
segurar tão firmemente a mídia durante a operação. O desalinhamento então, pode 
ser resultado do rolete escorregando na superfície do material ou um problema com a 
base de corte, que não está segurando o material no lugar corretamente.
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Siga estas etapas para resolver o problema:

 f Vá para o painel Enviar no Silhouette Studio®. Escolha o material para seu 
projeto. Clique em “Editar Material”. e seleciona a opção “Aprimoramento de 
Trilhos”. Este recurso vai inserir o material em sua Silhouette várias vezes antes 
de começar o corte, e criar um “trilho” para a Silhouette mover o material 
durante o trabalho em questão. Isso pode ajudar com o alinhamento adequado 
dos cortes duplos.

 f Diminua a configuração de velocidade. Isto deve assegurar ainda mais que os 
roletes não escorreguem durante a operação de corte.

 f Troque a base de corte para certificar-se que o adesivo está colando, e assim, 
poder segurar o material corretamente.
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Minha Silhouette Só Corta Linhas Verticais 316

Minha Silhouette Não Está Cortando Meus Materiais Corretamente 317

Eu Não Consigo Encontrar As Configurações De Corte Corretas Para Meu Material 320

Minha Silhouette Para De Cortar Antes De Terminar O Trabalho Ou Minha Silhouette Corta Linhas Tortas 321

Meu Trabalho De Corte Tem Interrupções Verticais Ao Longo Do Comprimento Da Página 322

Meu Corte Tem Falhas Em Áreas Específicas 322

O Ponto Inicial E O Ponto Final Do Meu Corte Nao Se Alinham 323

Eu Quero Cortar Camadas Separadas De Uma Imagem 324

Minhas Marcas De Registro Não Estão Sendo Lidas Ou Minha Impressão E Corte (“Print & Cut”) Está Desalinhada 325

Cortando

MINHA SILHOUETTE SÓ CORTA LINHAS VERTICAIS
Se a sua base de corte ou material vai para dentro e para fora de sua Silhouette, mas o 
motor não se move de um lado para o outro durante o corte, o problema pode ser:

 f O motor está preso (geralmente devido à fita de embalagem não removida). 
Levante a tampa da sua Sillhouette e remova qualquer fita azul translúcida que 
esteja conectando o motor ao corpo da máquina, ou aparecendo em qualquer 
lugar do suporte de ferramentas. Execute as seguintes etapas:

1. Desligue sua Silhouette.
2. Levante a tampa da sua Silhouette.
3. Empurre manualmente o motor para o lado esquerdo da máquina.
4. Empurre manualmente o motor para o lado direito da máquina.
5. Ligue de novo sua Silhouette.

 f O cabo USB original (cabo USB de 2,5 m) que veio com a Silhouette não está 
sendo usado.

 f Não há uma conexão direta entre a Silhouette e o computador/laptop (ou seja, 
o cabo USB está conectado à um hub, cabo de extensão, em uma entrada USB 
do monitor ou do teclado, etc.)

Certifique-se que o cabo USB original está em uso. Se não houver uma conexão direta, 
altere a conexão do cabo com o hub USB (ou outra conexão indireta), e conecte-o 
diretamente à entrada USB do computador ou do laptop.
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MINHA SILHOUETTE NÃO ESTÁ CORTANDO MEUS MATERIAIS CORRETAMENTE

O Corte Não Está Visível
Se não houver nenhuma linha de corte em seu material, pode estar acontecendo o 
seguinte: 

 f Não há linhas de corte presentes no trabalho, o que significa que não há nada 
para cortar. A lâmina não está fazendo nenhum movimento de corte, porque 
não tem nenhuma informação sobre o que ou onde cortar. Se a lâmina não 
está fazendo movimentos de corte, verifique “Meu Corte Nunca Começa 
Quando Eu Clico em “Enviar ” para saber se existem linhas de corte presentes 
em seu trabalho.

 f A lâmina não está abaixando corretamente ou simplesmente não está 
abaixando durante o corte. Observe a lâmina para ver se ela está ou não 
abaixando durante o processo de corte. Se não estiver, por favor verifique se 
você está usando o cabo do USB que veio com sua máquina para conectar sua 
Silhouette ao seu computador.

 f A lâmina não está carregada corretamente. Certifique-se que a lâmina está 
inserida na direção correta. Ao utilizar a lâmina de corte (soquete padrão), é 
bom você se certificar que a tampa de ajuste foi removida e que a lâmina está 
sendo inserida com a ponta para baixo.

 f A lâmina não está completamente inserida no suporte. Certifique-se de que a 
lâmina está totalmente inserida no suporte e que a alavanca de trava foi girada 
completamente para a posição travada. Isso vai garantir que a lâmina está 
colocando a pressão de corte correta. Para verificar isso, faça o seguinte:

1. Destrave a lâmina.
2. Segure a alavanca de trava no lugar, com uma mão.
3. Gire e empurre a lâmina para baixo com a outra mão, certificando-se que 

ela está inteiramente inserida no suporte. O “colarinho” da lâmina deve ficar 
nivelado com o início da abertura do suporte de ferramentas. 

 f Quando a lâmina for toda inserida na abertura do suporte de ferramentas, 
verifique se a alavanca de trava está virada para a direita, para travar a 
lâmina no lugar. Você também deve verificar se a barbatana da lâmina está 
apontando para a frente (para você), para garantir que a barbatana não está 
batendo na parte de trás do suporte. Se você estiver usando a Silhouette 
Original, certifique-se que a barbatana da lâmina está apontando para a direita.
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EU NÃO CONSIGO ENCONTRAR AS CONFIGURAÇÕES DE CORTE CORRETAS 
PARA MEU MATERIAL
Se há linhas de corte em seu material, mas não são cortes completos e limpos, pode 
estar acontecendo o seguinte:

 f Você está usando as configurações de lâmina erradas. Verifique as 
Configurações de Corte para testar se a configuração de Espessura precisa ser 
aumentada para seu material.

 f A ponta da lâmina está obstruída. Durante o processo de corte, alguns 
materiais que são fibrosos, como papel e cartolina, podem deixar fibras ou 
pedacinhos na lâmina, durante o processo de corte. Com o tempo, esses 
resíduos podem acumular-se dentro da lâmina. Esta pode ser a causa, quando 
seu trabalho parece não estar sendo cortado completamente, mesmo se você 
está usando as configurações apropriadas. Limpe a ponta da lâmina. Segure 
a ponta da lâmina e desenrosque-a. Limpe os resíduos que se acumularam 
soprando a ponta. Enrosque a ponta de volta no lugar. Você nunca deve cortar 
com a ponta removida.

 f A lâmina ficou cega com o tempo e precisa ser trocada (se antes ela estava 
funcionando corretamente e os exemplos acima não são o caso).

O Corte Fica Irregular ou Rasga em Algumas Partes
Se você não está conseguindo um corte limpo, pode estar acontecendo o seguinte:

 f Você está usando as configurações de lâmina erradas (se o número da lâmina 
estiver muito alto e ela for muito exposta ou se a espessura selecionada é 
maior do que necessário, o corte pode ficar irregular, especialmente nos 
cantos ou partes detalhadas da imagem). Verifique as Configurações de Corte 
e faça mais testes para saber se o nível e a Espessura da lâmina precisam ser 
diminuídos para o tipo de material em questão.

 f A lâmina ficou cega ou deteriorada, em tentativas anteriores de cortar 
materiais inadequados. Este problema pode acontecer se você tentou 
cortar materiais não recomendados, muito densos ou abrasivos. Se você 
tentou cortar materiais que não estão entre os recomendados, talvez você 
precise trocar sua lâmina. Nós não aconselhamos a continuação do uso 
de tais materiais abrasivos, pois você precisará trocar sua lâmina mais 
freqüentemente. Mesmo usando os materiais que são recomendados, por 
favor, observe que materiais mais grossos cegarão a lâmina muito mais 
rapidamente e podem exigir que você troque a lâmina com mais frequência.
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 f Seu projeto está em uma escala menor ou é mais detalhado e está sendo 
cortado em um material mais grosso. A qualidade do corte depende da 
combinação de: escala (tamanho), complexidade, e espessura do material 
usado. Por exemplo, um corte de uma imagem cheia de detalhes e em uma 
escala pequena, pode funcionar bem em um material mais fino, como o vinil, 
mas pode não funcionar tão bem na cartolina. À medida que a escala diminui, 
a complexidade aumenta e você usa materiais mais espessos, é esperado que 
a qualidade do corte caia, especialmente nos cantos ou áreas detalhadas. Se 
você está cortando um projeto que combina uma escala reduzida e imagens 
mais detalhadas em um material mais espesso, aumente a imagem ou use um 
tipo mais fino de material. Por favor, lembre que algumas fontes e imagens, 
podem não ter sido criadas para serem cortadas em escalas menores. A 
Silhouette não pode garantir que todo projeto irá cortar bem, em qualquer 
escala ou em qualquer tipo de material.

 f A lâmina ficou cega com o tempo e requer substituição.

Experimente isso! Se nenhuma das soluções acima resolver seu problema, você pode 
tentar ativar o Corte Duplo, para cortar o seu material duas vezes ou o Sobrecorte 
de Segmento de Linha. Para obter mais informações sobre ambos, consulte a 
página 144 e 146.

Soluções Básicas Para Questões de Condição de Corte
Se você não está obtendo um corte limpo, experimente todas essas opções, da 
primeira à última:

 f Diminua a velocidade e tente novamente.

 f Aumente a configuração da Espessura e tente novamente.

 f Selecione a opção Corte Duplo e tente novamente.

 f Aumente manualmente o nível da lâmina e tente novamente.

 f Se tudo isso falhar, troque sua lâmina e tente novamente.
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EU NÃO CONSIGO ENCONTRAR AS CONFIGURAÇÕES DE CORTE CORRETAS PARA MEU MATERIAL
Se você não tiver certeza que está usando as configurações corretas, use o recurso 
Corte de Teste para testar suas configurações de corte. O Corte de Teste está na 
parte inferior do painel Enviar.

O Corte de Teste vai cortar onde a sua lâmina estiver posicionada, geralmente no 
canto superior esquerdo. Use as setas de posição da lâmina para movê-la para outra 
posição sobre seu material, e faça um Corte de Teste onde você achar melhor.

Ao encontrar as configurações corretas para um corte limpo, há duas coisas que 
devem ser consideradas:

 f O nível da lâmina controla o quanto a lâmina é exposta, aumentando de 0,1 
mm em 0,1 mm. Por exemplo, o nível de lâmina 1 = 01 mm, o nível de 2 = 
0,2 mm e por aí vai. Esse ajuste deve ser feito de acordo com a espessura 
do material usado. Se você tem um material como o papel cartão, que a 
espessura é 0,3 mm, ajustando a lâmina para uma exposição maior (como 0,6 
mm ou uma configuração 6), significa que você está expondo a lâmina além da 
profundidade real do material. Isto não fará a lâmina cortar melhor. Apenas irá 
expor mais a lâmina, fazendo sua ponta passar do material. Isso pode mastigar 
a lâmina muito mais rápido, e resultaria em um corte irregular. Daí pra frente, 
você teria que expor a lâmina sempre com o nível mais elevado, porque na 
configuração 6 ela seria exposta somente 0,3 mm, já que a parte da ponta que 
passou da espessura do material foi gasta. Então, nós aconselhamos que você 
não superexponha sua lâmina para tentar obter um corte “melhor”.

 f A configuração da Espessura, controla a força que a lâmina faz para baixo. 
Essa força é de acordo com a densidade do material. Por exemplo, uma folha 
de papel com de 0,3 mm de altura e uma folha de cartolina mais densa, mas 
com a mesma altura de 0,3 mm, exigiriam que a lâmina fosse empurrada para 
baixo com diferentes níveis de Espessura.

Se você sentir que seu material pode ser um pouco mais grosso do que a 
recomendação de ajuste da lâmina, nós sugerimos que, à medida que você aumentar 
o nível da lâmina, você também, diminua a configuração da Espessura no software, 
para que se a lâmina estiver superexposta, ela não seja pressionada com muita de 
força, o que pode prejudicar a ponta. Você pode então aumentar gradualmente a 
Espessura de acordo com os resultados dos testes.

O segredo para bons resultados de corte, é encontrar a combinação dos ajustes 
mais baixos de lâmina e de espessura, em que a Silhouette ainda é capaz de cortar 
o seu material com sucesso. Por exemplo, se um material pode ser cortado com 
a configuração da lâmina em 3 ou 4, você deve optar pela configuração mais 
baixa, que ainda te dá um corte final limpo. Da mesma forma, se a configuração da 
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espessura funciona em 28, provavelmente também funcionaria em 30. No entanto, a 
configuração mais baixa deve ser selecionada para evitar qua a lâmina faça mais força 
do que necessário, para um corte limpo e bem sucedido.

As configurações de corte também incluem um nível de Velocidade. Geralmente só 
é necessário ajustar a velocidade para materiais específicos, que podem exigir que a 
lâmina se mova mais devagar nos cantos ou nas partes detalhadas da imagem. Use 
níveis mais rápidos para tornar o processo de corte mais rápido. Você pode querer 
diminuir a velocidade se você achar que determinadas partes nos cantos do projeto 
não estão cortando tão bem, se o material está saindo do forro durante o processo 
de corte ou se o ponto do inicial e final de uma imagem não estão se encontrando 
perfeitamente.

Se seu Corte de Teste funcionar, mas você achar que algumas áreas não estão 
cortando bem em materiais mais densos, talvez você deva diminuir a velocidade e 
ativar o Corte Duplo. Isso fará a Silhouette cortar sua imagem duas vezes, para que 
todas as áreas com problema recebam um corte à mais durante o trabalho de corte.

MINHA SILHOUETTE PARA DE CORTAR ANTES DE TERMINAR O TRABALHO OU MINHA SILHOUETTE 
CORTA LINHAS TORTAS
Se sua Silhouette para de cortar após ter iniciado e antes de completar o trabalho, e 
informa que o trabalho está completo, ou se sua Silhouette corta uma linha perdida 
no meio do trabalho (geralmente uma linha diagonal), o problema pode ser que um 
volume maior de informação está sendo enviado do computador para sua Silhouette. 
A Silhouette não consegue lidar com o grande fluxo de informações. Então ela 
abandona o trabalho ou corta uma linha perdida, já que ela não consegue avaliar 
adequadamente as informações recebidas.

Por favor atualize o Silhouette Studio® com a versão mais recente do software, em 
http://www.silhouetteamerica.com/software#update.

De vez em quando, este problema é causado por um pequeno pedaço de fita azul que 
ficou da embalagem, e fica na caixa do motor onde a lâmina está inserida. Esta fita 
cobre alguns sensores, o que confunde a Silhouette, e faz ela pensar que o trabalho 
está concluído quando não está. Em baixo e à esquerda da lâmina, se você encontrar 
um pequeno pedaço de fita azul translúcida que não foi removida, remova-a por favor 
e descarte.

http://www.silhouetteamerica.com/software#update
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MEU TRABALHO DE CORTE TEM INTERRUPÇÕES VERTICAIS AO LONGO DO 
COMPRIMENTO DA PÁGINA
Se vazios ou listras verticais de partes não cortadas, aparecerem pelo comprimento 
da página, sua lâmina não está totalmente inserida e está colidindo com as peças de 
borracha ou com os roletes brancos, durante a operação.

1. Remova a lâmina da Silhouette, destravando a lâmina e puxando-a para fora.
2. Coloque a lâmina de volta no suporte.
3. Antes de travar a lâmina de volta no lugar, gire e empurre a lâmina para baixo, 

para se certificar que ela está totalmente inserida no suporte (mantendo a 
alavanca de trava no lugar, para que a lâmina não fique batendo em cima e 
em baixo).

4. Certifique-se que o “colarinho” da lâmina está nivelado com a abertura no 
suporte de ferramentas.

5. Certifique-se que a barbatana da lâmina está apontada para frente (para você), 
para ter certeza que a lâmina está inserida corretamente. 

MEU CORTE TEM FALHAS EM ÁREAS ESPECÍFICAS
Se sua Silhouette completa todo o processo de corte, mas parte da imagem parece 
não cortar (não fica irregular ou rasgada, simplesmente não corta), enquanto outras 
partes são cortados corretamente, pode estar acontecendo o seguinte:

 f Se um lado específico de cada imagem não fica bem cortado ou simplesmente 
não corta, o problema é na lâmina. Tire a lâmina da sua Silhouette, segure a 
ponta e desenrosque-a. Por favor tenha cuidado, a lâmina é afiada. Prossiga 
com cuidado para se certificar que a lâmina gira livremente. Faça isto 
segurando a lâmina com cuidado e pressionando levemente a ponta sobre 
uma superfície firme. Gire a lâmina 360 graus, para ter certeza que a lâmina 
gira corretamente. Girar a lâmina manualmente, deve soltá-la, para que ela 
volte a funcionar corretamente.

 f Se um lado ou uma área específica da base, não está cortando bem, o 
problema é que a base de corte está gasta naquela área, ou que a fita de corte 
está sendo cortada na área com problemas. Isso pode ocorrer em qualquer 
um dos lados ou no centro, e afetar uma área grande ou pequena. Levante a 
tampa da sua Silhouette e inspecione a tira de corte preta. Se materiais foram 
usados sem a base de corte e a configuração da Espessura estava muito alta, 
a tira de corte pode ter sido danificada. Isso prejudicaria os resultados de 
cortes futuros. Recuos nesta faixa são normais e vão acontecer. A tira de corte 
será naturalmente recuada com o processo de corte. No entanto, desgaste 
indica que a tira está danificada. A tira de corte normalmente não precisa ser 
substituída, a menos que esteja afetando os resultados de corte. Se este é o 
problema, uma nova tira de corte pode ser comprada.
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O PONTO INICIAL E O PONTO FINAL DO MEU CORTE NAO SE ALINHAM
Se seu projeto de corte não está alinhando corretamente ou se sua imagem parece 
estar distorcida e desalinhada durante o processo de corte, então a base de corte (ou 
o material, se uma base não for utilizada) está se movendo ou saindo dos roletes.

 f Certifique-se que a base de corte está sendo usada com materiais que não 
têm seu próprio forro adesivo. Se você estiver usando papel ou papel cartão 
(ou outro tipo de material que não tenha um forro aderido), carregue o material 
na base de corte. Um dos objetivos da base de corte, é segurar o material no 
lugar, para garantir que o corte fique alinhado corretamente.

 f Veja se a base (ou o material) está sendo carregada corretamente. Se ela não 
estiver perfeitamente alinhada com a guia azul desejada, e não ficar presa 
entre os dois roletes brancos, o material vai se mover durante o corte e a 
imagem não ficará alinhada corretamente.

Se seu material está em uma base de corte e parece estar se movendo na base 
(mesmo que a base em si, estiver segura no lugar), Experimente fazer o seguinte:

 f Verifique sua base para ver se o adesivo está desgastado. Se a base perdeu 
seu adesivo (totalmente ou em algumas áreas) e não está prendendo o 
material firmemente no lugar durante o processo de corte, a base terá que ser 
substituída.

 f Teste e veja se o problema só acontece com um material específico, colocando 
um material alternativo na base. Alguns materiais mais espessos podem 
apresentar dificuldade ao serem segurados pelos roletes. À medida que 
a espessura do material aumenta, os roletes não conseguem segurar tão 
firmemente a mídia, durante a operação.

Se parece que seu material e sua base de corte ficam presos corretamente, mas o 
corte final não está alinhado corretamente, tente o seguinte:

 f Certifique-se que a opção de carregamento apropriada está sendo usada 
para carregar o material ou para carregar o material na base. Escolha a opção 
compatível com atenção.

 f Verifique se a configuração da lâmina está correta para o tipo de material que 
está sendo usado. Recomendamos que você faça vários Testes de Corte para 
encontrar a configuração de lâmina mais baixa possível, que ainda corta bem 
o seu material. Se a lâmina está em um nível mais alto do que o necessário, é 
possível que a lâmina esteja cortando seu material, mas esteja agarrando na 
base durante o processo de corte.
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 f Certifique-se que a lâmina está livre de qualquer obstrução e gira 
corretamente.

 f Verifique as bordas da base de corte. Se você estiver usando uma base mais 
antiga com as bordas dobrando para cima, ela pode agarrar no motor e 
desalinhar o corte. Se isso acontecer, basta substituir a sua base.

EU QUERO CORTAR CAMADAS SEPARADAS DE UMA IMAGEM
Se você quiser cortar projetos com camadas separadas, você pode fazer o seguinte:

 f Cortar exatamente a mesma imagem várias vezes, com materiais de cores 
diferentes. Em seguida, misture e combine as diferentes partes da imagem, 
sobrepondo as cores diferentes.

 f Separe a imagem antes de cortar. Então prossiga para cortar as partes variadas 
da imagem em materiais de cores diferentes. Sobreponha o resultado final, 
colocando camadas em cima de outras.

1. Selecione a imagem depois que ela foi dimensionada.
2. Clique com o botão direito do mouse na imagem.
3. Selecione Desagrupar. Algumas imagens são imagens de caminho composto e 

em vez disso requerem que você selecione “Liberar Caminho Composto”, para 
um resultado semelhante.

4. Clique fora da imagem para que ela não fique mais selecionada.
5. Clique em qualquer linha que você deseja alterar ou mover, na imagem. Você 

pode aumentar o zoom se não estiver conseguindo selecionar a parte da 
imagem desejada.

6. Agora, partes da imagem podem ser arrastadas para a área cinza inativa, para 
que elas sejam ignoradas e não sejam enviadas para o corte.

7. Prossiga para cortar as partes restantes da imagem na cor desejada.
8. Repita as etapas 5-7 para cortar outras camadas de cor.
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MINHAS MARCAS DE REGISTRO NÃO ESTÃO SENDO LIDAS OU MINHA IMPRESSÃO E CORTE (“PRINT 
& CUT”) ESTÁ DESALINHADA
Se suas marcas de registro em um trabalho de Impressão e Corte (“Print & Cut”) não 
forem lidas corretamente, e o processo de leitura automática de de marcas de registro 
falhar, ou o alinhamento dos cortes ficar errado em trabalhos de Impressão e Corte, 
você pode estar tendo um dos seguintes problemas:

 f A versão mais recente do Silhouette Studio® não está sendo usada.

 f As configurações da base de corte no software não correspondem à 
configuração real.

 f A base ou o material não está sendo carregados corretamente.

 f O material não está sendo carregado corretamente na base de corte ou está 
com a orientação errada.

 f O material em uso tem uma cor ou superfície que conflita com o scanner ótico, 
então as marcas de registro não podem ser lidas corretamente sobre esse tipo 
de material.

 f As marcas de registro não estão impressas de forma clara e apropriada.

 f O scanner ótico está obstruído.

 f Não há uma boa luz para que o scanner ótico consiga ler as marcas de registro.

 f Uma parte da imagem está na área xadrez perto das marcas de registro 
(a “zona sem impressão”), o que faz com que o scanner ótico pense que as 
informações impressas, são uma parte das marcas de registro, o que causa um 
desalinhamento.

 f As marcas de registo não estão totalmente ou devidamente impressas.

 f As configurações de marcas de registro foram ajustadas com uma 
configuração personalizada, que não é favorável para a leitura correta das 
marcas de registro, para o tamanho do material em questão.

 f As configurações da página da impressora não correspondem às 
configurações no Painel de Página.

 f Se suas Marcas de Registro não forem lidas corretamente (o processo de 
leitura automática falhar), faça o seguinte:
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1. Atualize o Silhouette Studio® para garantir que você está usando a versão mais 
recente do software.

2. Verifique se as configurações da base de corte no software, correspondem à 
configuração real. Vá para o painel de Página e verifique as Configurações da 
Base de Corte. Se você estiver usando um material especial que não precisa de 
base, e a base de corte estiver sendo desconsiderada, certifique-se que a base 
de corte esteja ajustada como “Nenhum”. Se uma base de corte está sendo 
usada (independente do material), veja se a configuração correta da base de 
corte está selecionada de acordo com o tamanho real da sua base.

3. Verifique o método de carregamento em sua Silhouette, para ter certeza 
que a opção de carregamento correta foi selecionada. Como os métodos de 
carregamento vão inserir a base ou o material em distâncias diferentes, se 
você estiver usando o método de carregamento errado, as marcas de registro 
não serão encontradas.

 f Se você estiver usando a Cameo + base de corte - Selecione Carregar 
Base de Corte

 f Se você estiver usando a Cameo sem base de corte - Selecione Carregar Mídia

 f Se você estiver usando a Portrait + base de corte - Selecione o botão Carregar 
Base de Corte

 f Se você estiver usando a Portrait sem base de corte - Selecione o botão 
Carregar Mídia

1. Certifique-se que o material está sendo carregado na orientação apropriada, 
como é mostrado na tela. Se você não estiver usando uma base de corte, 
certifique-se que o material é inserido na Silhouette, na direção da seta 
mostrada na tela do computador. Se estiver usando uma base de corte, 
posicione o material na base exatamente como está sendo mostrado na tela 
do computador.

2. Certifique-se que as marcas de registro estão nítidas e corretas. O scanner 
ótico só consegue ler marcas bem impressas. A impressora pode estar 
imprimindo linhas muito claras se a tinta ou o cartucho de toner estiverem 
acabando, ou pode ser que a impressão esteja sendo feita com qualidade 
inferior. O scanner ótico da Silhouette também não consegue ler marcas 
borradas ou que escorreram no material usado. Isto de vez em quando 
acontece com alguns tipos de papel cartão. Um bom teste para saber se este 
é o caso, seria a reimprimir o trabalho em um papel sulfite branco normal, e 
repetir o trabalho.
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3. Verifique a cor do material escolhido. Algumas cores dificultam a leitura das 
marcas de registro impressas. A Silhouette pode não conseguir ler marcas 
de registro pretas em materiais com cores mais escuras ou outras cores. Isto 
acontece muito com materiais verdes e azuis.

4. Verifique o tipo de formato das Marcas de Registro. Se você estiver usando 
a Cameo ou a Portrait, então deve selecionar o formato Tipo 1. Se estiver 
usando qualquer outro modelo mais antigo de Silhouette, o Tipo 2 deve ser 
selecionado.

5. Defina a espessura das marcas de registro, a mais alta possível. Se as marcas 
são maiores, a máquina consegue lê-las melhor.

6. Verifique se o scanner ótico está sem obstruções. Em alguns casos, um 
pedaço de vinil ou de outro material, pode ter ficado preso sob o suporte da 
lâmina de corte, que é onde está o scanner ótico. Olhe em baixo do suporte da 
lâmina para ver se há alguma obstrução cobrindo o scanner.

7. Certifique-se que há uma boa luz no ambiente. O scanner ótico é como um 
pequeno olho que está tentando ver as marcas de registro. Ele precisa de 
luz para conseguir ver as marcas corretamente. Recomenda-se um quarto 
bem iluminado. No entanto, cuidado ao usar materiais que tenham uma 
superfície refletiva (como a folha laminada imprimível), para que a luz não bata 
diretamente sobre o material, e gere reflexos que podem confundir o scanner 
ótico. Se você tem uma lâmpada que ilumina diretamente a superfície da mídia, 
isso vai dificultar a leitura das marcas de registro.

Se suas marcas de registro parecem ser lidas corretamente, mas o contorno do 
corte fica desalinhado, tente o seguinte:

 f Verifique a cor do material. Algumas cores de material podem dificultar a 
leitura das marcas de registro impressas. A Silhouette pode não conseguir ler 
marcas de registro pretas em materiais de cores mais escuras ou de outras 
cores. Isto acontece muito com materiais verdes e azuis.

 f Verifique o arquivo para ver se alguma parte da imagem está na área que deve 
ficar sem impressão.

 f Verifique se as marcas de registro estão inteiramente impressas na página. Se 
elas não aparecem como mostrado na tela e parte da marca não está presente 
na página, pode haver uma problema com as margens da impressora ou 
tamanho da página.
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1. Verifique as configurações de marcas de registro, para ver se as configurações 
padrão foram ajustadas. Geralmente não é preciso ajustar as configurações 
das marcas de registro. As marcas serão padronizadas em suas posições 
ideais com base no tamanho do material selecionado. Se qualquer ajuste tiver 
sido feito, volte para as configurações padrão, reimprima o trabalho e tente 
novamente para ver se as margens ajustadas estavam causando o problema.

2. Verifique se as configurações da impressora correspondem às configurações 
da página. Pode haver um problema em que o tamanho da página, a 
orientação e as configurações definidas na impressora divergem das 
configurações que foram definidas no Silhouette Studio®.

As marcas de registro podem não funcionar em superfícies texturizadas, como papel 
cartão texturizado ou alguns outros materiais. A Silhouette não pode garantir que as 
marcas de registro vão funcionar em todos os materiais.

Geralmente, as pessoas pensam que as marcas de registro estão sendo lidas, mas 
o corte está desalinhado, então há um problema com a calibração da Silhouette. 
Raramente este é o caso. A calibração quase nunca é necessária. Antes de tentar 
calibrar sua Silhouette, revise os pontos anteriores sobre trabalhos de Impressão e 
Corte (Print & Cut”) que ficam desalinhados.
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MINHA BASE DE CORTE ESTÁ AGARRADA NA MINHA SILHOUETTE
Se sua Silhouette desligou no meio de um trabalho de corte, e a base de corte 
continua presa, mesmo depois que a Silhouette foi ligada, faça o seguinte:

1. Ligue sua Silhouette.
2. Pressione “Descarregar”.
3. Se a base não foi totalmente descarregada, continue pressionando 

“descarregar” até que ela seja completamente ejetada.

Você também pode desligar a Silhouette e delicadamente puxar a base da máquina.

MINHA BASE DE CORTE NÃO TEM COLA SUFICIENTE/TEM COLA DEMAIS
Se você nunca usou sua base de corte e a superfície não está aderente, certifique-
se que o forro protetor da base foi removido. Se não tiver sido, basta removê-lo. O 
forro deve ser colocado de volta na base quando você não estiver usando-a, para 
preservar a cola.

Caso contrário, recomendamos o seguinte:

 f Limpe a base entre os usos, para assegurar não ficou nenhuma fibra ou resto 
de material que não deixa as mídias aderirem bem. Se você quiser, pode usar 
um rolinho adesivo de tirar pêlos, para limpar estas fibras em sua base. Use 
também seu raspador Silhouette para empurrar todos os pedacinhos perdidos, 
para fora da sua base.

 f Além de limpar a base, é muito importante sempre cobrir a superfície aderente 
da base com o forro protetor, quando ela não estiver sendo usada. Se ela ficar 
descoberta, a superfície adesiva pode acumular poeira ou outras partículas.

 f Também é bom rever que tipo de material está sendo usado. Alguns materiais, 
como cartolina, papel reciclado, ou papel cartão muito fibroso, não são muito 
recomendados. Se você estiver usando um material especial desse tipo, talvez 
você deva tentar usar um material alternativo, que funcione melhor com a 
base de corte.
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 f E finalmente, se sua base está mais velha, e já não está segurando bem os 
materiais durante o processo de corte, talvez você simplesmente precisa 
trocar sua base de corte.

Se a base de corte estiver grudando muito, verifique o tipo de material que você está 
usando. Embora muitos materiais podem ser usados com sua Silhouette, alguns 
materiais não funcionam tão bem, e podem rasgar quando você tentar removê-los 
da base de corte. Como no início, a base é muito aderente, talvez seja bom “gastar” 
um pouco da cola, colando a base sobre superfícies como uma calça jeans ou uma 
blusa algodão. Isso vai enfraquecer um pouco a cola da base, para que ela fique 
menos aderente.

Entretanto, mesmo fazendo isso, alguns materiais são simplesmente muito delicados 
(como lenço de papel ou jornal). Esses materiais simplesmente não podem ser 
cortados com sucesso, já que a base não consegue segura-los no lugar corretamente, 
e é muito difícil depois, remove-los da base de corte.

Nós também recomendamos muito nossa ferramenta Espátula Silhouette. Esta 
ferramenta pode ajudar na remoção de alguns materiais mais delicados e itens 
recortados da base.

MINHA SILHOUETTE COMEÇA A CORTAR ACIMA DO MEU MATERIAL NA BASE DE CORTE
Se a sua máquina começa a cortar mais alto do que a borda do seu material e corta a 
parte superior da base de corte, você provavelmente selecionou “Carregar Mídia” em 
vez de “Carregar Base de corte”, ao carregar a base de corte em sua máquina.

Simplesmente descarregue a base de corte e reinsira-a selecionando “Carregar 
Base de Corte”. Sua base deve ser carregada até posição correta, para iniciar o 
trabalho de corte.

O CORTE DA MINHA SILHOUETTE ESTÁ ATRAVESSANDO MEU MATERIAL E CORTANDO MINHA BASE
Se sua lâmina está atravessando seu material e cortando sua base, talvez você precise 
ajustar suas configurações de corte. Se você estiver usando as configurações de corte 
recomendadas, então provavelmente está tudo bem. Mas, se você as ajustou, diminua 
os ajustes das suas configurações de forma que você ainda consiga cortar bem seu 
material, mas sem danificar sua base.
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MINHA BASE DE CORTE ESTÁ SAINDO DO LUGAR DURANTE O CORTE
Se sua base de corte está saindo do lugar durante a operação de corte e não está 
sendo fixada corretamente pelos roletes brancos, o problema pode ser um dos 
seguintes:

 f A base de corte não foi carregada corretamente. Durante o processo de 
carregamento, alinhe a base com a pequena marca azul no lado esquerdo 
da máquina (em vez de carregá-la justificada totalmente à esquerda, sobre o 
soquete de ajuste de lâmina).

 f Se você estiver usando uma Cameo, o rolete fixador do lado direito não 
está travado no lugar. Assegure-se de que a alavanca de trava branca está 
apontando para cima e que o rolete à direita parece estar firmando totalmente 
a borda do lado direito da base.

 f Se você está usando uma Cameo, os roletes fixadores não estão na posição 
correta para o tamanho da base ou do material usado. Se você estiver usando 
um material que é menor que 30,5 cm x 30,5 cm na base de corte, note que 
ainda é necessário deixar o rolete fixador na posição padrão para uma base de 
30,5cm x 30,5 cm (em vez de ajustar o rolete da direita mais para a esquerda, 
para um tamanho de página menor).

Por favor, note que a Cameo é a única máquina com roletes ajustáveis. Não mova os 
roletes da Portrait! Isso pode quebrar sua máquina.
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Programas

MINHA MÁQUINA NÃO COMEÇA A CORTAR QUANDO EU CLICO EM “INICIAR”
Se você clica em “Enviar”, mas o seu trabalho nunca começa e o software te informa 
imediatamente que o trabalho foi bem-sucedido, pode estar acontecendo um dos 
seguintes problemas:

 f Não há nenhuma informação de corte presente (geralmente porque a 
imagem é um arquivo externo importado e ainda não tem linhas de corte). 
Normalmente, este é o problema e você só precisa usar o recurso Rastrear, 
para criar linhas de corte que sua Silhouette possa ler. Para mais informações 
sobre rastreamento de imagens, consulte a página 87.

 f As linhas de corte não estão definidas para cortar. Para corrigir isso, vá para o 
seu painel de Enviar. Certifique-se que a ação “Cortar” está selecionada.

 f A lâmina foi movida manualmente antes de você enviar o trabalho, por isso a 
opção Cortar, está na verdade retornando ao ponto de origem e, em seguida, 
parando para aguardar ação Cortar novamente. A Silhouette precisa começar 
no ponto de origem padrão e, então, cortar de acordo com o lugar que a 
imagem está na tela.

Se a imagem em questão foi obtida na Loja de Design (Silhouette Design Store), tente 
clicar com o botão direito do mouse e desagrupar a imagem. Se o corte der certo 
depois disso, por favor relate a ID da imagem para support@silhouetteamerica.com, 
para que possamos corrigir a imagem original e as linhas habilitadas por padrão.
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QUANDO EU IMPRIMO UM ARQUIVO DO STUDIO, A PÁGINA FICA EM BRANCO
Se você estiver imprimindo um documento do Silhouette Studio® e a página ficar em 
branco, ou tiver apenas marcas de registro impressas caso você as tenha habilitado, 
não há nenhuma informação de impressão no arquivo.

Mesmo parecendo haver um objeto na tela para ser impresso, na verdade não 
há nenhuma informação de impressão presente no arquivo. As linhas de corte 
e as informações de impressão são tratadas de forma diferente. O software 
Silhouette Studio® não imprimirá contornos ou imagens de corte, a menos que as 
linhas sejam habilitadas especificamente para impressão.

O Silhouette Studio® só irá imprimir:

 f Imagens importadas rastreadas, que são destinadas à impressão.

 f Imagens com linhas de corte, que são preenchidas com cor ou com padrão.

 f Linhas de corte que tiveram o estilo de linha habilitado para imprimir a 
linha real.

Se você quiser imprimir seu projeto, tente uma das seguintes formas:

 f Preencha a imagem com informações de impressão.

1. Selecione a imagem.
2. Vá até as opções de preenchimento.
3. Selecione a cor, o padrão ou a gradação de preenchimento desejada.

 f Habilite as linhas de corte para serem impressas.

1. Selecione a imagem.
2. Vá até o painel de Estilo de Linha e escolha a linha desejada. Aumente a 

grossura ou mude a cor da linha.

UMA FONTE QUE EU COMPREI NA LOJA DE DESIGN, ESTÁ COM A PRÉ-VISUALIZAÇÃO EM BRANCO 
NA BIBLIOTECA
Se o nome de uma fonte aparecer na seção Fontes da biblioteca, como uma imagem 
em branco, mas não tiver nenhuma pré-visualização para mostrar a imagem da fonte 
real, a fonte não foi instalada corretamente. Isso geralmente acontece por causa de 
um erro de permissões, em que o sistema operacional precisa permitir acesso ao 
Silhouette Studio®, para que ele possa instalar uma fonte no computador. Siga as 
seguintes etapas para resolver este problema:
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1. Abra o Silhouette Studio®.
2. Vá até a Biblioteca.
3. Vá para a seção das Fontes.
4. Clique com o botão direito do mouse no nome da fonte e clique em “Instalar”. 

Se as etapas anteriores falharem em um MAC, siga esses passos: 

1. Feche o Silhouette Studio®.
2. Abra o Finder.
3. Pressione Cmd+Shift+G.
4. Digite “/library”.
5. Press “IR”.
6. Clique com o botão direito do mouse (Ctrl+Click) na pasta FONTS.
7. Selecione “OBTER INFORMAÇÕES” no menu suspenso.
8. Desça até a parte de baixo da janela “Obter Informações”.
9. Selecione o “CADEADO” no fundo da janela Obter Informações.

10. Se for solicitado, digite o nome de usuário e a senha do administrador do 
computador.

11. Selecione o + no fundo da seção “Compartilhamento e Permissões.
12. Selecione seu nome de usuário.
13. Clique em “SELECIONAR”.
14. Altere as permissões associadas ao usuário recém-adicionado para “Leitura e 

Gravação”.
15. Selecione o “CADEADO” no fundo da janela “Obter Informações.
16. Abra novamente o Silhouette Studio®.

Este processo só vai funcionar para as fontes baixadas na Loja de Design (Silhouette 
Design Store). Se a fonte foi obtida em outro lugar, ela não deve estar instalada na 
seção Fontes, da Biblioteca. Outras fontes podem simplesmente ser instaladas no 
diretório de fontes do computador e abertas no software.

NÃO CONSIGO ABRIR O MANUAL DO SILHOUETTE STUDIO®
Se não houver nenhuma resposta quando você tentar acessar o manual do 
Silhouette Studio® (através do menu de Ajuda no software), provavelmente há um 
problema com o leitor de PDF do seu computador.

Por favor, atualize ou reinstale o leitor de PDF em seu computador. Se você não tem 
certeza qual leitor de PDF você tem ou como reinstalar a versão mais recente, um 
bom programa para visualização de arquivos PDF é o Adobe Reader, que é grátis.
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OS CRÉDITOS DA MINHA CONTA DESAPARECERAM
Se os seus créditos desaparecerem da sua conta, pode ser por duas razões principais:

 f Os créditos expiram 60 dias depois de serem adicionados à sua conta, 
não importa se você fez uma compra individual ou fez uma assinatura. Por 
exemplo, se você tem uma assinatura e créditos são adicionados à sua conta 
todo mês, então, dois meses depois esses créditos expirarão se você não tiver 
usado. Você pode descobrir quando seus créditos vão expirar clicando no valor 
dos créditos em sua conta na Loja (Silhouette Design Store).

 f Sua assinatura expirou. Mas não se preocupe! Se você renovar sua assinatura 
dentro de 30 dias, os créditos que você tinha são renovados, e tudo ficará bem.

Se você usar todos os seus créditos em um determinado mês, você ainda pode 
comprar projetos adicionais pelo preço normal. Nas assinaturas Deluxe, Premium e 
Diamond, você pode comprar projetos adicionais com desconto.

EU NÃO CONSIGO EDITAR MEUS TEXTOS
Se você clicar em seu texto e não conseguir mais editá-lo como texto, você 
transformou seu texto em um objeto. Isso acontece quando você funde, desagrupa 
ou libera o Caminho Composto. Você não pode transformá-lo novamente em texto 
a menos que você desfaça todas as suas ações até voltar ao momento que você 
digitou seu texto. Se você estiver editando um texto, sugerimos fazer uma cópia dele 
e colocá-la ao lado. Desta forma, se você não gostar do resultado final do seu design, 
você pode voltar para o texto original, que ainda está no formato de texto, e tentar 
novamente.

EU OBTIVE UM “ERROR 560”
Se você receber um“Error 560”, por favor siga as seguintes etapas:

1. Abra o Silhouette Studio®.
2. Selecione o painel Biblioteca.
3. Vá até o lado esquerdo da janela e clique no seu nome para mostrar o 

menu suspenso.
4. Localize seu nome de usuário do Silhouette
5. Clique no ícone vermelho “x” ao lado do seu nome de usuário.
6. Encerre o Silhouette Studio® completamente.
7. Abra novamente o Silhouette Studio®.
8. Selecione a aba Biblioteca.
9. Selecione o link “clique aqui” para fazer login na sua conta do Silhouette.

10. Forneça detalhes de autenticação.
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Biblioteca

AS 50 IMAGENS INICIAIS NÃO ESTÃO NA BIBLIOTECA
Se você abrir o Silhouette Studio® pela primeira vez e a biblioteca parecer vazia, sem o 
conteúdo pré-carregado que vem junto com sua Silhouette, seu modelo de Silhouette 
ainda não foi detectado pelo Silhouette Studio®. O conteúdo que vem quando você 
compra a Silhouette, vai depender do modelo da sua máquina, sendo assim, ele vai 
aparecer quando a máquina for conectada, para que você tenha acesso ao conteúdo 
pré carregado e adequado. Siga as seguintes etapas para resolver esta questão:

1. Desligue sua Silhouette.
2. Feche o Silhouette Studio®. Certifique-se que você tem a versão mais recente 

do Silhouette Studio®.
3. Conecte sua Silhouette ao seu computador.
4. Ligue a Silhouette.
5. Abra o Silhouette Studio®.
6. Clique no painel Enviar (para confirmar que a Silhouette foi detectada 

corretamente).
7. Abra a Biblioteca para certificar-se que o conteúdo pré-carregado 

agora está lá.

Quando o modelo da sua Silhouette for detectado, o software fornecerá o conteúdo 
pré-carregado, de acordo com o modelo adquirido.

Se sua Silhouette está conectada e foi detectada, mas as imagens pré-carregadas 
ainda não apareceram, faça o seguinte:

1. Vá para o menu Editar (PC) ou Silhouette Studio® (Mac).
2. Vá até Preferências.
3. Vá em Avançadas.
4. Selecione a opção “Restaurar desenhos pré-carregados”.
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Se você ainda tiver problemas para obter seu conteúdo, tente usar uma entrada USB 
alternativa para a conexão com seu computador. Por exemplo, se o cabo USB estiver 
conectado a uma entrada na frente do computador, tente usar outra entrada USB, na 
parte de trás do computador.

MINHA BIBLIOTECA DESAPARECE QUANDO EU FECHO O SILHOUETTE STUDIO®
Se você fecha o Silhouette Studio® e quando abre novamente, sua Biblioteca parece 
estar vazia, você tem algum problema com permissões.

Mesmo estando presente no computador, a Biblioteca não pode ser aberta pelo 
software, devido a um problema com permissões. Mesmo se o conteúdo da Biblioteca 
for recuperado, vai parecer que a biblioteca está em branco, quando o software for 
aberto novamente. Siga as seguintes etapas para resolver este problema:

1. Abra o Silhouette Studio®. Atualize o software com a versão mais recente, se 
ainda não tiver feito isso.

2. Vá até o menu Silhouette Studio® (Mac) ou menu Editar (Windows).
3. Selecione Preferências > Avançadas.
4. Selecione “Definir Permissões da Biblioteca”. Por favor, seja paciente, pois pode 

demorar um pouco para encontrar as configurações do Controle de Conta 
do Usuário no seu computador. Se por algum motivo, isso não funcionar, e 
você estiver usando o Windows Vista, 7, ou 8, você deve fechar o programa 
e, em seguida, reiniciá-lo clicando com o botão direito do mouse no atalho do 
programa e optando por “Executar Como um Administrador”.

5. Quando as permissões do programa forem definidas, no menu das 
Preferências Avançadas, selecione “Reanexar Minha Biblioteca”. Dependendo 
do número de imagens que você tiver, isso pode demorar alguns minutos

6. Feche e abra novamente o Silhouette Studio® para assegurar que a Biblioteca 
está aparecendo corretamente.



Capítulo Dez: Solução de Problemas Biblioteca | 338

UMA MINIATURA NA BIBLIOTECA ESTÁ VAZIA
Se a miniatura de uma imagem estiver em branco no Silhouette Studio®, houve 
um problema com o download original devido às configurações de segurança do 
computador, ou, o arquivo original que foi baixado estava corrompido. O título da 
imagem está presente e a imagem pode ser aberta sem problemas, mas a miniatura 
simplesmente não aparece quando você visualiza a biblioteca. Você pode tentar 
executar as seguintes ações para resolver o problema:

1. Certifique-se que está usando a versão mais recente do Silhouette Studio®.
2. Reinicie o computador e abra o software de novo.
3. Clique com o botão direito do mouse na miniatura vazia da Biblioteca e 

selecione “Tentar Download Novamente” (se existir).
4. Reinicie a Biblioteca da seguinte forma:

1. Vá até o menu Arquivo (PC) ou o menu Silhouette Studio® (Mac).
2. Selecione Preferências > Avançadas.
3. Selecione “Zerar Biblioteca”.

EU PRECISO RECUPERAR CONTEÚDO BAIXADO
Se seu computador travou, foi substituído, ou formatado, o problema é que sua 
Biblioteca simplesmente não existe mais, ou sua biblioteca precisa ser recuperada.

Se o problema for que uma compra recente não está aparecendo corretamente na 
biblioteca do Silhouette Studio®, pode ser que o conteúdo não tenha sido comprado 
diretamente pelo software, ou que a Loja de Design (Silhouette Design Store) não 
detectou que ele estava sendo executado através do software durante o processo de 
download inicial. Também pode indicar um problema desconhecido no download ou 
uma interrupção na conexão com a Internet durante o download original.

A Silhouette America mantém um banco de dados de todos os usuários da Silhouette, 
e seus históricos de download. No caso de um acidente com o computador, 
substituição ou formatação do seu computador, depois que você re-instalar o 
software no computador, você pode recuperar dados das seguintes maneiras:

Falha de Sincronização (Biblioteca Silhouette):
1. Abrir Silhouette Studio®.
2. Clique na aba Loja
3. Faça login na sua conta de usuário.
4. Clique no ícone da sua conta localizado no canto superior direito.
5. Selecione Recuperar Todos os Projetos Baixados
6. Clique em Descobrir e Sincronizar Itens Desaparecidos
7. Clique na aba Biblioteca e aguarde a sincronização terminar
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Recuperação Completa (o computador estragou, foi substituído, ou foi formatado):
1. Abra o Silhouette Studio®.
2. Clique na aba Loja.
3. Faça login na sua conta.
4. Selecione a opção “Minha Conta”.
5. Selecione “Recupere Todos os Desenhos Baixados”.
6. Digite sua senha.

Recuperar Pedido Individual (para problemas com pedidos específicos):
1. Abra o Silhouette Studio®.
2. Clique na aba Loja.
3. Faça login na sua conta.
4. Selecione a opção “Minha Conta”
5. Vá até “Meu Histórico de Downloads”.
6. Selecione o número do pedido que você quer recuperar.
7. Clique em “Recuperar Pedido”.
8. Digite sua senha.
9. Quando a senha for inserida, o conteúdo selecionado será baixado para a 

biblioteca.

Você precisará acessar a loja através do software. O processo de download e 
recuperação só vai baixar o conteúdo para a Biblioteca quando você estiver baixando 
ou recuperando conteúdo, pela da Loja de Design do software.

MINHA BIBLIOTECA SUMIU!
Se sua Biblioteca sumiu, não se preocupe. Sua biblioteca está segura. A Silhouette 
acompanha todos os projetos que você adquirir e você pode migrar seus projetos para 
a sua biblioteca no Silhouette Studio®.

Por favor, execute as seguintes etapas para migrar totalmente sua biblioteca para a 
Nuvem Silhouette:

1. Abra o Silhouette Studio®.
2. Selecione o menu Arquivo > Atualizar Biblioteca.
3. Se necessário, autentique sua conta do Silhouette usando suas credenciais do 

Silhouette.
4. Clique em “Atualizar Biblioteca”. Uma vez atualizado, todo o conteúdo deve 

estar presente na sua biblioteca do Silhouette Studio®.
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Se isso não funcionar, talvez seja necessário migrar sua biblioteca do 
Silhouette Studio® de forma alternativa. Tente o seguinte:

1. Feche o Silhouette Studio®.
2. Reinicie seu computador.
3. Desinstale o Silhouette Studio®.
4. Faça o download e instale o v3.6.057, no site 

http://www.silhouetteamerica.com/software/legacy-software.
5. Abra o Silhouette Studio®.
6. Selecione o menu Arquivo > Biblioteca >Exportar Biblioteca.
7. Selecione o nome e local que deseja salvar a biblioteca exportada e 

selecione “OK”.
8. Feche o Silhouette Studio®.
9. Faça download e instale a versão mais recente do Silhouette Studio®.

10. Abra o Silhouette Studio®.
11. Selecione o menu Arquivo > Biblioteca > Importar Biblioteca
12. Selecione a biblioteca exportada no local previamente definido.
13. Autentique a ação com seus dados da Loja (Silhouette Design Store).

Sua biblioteca começará a ser enviada para o software. Uma vez concluído, você 
deverá encontrar todas as imagens na sua biblioteca do Silhouette Studio®.

http://www.silhouetteamerica.com/software/legacy-software
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MINHA BIBLIOTECA SILHOUETTE MOSTRA QUE ELA ESTÁ SINCRONIZADA, MAS NÃO ESTÁ 
TOTALMENTE SINCRONIZADA
Se a sua biblioteca mostrar que está sincronizada, mas todo o conteúdo da sua Loja 
de Projetos da Silhouette não tiver sido baixado ativamente para a sua biblioteca da 
Silhouette, talvez seja necessário forçar a atualização da biblioteca. Você pode ver 
quando sua biblioteca foi sincronizada pela última vez clicando na aba Biblioteca, 
na parte inferior do painel direito e observando o registro de data e hora ao lado do 
ícone da nuvem. Você pode sincronizar manualmente sua biblioteca clicando no 
botão “Sincronizar”, mas se nem todos os seus projetos estiverem sincronizando após 
pressionar este botão, será necessário fazer o seguinte:

1. Abrir Silhouette Studio®.
2. Clique na aba Loja
3. Faça login na sua conta Silhouette 
4. Clique no ícone da sua conta localizado no canto superior direito.
5. Selecione Recuperar Todos os Projetos Baixados
6. Clique em Descobrir e Sincronizar Itens Desaparecidos
7. Clique na aba Biblioteca e aguarde a sincronização terminar
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Glossário 
Agrupar/Desagrupar: Quando as linhas são fixas/
não fixas, em suas posições relativas, mesmo 
quando são movidas. Você pode agrupar objetos 
temporariamente para movê-los e depois Desagrupar. 
Ou objetos podem permanecer permanentemente 
agrupados.

Alto Relevo: Uma função da Curio, onde você usa 
uma lâmina de relevo para gravar em seu material, 
para que seu projeto tenha linhas elevadas.

Aninhamento: Encaixe objetos menores em 
objetos maiores. Geralmente, o encaixe é dos seus 
objetos, no menor espaço de corte possível, para 
economizar material.

Aprimoramento de Trilhos: Uma função que move 
a base, ou o material, para a frente e para trás na 
Silhouette, antes do processo de corte. À medida 
que a espessura do material aumenta, os roletes 
(dependendo do tipo de material e da superfície) 
não conseguem segurar o material com tanta 
firmeza, durante o corte. Nesses casos, pode ser 
recomendável habilitar a opção de Aprimoramento 
de Trilhos. A ação de inserir o material na Silhouette 
diversas vezes antes do corte cria um “trilho” para 
a Silhouette seguir e conseguir segurar mais 
firmemente a mídia, durante o corte em questão.

Área de Corte Ativa: A área dentro da borda 
vermelha, onde a sua Silhouette vai cortar. Qualquer 
coisa fora desta área não será cortada. Qualquer 
coisa sobre esta linha será cortada até onde a linha 
vermelha está.

Área de corte/área de desenho: A página branca no 
Silhouette Studio®. Também é chamado de “área de 
corte ativa”. Só as coisas nesta área serão enviadas 
para a sua Silhouette.

Área de espera: A área cinza em volta da página 
branca no Silhouette Studio®. Você pode usar esta 
área para colocar projetos que não serão enviados à 
sua Silhouette.

Arquivo .studio: O formato de arquivo que o 
Silhouette Studio® salva seus projetos.

Atenção, preparar, criar: A seção na Loja de Design 
Silhouette onde você pode encontrar dezenas de 
projetos prontos, com instruções para te ajudar a criar 
o projeto em destaque. Quando você compra um 
projeto desta seção, você adquire todos os designs 
incluídos, por um preço promocional.

Baixo relevo: Uma função da Curio onde o seu 
desenho será imprimido no papel, com recuos.

Barra de roletes: A barra na Cameo e na Portrait, em 
que o material desliza ao ser cortado.

Barras de documento: As abas na parte superior da 
tela, que te permitem alternar entre documentos do 
SilhouetteStudio ® ou do Mint Studio™.

Base de corte: A base com superfície aderente que 
você carrega em sua máquina. Existem diferentes 
tamanhos de base de corte, para diferentes tamanhos 
de material e máquinas.

Borda delimitadora: O espaço entre dois ou mais 
objetos que o software usa como as bordas do 
desenho, para alinhar objetos. O software vai usar o 
lado esquerdo da forma da esquerda, o lado direito 
da forma da direita, a parte superior da forma que 
está em cima, e a parte inferior da forma que está 
em baixo. Este quadrado invisível é o espaço que o 
Silhouette Studio® usa para alinhar objetos.

Brilhante: Um acabamento lustroso.

Calibração: O processo de ajuste e verificação da sua 
câmera para que você possa usar o recurso PixScan™.
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Camadas: Organizar objetos em diferentes seções 
(ou camadas), que podem interagir juntas ou 
separadas.

CAMEO: Nossa máquina de corte com a maior área 
de corte (30,5 cm). A Cameo 3 apresenta um suporte 
duplo de ferramentas.

Caminho Composto: Um conjunto de duas ou mais 
linhas, as onde linhas internas são incorporadas 
na imagem. Pense nisso como as linhas de cima, 
perfurando através das linhas que estão por baixo. 
Um caminho composto pode parecer igual a um 
conjunto de linhas agrupadas, mas vai reagir de forma 
muito diferente quando você for preenchê-lo com cor.

Carregar/Carregar mídia: As duas opções diferentes 
para carregar sua máquina. Use “Carregar” quando 
você estiver carregando um material em uma base de 
corte, e escolha “Carregar Mídia” quando você estiver 
carregando um material que vem com seu próprio 
apoio e não está sobre uma base de corte.

Corte: Um movimento que sua Silhouette faz com 
o suporte de ferramentas. Um corte não precisa 
necessariamente ser feito com uma lâmina, já 
que movimentos com suas canetas de desenho 
Silhouette ou com ferramentas da Curio, também são 
considerados cortes.

Corte Duplo: Uma função que faz a lâmina passar 
duas vezes o o projeto (ou seja, cortá-lo duas vezes). 
Alguns materiais incluem automaticamente o Corte 
Duplo nas configurações recomendadas, mas ele 
pode ser aplicado à qualquer material.

Corte Regular: Um corte com lâmina, feito por sua 
Silhouette.

Corte sem base: Carregar mídias forradas na sua 
máquina, sem uma base. Alguns materiais vêm com 
seu próprio apoio e não precisam de uma base de 
corte para serem inseridos em sua Silhouette.

Curio: A nossa máquina especial que desbloqueia a 
gravação em alto e baixo relevo. Ela também possui 
suporte duplo de ferramentas, o espaço para mídias 
mais alto, de todas as máquinas, e pontilhado.

Edição: Os quatro diferentes níveis do 
Silhouette Studio® que estão disponíveis — Edição 
Básica, Edição Designer (DE), Edição Designer Plus 
(DE+) e Edição Business. Cada edição têm recursos a 
mais do que as edições anteriores.

Espessura: Também conhecido como “dureza”, é 
a configuração no painel de Página que controla 
a força que a lâmina será pressionada para baixo. 
Isto vai depender da densidade do material usado. 
Por exemplo, uma folha de papel com 0,3 mm de 
profundidade, e uma folha de papel cartão mais 
densa, mas com os mesmos 0,3 mm de profundidade, 
exigiriam que a lâmina fosse empurrada para baixo 
com diferentes níveis de espessura.

Filtro Alto: Isso faz com que as linhas de 
rastreamento comecem a ser definidas à partir da 
parte externar da sua imagem, em direção à parte 
interna da imagem, a medida que a configuração do 
filtro é ajustada para cima. Se você não quer criar uma 
moldura para sua imagem, desligue esta opção.

Filtro Baixo: Isso faz as linhas de rastreamento 
começarem no centro de sua imagem, e irem em 
direção à parte externa, a medida que o filtro é 
ajustado para cima.

Firmware: O Software que está incorporado em um 
fragmento de hardware. Ocasionalmente, a Cameo e 
a Curio terão atualizações de firmware disponíveis no 
site silhouetteamerica.com.

Fita/Máscara de Transferência: Um papel 
ou uma fita, para serem usados na hora de 
transferir seu projeto, do seu próprio forro para a 
superfície desejada.
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Folha: Um único pedaço de mídia, em um tamanho 
predeterminado (como 30,5 cm x 30,5 cm ou 21,5 
cm x 28 cm). Muitos dos produtos Silhouette, como 
papel cartão adesivo ou vinil, que estão disponíveis 
para venda, são vendidos em embalagens com um 
número específico de folhas.

Folha para carimbo: A mídia que é inserida em sua 
Sillhouette Mint™. É uma folha de borracha com o 
fundo adesivo, que reage à uma luz UV dentro da 
Mint, para criar seu projeto. Esta folha para carimbos 
é original da Silhouette.

Fosco: Um acabamento opaco e suave.

Fundir: O processo de mesclar duas formas em uma. 

Gastando sua base: Uma técnica onde você esfrega 
sua base na sua calça, em uma blusa de algodão, ou 
mesmo no chão. Isso vai diminuir a cola da sua base, 
se ela for nova e muito aderente.

Glifos: Os caracteres extras incluídos nas fontes, que 
você pode acessar em seu computador.

Gravar: Uma função da Curio, onde você grava seu 
projeto em um material.

Impressão e Corte (“Print & Cut”): Uma imagem 
com duas partes. Existe a parte do projeto que você 
vai imprimir com sua impressora e as linhas de 
corte correspondentes, que você vai cortar com sua 
Silhouette. As linhas de corte não serão impressas.

Imprimir e Gravar: em Relevo Quando você imprime 
seu projeto em uma impressora, carrega a folha 
impressa em sua Curio, e grava linhas em relevo 
no projeto.

Ladrilho: A função que corta em partes (ou faz um 
ladrilho) seus projetos grandes, para que pedaços do 
tamanho da área de corte da sua Silhouette, sejam 
enviados à sua máquina. Essa função está disponível 
na Edição Business.

Lâmina Auto Ajustável: A lâmina de ajuste 
automático para a Cameo 3 e Portrait 2.

Lâmina de Corte (Soquete): A lâmina padrão para 
sua Silhouette. Ela pode ser ajustada em um soquete 
que fica na sua máquina, ou em uma tampa soquete.

Lâmina de corte profundo: Uma lâmina de 2 mm 
de comprimento, que corta através de materiais 
mais espessos.

Liberar Alavanca: A alavanca do lado direito da barra 
de roletes, na Cameo. Você deve soltar a alavanca 
para mover a barra de roletes, e travar a alavanca na 
hora de cortar.

Limiar: Isso determina a amplitude do filtro 
de rastreamento aplicado a sua imagem, 
começando com as cores mais escuras para as 
configurações baixas.

Limiar anti-ruído: Isso ajuda a eliminar o ruído do seu 
rastreamento. Se você tiver rastreado pontinhos que 
você não quer ajuste o limiar.

Linha de corte: Uma linha (o padrão é uma linha 
vermelha) no Silhouette Studio® que informa à sua 
Silhouette onde cortar. Quando você clica no painel 
Enviar, você verá que a linha de corte se torna mais 
espessa, mostrando exatamente quais linhas estão 
sendo enviadas para o corte.

Linhas de Remoção: As linhas colocadas em seu 
projeto, que facilitam na hora de removê-lo. Adicione 
linhas, para quando você puxar seu vinil, ele se partir 
em seções, em vez de tentar remover seu projeto 
inteiro de uma vez.

Link Silhouette: O programa que é executado em 
segundo plano no seu computador, conectando sua 
Silhouette ao seu dispositivo sem fio.
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Loja de Design Silhouette: Uma loja que não para de 
crescer, com milhares de projetos que você pode usar 
com sua Silhouette. Os designs vão de formas simples 
até padrões, desenhos e fontes mais complexas.

Máquinas de Corte Silhouette: A Silhouette Cameo®, 
a Silhouette Portrait®, e a Silhouette Curio™. Nós 
colocamos a Curio no mesmo grupo das outras 
máquinas de corte, porque, além de suas funções 
especiais como relevo e gravação, ela também corta.

Marcar (Pontuar) e Gravar em Relevo: Uma função 
onde você primeiro você corta superficialmente seu 
material (ou marca), e então você usa essa linha 
para obter uma gravação em relevo mais acentuada. 
Você vai inserir uma lâmina de corte e uma lâmina de 
gravação em sua Curio.

Marcas de registro: Marcas que você pode ativar, 
para imprimir em torno da borda de seu espaço de 
trabalho. Elas serão lidas pelo scanner ótico da sua 
Silhouette, antes do corte, para que a Silhouette 
possa encontrar essas marcas e saber exatamente 
onde as linhas de corte estão, nas imagens 
impressas. As marcas de registro só são usadas 
quando você for imprimir imagens para trabalhos de 
Impressão e Corte.

Margem de corte: Marcado por uma linha vermelha, 
é o limite em torno de sua página de desenho, onde 
sua Sillhouette pode ler e cortar a informação. 
Qualquer coisa fora desta área não será cortada.

Margem de Impressão: O retângulo cinza fino, que 
mostra o limite que a impressora conectada à seu 
computador, pode imprimir dentro.

Mídia: Os diferentes tipos de materiais que você pode 
usar com sua Silhouette, como vinil, papel cartão, 
transfer, madeira, metal, e compensado.

Mídia forrada: Um material que tem seu próprio forro. 
Os exemplos são: vinil ou papel cartão adesivo. As 
mídias forradas não requerem o uso de uma base de 
corte, mas você ainda pode usá-las se quiser.

Mídia Padrão: Mídia que não é forrada. O papel 
cartão comum é um exemplo de mídia padrão.

Mint: Faz carimbos personalizados. Usando o 
Mint Studio™, você pode projetar e imprimir carimbos 
personalizados.

Nível da Lâmina: O número na lâmina que controla 
quanto da ponta vai ser exposta, aumentando 0,1 mm 
por número. Isso é de acordo com a espessura do 
material. Por exemplo, um nível de lâmina de 1 = 01 
mm, um nível de 2 = 0,2 mm, etc. Se você tem um 
material como o papel cartão, onde a espessura é 
0,3 mm, ajustar a lâmina com uma exposição mais 
elevada (como 0,6 mm ou uma configuração de nível  
6), significa que você está expondo a lâmina além da 
profundidade real do material. Isto não faz a lâmina 
cortar melhor. Apenas expõe mais da lâmina e, se 
a lâmina passar da espessura real do material, sua 
ponta pode ficar cega muito mais rapidamente, ou 
em casos extremos, pode quebrar. Isso resultaria em 
um corte irregular. Daí para frente, você teria que 
expor a lâmina à um nível mais elevado, porque uma 
configuração de número 6 seria, iria expor na verdade 
somente 0,3 mm, ja que você gastou o resto da ponta 
além da espessura do material. Por isso, nós não 
aconselhamos que você super-exponha sua lâmina 
para tentar obter um corte “melhor”.

Biblioteca Silhouette: Um servidor de computador 
que armazena seus dados em um local externo e 
os sincroniza com seus dispositivos para que todos 
fiquem atualizados com o conteúdo mais recente, 
estrutura de arquivos, etc. A Biblioteca Silhouette 
permite que você compartilhe arquivos da Loja de 
Design, seus próprios arquivos e suas pastas, com 
outros dispositivos.

Página: A parte branca do seu espaço de trabalho. 
Qualquer projeto em sua página está ativo, o 
que significa que ele pode ser enviado para a 
Silhouette conectada

Papel Vegetal: Papel branco, fino e translúcido.
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PixScan™: Um recurso no Silhouette Studio® que 
te permite tirar uma foto do seu desenho, enviá-la 
para o computador e fazer cortes precisos em torno 
da imagem.

Plataforma: As superfícies elevadas, que você 
coloca em sua Curio, para posicionar seu suporte. 
Diferentes materiais vão exigir um número diferente 
de plataformas.

Pontilhado: Um recurso da Curio onde você cria 
um desenho com pontos agrupados em vez de uma 
linha contínua. A lâmina de Pontilhado e Gravação 
funciona melhor com a Folha Especial de Alumínio 
para Pontilhado, ou em mídias como papel ou canvas, 
com uma canetinha.

Portrait: A máquina de corte eletrônico com espaço 
de corte de 21,5 cm x 28 cm.

Prendedores de material: Pequenas peças de 
plástico que seguram seu material no suporte de 
base da Curio.

Rastreamento Magnético: Um recurso de 
rastreamento que te permite rastrear manualmente 
um objeto. Seu círculo de rastreamento vai se agarrar 
como um ímã na forma.

Relevo 3D: A folha de carimbo após a Mint imprimir 
um projeto sobre ela. A Mint usa uma luz UV para 
queimar seu projeto na folha de carimbo. O processo 
de impressão térmica funciona de forma semelhante 
ao papel sensível à luz. A luz queima as áreas em 
torno de seu projeto, fazendo um relevo.

Remoção: O processo de remover as sobras de 
material do seu projeto.

Remoção inversa: Uma técnica onde você coloca a 
fita de transferência sobre seu vinil assim que você 
o cortar. Transfira o vinil para a fita e vire-o. Então, 
remova o vinil da fita de transferência. Isto é útil para 
projetos pequenos ou detalhados.

Alimentador de Rolos: Um produto que segura o rolo 
de vinil no lugar, enquanto sua máquina está cortando 
seu projeto. Assim, você não precisa ficar segurando 
seu rolo nem ficar tentando inseri-lo em linha reta 
durante o corte. 

Silhouette Connect™: Um plugin disponível para 
aqueles que querem cortar diretamente do Adobe 
Illustrator® ou do CorelDRAW®. Quando o plugin for 
comprado e instalado, você pode enviar seus projetos 
para sua Silhouette diretamente do seu programa de 
desenho, sem precisar abrir o Silhouette Studio®.

Silhouette Studio® Mobile: Nosso aplicativo móvel. 
Faça download do Silhouette Studio® Mobile para 
o seu dispositivo Android ou IOS, e comece a 
projetar. Usando a Biblioteca Silhouette, você pode 
compartilhar projetos entre até cinco dispositivos.

Sistema Operacional (OS): O software que executa 
as funções básicas do seu computador. Os dois 
sistemas operacionais que funcionam com nosso 
software são Mac® e Windows®. Certifique-se de 
baixar o software compatível ou o programa não será 
instalado corretamente.

Sobrecorte de segmento de linha: Uma função que 
corta um pouco além da borda, do corte enviado. 
Desativar essa função vai fazer com que todas as 
linhas sejam cortadas normalmente. Ativar essa 
opção, fará todas as quinas retas terem um pequeno 
sobrecorte.

Suavização: Um recurso que ajuda a suavizar linhas 
irregulares enquanto elas são criadas e visualizadas. 
As amostras com números maiores aumentarão 
a suavidade das linhas. A opção “Desativada” vai 
gerar bordas mais acentuadas, mas aumentará a 
velocidade do desenho. Acesse  este recurso no menu 
Preferências.
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Suporte de Base: A plataforma rígida de 
carregamento usada pela Curio. O suporte é ajustável 
para diferentes tamanhos de materiais.

Suporte de Ferramentas: A peça móvel que segura 
suas ferramentas Silhouette, como sua lâmina ou uma 
caneta de desenho. A Cameo 3 e a Curio seguram 
duas ferramentas por suporte.

Suporte duplo de ferramentas: Um suporte que 
segura duas ferramentas. A Curio e a Cameo 3 têm 
suportes duplos.

Teste de Corte: O pequeno triângulo dentro de um 
corte quadrado para que você possa experimentar 
suas configurações de corte. Usar um Corte de Teste 
economizará no desperdício de mídia ao aperfeiçoar 
suas configurações de corte em uma área pequena 
antes de cortar todo o design.

Trabalho de corte: As informações enviadas para sua 
Silhouette quando você clica em “Iniciar”. Vai ser tudo 
que você marcou como “Corte” no painel Enviar.

Uso comercial: O processo de utilização de um 
desenho digital em qualquer projeto físico, produto, 
artesanato, etc., que vai ser destinado a revenda ou 
uso comercial.

Versão: O modelo específico do software que você 
está usando. Novas versões de software são lançadas 
para manter o programa atualizado e para corrigir 
bugs ou falhas. Quando é solicitado que você atualize 
seu software, você está instalando uma nova versão.

Vista do Layout da Mídia: Uma vista disponível na 
Edição Business do Silhouette Studio®, onde você 
pode ver lado à lado, sua tela de desenho e uma tela 
que mostra o que sua Silhouette vai realmente cortar. 
Neste modo de exibição você pode acessar recursos 
adicionais da Edição Business , como Ladrilho, 
Aninhamento e Cópia de Matriz.

Impressão 3D: Um objeto 3D criado a partir de 
um modelo digital. O objeto é impresso camada 
por camada usando uma impressora 3D e material 
plástico derretido chamado fio.

Alta: Nossa impressora 3D que cria impressões 3D. A 
Alta pode imprimir objetos com cerca de 12,7 cm de 
altura e 12,7 cm de diâmetro.

Fio: Um material plástico semelhante a um fio que 
vem em um rolo ou bobina que pode ser derretido 
e expelido de uma impressora 3D para criar uma 
impressão 3D.

Fatiamento: Um processo que converte um 
modelo digital em camadas para que a impressora 
3D saiba onde precisa expelir o fio para criar uma 
impressão 3D.
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Atalhos do Silhouette Studio 
Documento PC MAC

Novo Documento ctrl + n cmd + n

Abrir Documento ctrl + o cmd + o

Salvar Documento ctrl + s cmd + s

Imprimir ctrl + p cmd + p

Recortar ctrl + x cmd + x

Copiar ctrl + c cmd + c

Colar ctrl + v cmd + v

Desfazer ctrl + z cmd + z

Refazer ctrl + shift + z cmd + shift + z

Mais Zoom ctrl + = cmd + =

Menos Zoom ctrl + - cmd + -

Ferramenta 
Arrastar Zoom z z

Ferrameta Caneta barra de espaço barra de espaço

Ajustar à janela ctrl + 1 cmd + 1

Arquivo PC MAC

Salvar como ctrl + shift + s cmd + shift + s

Salvar na Biblioteca ctrl + alt + r ctrl + cmd + r

Fechar arquivo ctrl + w cmd + w

Encerrar ctrl + q cmd + q

Editar PC MAC

Colar na frente ctrl + f cmd + f

Duplicar ctrl + d cmd + d

Selecionar Tudo ctrl + a cmd + a

Desmarcar Todos ctrl + shift + a cmd + shift + a

Ortografia F7 fn + F7

Preferências ctrl + k cmd + k

Ferramentas PC MAC

Selecionar v v

Laço seleção 
à mão livre b b

Editar Pontos a a

Linha \ \

Polígono p p

Forma Curva c c

Arco shift + a shift + a

Retângulo r r

Retângulo 
de Bordas 
Arredondadas

shift + r shift + r

Elipse e e

Polígono Regular shift + p shift + p

À Mão Livre f f

À Mão Livre 
Suavemente shift + f shift + f

Texto t t

Borracha shift + e shift + e

Faca k k

Conta-Gotas i i

Conta-Gotas ctrl + click ctrl + click

Objeto PC MAC

Agrupar ctrl + g cmd + g

Desagrupar ctrl + shift + g cmd + shift + g

Criar 
Caminho Composto ctrl + e cmd + e

Liberar 
Caminho Composto ctrl + shift + e cmd + shift + e
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Organizar PC MAC

Trazer para Frente ctrl + shift + ] cmd + shift + ]

Enviar para Trás ctrl + shift + [ cmd + shift + [

Avançar ctrl + ] cmd + ]

Recuar ctrl + [ cmd + [

Replicate PC MAC

Duplicar à Esquerda ctrl + ! cmd + !

Duplicar à Direita ctrl + " cmd + "

Duplicar Abaixo ctrl + $ cmd + $

Duplicar Acima ctrl + # cmd + #

Linha de 3 ctrl + shift + " cmd 
+ shift + "

Linha de 4 ctrl + alt + " cmd + alt + "

Coluna de 3 ctrl + shift + $ cmd 
+ shift + $

Coluna de 4 ctrl + alt + $ cmd + alt + $

Preencher Página ctrl + shift + f cmd + shift + f

Refletir à Esquerda alt + shift + ! alt + shift + !

Refletir à Direita alt + shift + " alt + shift + "

Refletir Acima alt + shift + # alt + shift + #

Refletir Abaixo alt + shift + $ alt + shift + $

Girar 1 Cópia
ctrl + 

shift + F1
cmd + 

shift + fn + F1

Girar 2 Cópias
ctrl + 

shift + F2
cmd + 

shift + fn + F2

Girar 3 Cópias
ctrl + 

shift + F3
cmd + 

shift + fn + F3

Girar 5 Cópias
ctrl + 

shift + F5
cmd + 

shift + fn + F5

Modificar PC MAC

Fundir ctrl + shift + w cmd + shift + w

Visualizar PC MAC

Exibir Página de Desenho ctrl + shift + d cmd + shift + d

Exibir Loja ctrl + alt + s cmd + alt + s

Exibir Biblioteca ctrl + alt + l cmd + alt + l

Exibir Painel Enviar ctrl + F2 cmd + fn + F2

Exibir Grade g g

Opções de Grade ctrl + F4 cmd + fn + F4

Exibir Página de Desenho ctrl + F1 cmd + fn + F1

Margem de Impressão ctrl + shift + p cmd + shift + p

Margem de Corte ctrl + shift + l cmd + shift + l

Centro de Rotação o o

Janela de Marcas 
de Registro ctrl + F3 cmd + fn + F3

Vista do Layout da Mídia ctrl + shift + v cmd + shift + v

Outros PC MAC

Marcas de Registro m m

Estilo de Corte = Cortar ctrl + t cmd + t

Estilo de Corte 
= Sem corte ctrl + shift + t cmd + shift + t

Exibir Réguas ctrl + r cmd + r

Exibir Retículos ctrl + h cmd + h

Editar Objeto Clique Duplo Clique Duplo

Ir para Direita/Esquerda
ctrl + girar a 

rodinha do mouse
cmd + girar a 

rodinha do mouse

Mais/Menos Zoom
alt + girar a 

rodinha do mouse
alt + girar a 

rodinha do mouse
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