
AKAD COMPUTAÇÃO GRÁFICA
PROCEDIMENTOS

COMO HABILITAR SEU SOFTWARE DE RECORTE GCCCOMO HABILITAR SEU SOFTWARE DE RECORTE GCC  
DENTRO DO COREL DRAWDENTRO DO COREL DRAW

OBS:  Estes procedimentos são válidos para todas as versões de Corel Draw.

A - Para utilizar seu CorelDraw para recorte você tem que saber qual o 
tamanho da página do Corel Draw, para facilitar deixá-la em Modo Paisagem. O 
tamanho da página deve ser Maior que o tamanho do desenho a ser recortado. 
Para isso clique no menu  Layout e selecione a opção Configurar Página
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Sempre o modo de visualização do vinil na cortadora será ao contrário da 
página do Corel Draw. Ou seja, quando observamos a altura da página do Corel, 
estamos vendo a LARGURA de recorte. E também quando observamos o 
comprimento da página para o lado direito, estamos vendo o comprimento do vinil 
para trás da cortadora de vinil.
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B - Todo trabalho criado deve estar convertida em curvas. Para isso basta 
selecionar o objeto e depois clicar no menu Organizar e Selecionar a Opção 
Converter em Curvas.
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C - O objeto também deve estar sem preenchimento (ter somente o contorno). 
Para isso, selecione o objeto e clique na caixa de transparência que está na paleta 
de cores. Depois Clique com o botão direito do mouse na cor preta.
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D - O objeto agora deve estar com a menor espessura de linha. Para isso clique na 
barra de ferramentas e selecione a ferramenta de contorno (circulada em 
vermelho logo abaixo) 

Nas versões de Corel Draw 10, 11 e 12, no campo de Ferramenta de Contorno já 
aparecerá de padrão ESPESSURA MÍNIMA, não existindo a opção de 0,001 
(espessura correta a trabalhar com a máquina),  sendo assim devemos 
digitar 0,001 e clique OK. Com a opção ESPESSURA MÍNIMA a cortadora 
funcionará mas não cortará mais de 70 cm.
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Após todas as configurações citadas acima:
1 – Manter a página no modo paisagem;
2 – Após fazer o trabalho, converter tudo em curvas;
3 – Tirar o preenchimento;
4 – Mudar a espessura da linha;

forem realizadas, podemos enviar o trabalho para recorte, antes devemos alinhar o 
desenho no canto inferior esquerdo da página do Corel.

Pois este ponto será sempre o ponto inicial de recorte, conforme o já mencionado 
nos itens mencionados anteriormente.

Agora clique no menu Arquivo e selecione a opção Imprimir. Antes de imprimir, 
devemos colocar as medidas da página do Corel no driver da plotter, clicando em 
PROPRIEDADES, levando em consideração que o valor de Y é a largura do vinil e 
o valor de X o comprimento.
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Depois de inseridos os valores clique em Ok e clique em Imprimir.

Se todos estes passos forem corretamente seguidos vocês estarão neste momento 
recortando o exemplo.

Atenciosamente

AKAD Computação Gráfica
Avenida Francisco Matarazzo, 404 1°andar
05001-000  São Paulo  -  SP
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