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aPrEsENTação
vamos falar sobre uma habilidade que você tem. Quando criança, já ficou curioso 

para desvendar logo como abrir a embalagem de um brinquedo e descobrir que pode 
brincar, desmontar e depois montar de novo para entender como funciona. Já ficou 
entendiado com os seus brinquedos e inventou alguns mais interessantes. Já andou 
de bicicleta pensando como fazer para andar mais rápido e melhor. Já procurou por 
um produto e percebeu que ainda não existe, e teve vontade de ser o inventor. Já ficou 
pensando em uma solução para um problema social que assistimos todos os dias no 
noticiário. Já quis surpreender o seu amor inventando um presente todo feito por você. 
Já deixou de comprar alguma coisa porquê percebeu que sabe como fazer melhor. Já fez 
uma coisa errada, aprendeu com o erro, errou de novo e continua aprendendo sem medo 
de errar, porquê gosta de aprender fazendo. Já chamou seus amigos para te ajudar em 
uma idéia, e viu como a melhor idéia é o resultado das idéias de todo mundo juntas.

se o que você acabou de ler fez você lembrar de alguma coisa que já fez, então 
você é um maker, um fazedor. desta habilidade surgiu a cultura do “faça-você-mesmo”, 
ou diY em inglês, que empodera as pessoas para construir, criar, modificar e consertar 
o que quiserem. 

As pessoas apaixonadas por fazer começaram a se reunir em espaços para 
compartilhar conhecimento. Começaram a transformar máquinas que antes estavam em 
grandes indústrias, para máquinas menores, mais baratas e que podem ser operadas 
por qualquer pessoa. e foi aí que surgiram as primeiras impressoras 3d nas lojas de 
departamento dos estados Unidos. estes espaços são conhecidos como makerspaces.

em 2001, Neil Gershenfeld, professor universitário do m.i.t (massachussets institue 
of technology, nos estados Unidos) percebeu que nestes makerspaces as pessoas 
podem ter idéias incríveis que podem mudar o mundo. A evolução tecnológica trouxe uma 
aproximação entre máquinas e pessoas que elevou o potencial criativo e empreendedor a 
níveis exponenciais, e foi quando Neil Gershenfeld criou o primeiro makerspace dentro do 
m.i.t., com o nome de FAB lAB.

de lá pra cá, os FAB lABs se tornaram referência em inovação, empreendedorismo 
e empoderamento. A idéia ganhou o mundo, e é conhecida como um dos pilares da 
“Nova revolução industrial”.

A Newton acredita que essa revolução tem que acontecer também na educação, e 
foi na frente: fundou o primeiro FAB lAB de minas. O FAB lAB Newton está no Campus 
Buritis, e foi todo feito para que você participe dessa revolução. este guia faz parte de 
uma série de publicações para você começar a utilizar o Fab lab,  e mudar o mundo.

CArlA WerkHAiZer
Fab manager no Fab lab Newton
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1 INTroDUção
Uma plotter de recorte se assemelha a uma impressora que corta ao invés de impri-

mir e pode cortar diferentes tipos de matérias, entre eles: vinil adesivo, vinil refletido, filmes 

Rubi e Âmbar, e muitos outros existentes no mercado. A plotter de recorte é bastante útil 

para cortar placas de PVC, acetato e outros como os magnéticos (ex.: imãs de geladeiras).

É muito utilizada para adesivos de uma forma geral, sinalização e até mesmo em 

personalização de roupas, bonés e outras partes de vestuários que podem ser trabalhadas 

a sua criatividade.

Existe um carro de corte onde se encontra o suporte para a lamina que é a respon-

sável pela fissura que irar destacar a área desejada. A máquina é ligada diretamente ao 

computador por meio de um cabo USB.     

1.1 PaINEL DE CoNTroLE

A plotter de recorte possui um painel de controle onde é possível realizar operações 

de calibragem e posicionamento de material, as demais funções podem ser alteradas pelo 

software disponibilizado pelo fabricante da máquina, o CutStudio.

Um desenho esquemático do painel de controle está demonstrado abaixo (FIG. 1) e 

em seguida são descritas as principais funções de cada componente.



GUIA DO INICIANTE | PlOTTEr DE rECOrTE | FABlAB 9

2 oPEração
Para realizar um trabalho na Plotter de recorte são necessários alguns passos, que 

serão detalhados a seguir.

2.1 arQUIVo Do ProJETo

A interação dos projetos com a máquina é feita através do CutStudio que é um 

software capaz de importar projetos do Adobe Illustrator (Mac e PC) e do CorelDraw (PC). 

Você pode criar seus projetos em seu software e enviá-lo para CutStudio para o corte.

Ainda há possibilidade de importar imagens em formatos mais comuns como: JPG, 

BMP, AI e EPS. Essas imagens podem ser vetorizadas e configuradas para corte.

 

2.2 INICIaNDo UM TraBaLHo

O primeiro passo para executar um projeto é carregar o arquivo no software super-

visório seguindo os passos:

a) No computador, inicie o software CutStudio;

b) Clique em “Arquivo” e em seguida em “Importar” para trazer um projeto com os 

formatos citados no item 2.1 deste tutorial, ou solte e arraste uma imagem na janela 

de trabalho do CutStudio;

c) A partir destes passos o usuário poderá realizar manipulações no projeto tais 

como: ajustar escala, angulação de rotação, vetorizar imagens entre outras funções 

disponíveis no software CutStudio.   

2.3 PrEParaNDo o EQUIPaMENTo

a) Ligue a plotter pressionando o botão Power conforme o item IX da figura 1.  

b) Insira o material na máquina. Ele pode ser colocado tanto pela parte traseira de 

plotter tanto pela parte frontal. Este material deve atender as especificações contidas 

no anexo deste guia.

c) Conforme visto na figura 2, há marcações indicativas para o limite mínimo e 

máximo do material. 
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As roldanas que alinham o material à barra de rolagem da máquina são liberadas por 

meio de acionamento da alavanca vista na figura 3, podendo ser reguladas conforme as 

dimensões do material inserido.

2.4 ENCErraNDo ProJETo

Após verificar que seu projeto foi cortado, levante a alavanca (FIG. 3) retire seu 

trabalho pela frente da plotter de recorte.
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3 MaTErIaIs
Devido à vasta gama de materiais possíveis de serem trabalhados, não apresenta-

mos uma lista completa de parâmetros de utilização.

4 MaNUTENção
A máquina tem manutenção especifica que deve ser realizada por técnicos autoriza-

dos (possui componentes cortantes e calibragem especificas), no entanto, o usuário deve 

estar atento para a organização e limpeza da área. Não podendo deixar resto de matérias 

no equipamento.

4.1 CUIDaDo

O cuidado pode ser traduzido como zelo pelos equipamentos, que envolvem a res-

ponsabilidade com o cumprimento das recomendações de uso (como a definição correta 

dos parâmetros) e manutenção.
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ANEXO
Características do equipamento e dos materiais que podem ser utilizados pela plotter de recorte.

*1 De acordo com o material e condições de corte especificados pela Roland DG Corp. (usando o suporte PNS-24, vendido separadamente). 
*2 Desconsiderando a expansão e contração do material. Desde que a mídia tenha comprimento inferior a 3000 mm. *3 Usando o Roland 
CutStudio, uma impressora laser ou jato de tinta com resolução de 720 dpi ou melhor. Excluindo material brilhante ou laminado. Excluindo 
efeitos de impressão distorcida devido a precisão da impressora e efeitos de expansão do material, contração ou enrugado. Dependendo da 
tinta (black) utilizada pela impressora, o correto sentido pode não ser possível.
Parâmetros extraídos do site do fabricante: (Http://www.rolanddg.com.br).
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