Truques e Macetes do Corel Draw

A frase acompanha o formato de um objeto com o CorelDraw 9 
Que tal fazer uma frase acompanhar o formato de um objeto, como uma elipse? Primeiro, trace a figura que servirá de base para o texto. Em seguida, desenhe uma ferramenta Texto e digite nela as palavras desejadas. Agora, com a ferramenta Seleção, clique na elipse, pressione Shift e clique no texto. No menu Texto, escolha Ajustar Texto ao Caminho. O texto aparece no topo da figura, acompanhando seu formato. Surge uma nova barra de ferramentas, na qual você pode escolher outras formas de posicionar a frase em relação à figura. Em vez de ficar em cima, ele pode passar para baixo ou para um dos lados. Ou, ainda, passar para dentro da linha. 


Como desenhar quadrados com a ferramenta Retângulo com o CorelDraw 9 
No CorelDraw 9, a ferramenta Retângulo também serve para desenhar quadrados. Mas como garantir que a figura obtida é realmente um quadrado? É simples: mantenha pressionada a tecla Ctrl e trace a imagem. A figura resultante será, obrigatoriamente, um quadrado. O mesmo procedimento se aplica à ferramenta Elipse, que também desenha círculos. Em versões anteriores do programa, você primeiro desenha um retângulo (ou elipse) e depois o ajusta para um quadrado (ou círculo). 


Para selecionar um objeto oculto com o CorelDraw 9 
Num desenho com várias camadas, como selecionar um objeto oculto, que se encontra numa camada abaixo da imagem que você está vendo? Não é difícil fazer isso, mas é preciso aplicar alguns truques. Acompanhe o roteiro:

1. Com a ferramenta de seleção, clique no objeto em primeiro plano, abaixo do qual está o objeto que você deseja editar.
2. Agora, pressione Alt e clique de novo no objeto em primeiro plano, a fim de transferir a seleção para o objeto imediatamente abaixo.
3. Repita o passo 2 tantas vezes quanto necessário, até selecionar o objeto desejado.

Como retornar à última ferramenta utilizada com o CorelDraw 9 
Para retornar à última ferramenta utilizada, pressione a barra de espaços. Esse comando é muito mais rápido e prático do que pegar o mouse e escolher a opção desejada na caixa de ferramentas. 

Para combinar dois objetos ao longo de uma linha traçada à mão livre com o Corel Draw 9 
Uma característica interessante do CorelDraw 9 é a possibilidade de combinar dois objetos ao longo de uma linha traçada à mão livre. Com os objetos já desenhados na página, selecione o botão Mistura Interativa. Agora, pressione Alt e trace uma linha ligando uma figura à outra e solte a tecla Alt. Enquanto traça a linha, você pode ver a estrutura da nova imagem, que será a combinação das duas originais. 

Uma forma de achar objeto não visível com o CorelDraw 9 
Outra forma de localizar um objeto não visível (veja a nota 2) é usar a tecla Tab. Selecione um objeto qualquer e acione Tab repetidas vezes até encontrar o item que procura. 

Utilize os efeitos da Tinta Úmida com o CorelDraw 9 
Entre os numerosos efeitos gráficos disponíveis no CorelDraw, vale a pena experimentar a Tinta Úmida. Como o nome sugere, ela dá a fotos a impressão de pintura com a tinta ainda fresca. Para obter esse resultado, aplique sucessivas combinações de valores positivos e negativos para o grau de umidade da foto. Números negativos produzem a impressão de que a tinta está escorrendo. Isso ocorre principalmente com as cores mais escuras. Os valores positivos produzem efeito idêntico nas cores claras. Para fazer o teste no CorelDraw 9, clique na foto com a ferramenta Seleção e acione o comando Bitmaps/Distorcer/Tinta Úmida. Na janela que se abre, movimente o controle de Porcentagem para definir o tamanho das gotas e o de Umidade para indicar quais cores vão "pingar". 

Para traçar a imagem do centro para a periferia com o CorelDraw 9 
Normalmente, quando se traça uma figura - uma elipse, por exemplo -, o desenho é feito de um ponto extremo a outro. No entanto, há casos em que é melhor traçar a imagem do centro para a periferia. Para isso, pressione a tecla Shift e faça o desenho. Também é possível manter pressionadas as teclas Ctrl+ Shift e traçar, desde o centro, quadrados e círculos perfeitos. 

 Utilize cores misturadas no CorelDraw 9 
É fácil aplicar cores misturadas no CorelDraw 9. Primeiro, selecione um objeto e escolha uma cor na paleta. Depois, pressione a tecla Ctrl e clique em outra cor na paleta. O matiz resultante, na figura, é a combinação das duas cores. Repita o segundo passo para cada cor que você desejar adicionar. Ao incluir uma tonalidade na mistura, você percebe que há uma pequena mudança na cor anterior. Para aumentar a proporção de uma cor, mantenha Ctrl pressionada e selecione-a várias vezes na paleta. 

Um truque para fazer curvas artísticas com o CorelDraw 9 
Um dos recursos do CorelDraw 9 é a possibilidade de aplicar efeitos artísticos a curvas. Para experimentar esse recurso, trace uma curva com a ferramenta Mão Livre. Em seguida, acione o comando Efeitos/Mídia Artística. Aparece a janela Mídia Artística, ancorada na tela principal. Selecione o objeto traçado a mão livre e escolha um tipo de pincelada-padrão na janela Mídia Artística. 

Para colocar objetos dentro de outros objetos com o CorelDraw 9 
O CorelDraw dispõe de um recurso chamado PowerClip, que permite colocar objetos (o conteúdo) dentro de outros objetos, chamados recipientes. Para criar um PowerClip, siga os passos:

1. Selecione o objeto que será usado como conteúdo - por exemplo, uma fotografia, da qual um trecho será destacado no PowerClip. Se a foto for muito maior que o recipiente que vai recebê-la, corte-a, deixando apenas o trecho que efetivamente será usado.
2. Acione Efeitos/PowerClip/Colocar em Recipiente.
3. O cursor se transforma numa seta, específica para a manipulação de PowerClips. Clique no recipiente com essa seta e o PowerClip está pronto. 


Para personalizar a barra de ferramentas com o CorelDraw 9 
No CorelDraw 9, você pode criar uma barra de ferramentas personalizada e reunir nela os comandos que mais utiliza. Clique em Ferramentas/Opções e, na tela que se abre, selecione Personalizar/Barras de Ferramentas. Em seguida, na lista Comandos, escolha um item desejado e arraste-o para fora da janela Opções. Surge uma nova barra de ferramentas flutuante. Arraste para ela outros comandos e feche a janela Opções. A nova barra de ferramentas passa a ser um objeto permanente. Você pode mantê-la flutuando ou ancorá-la em algum canto da tela. 

Como lidar com estilo de texto no CorelDraw 9 
É fácil criar uma tecla de atalho para aplicar um estilo de texto. Primeiro, acione Ferramentas/Estilo de Gráficos e Texto, ou Ctrl+F5. Na janela que surge, escolha o estilo desejado. Clique no mesmo estilo com o botão direito e escolha, no menu de contexto, a opção Editar Tecla de Ativação. Abre-se a janela Opções. Nela, clique na caixa de combinação cuja legenda é "Pressione a nova tecla de atalho". Agora, pressione a combinação de teclas que você deseja associar ao estilo - por exemplo, Alt+F5. O nome dessas teclas aparece na caixa. Se a combinação já estiver atribuída a outro comando, o CorelDraw avisa - não libera o botão Atribuir, que deve ser pressionado para concluir a operação. Dê OK para fechar a caixa de diálogo Opções. Um detalhe: é possível criar uma combinação com mais de duas teclas, mas somente até quatro delas. 

Personalizando o nome da barra de ferramentas no CorelDraw 9 
Cada nova barra de ferramentas que você cria assume um nome-padrão seqüencial: Barra de Ferramentas 1, 2 etc. Mas você pode personalizar esse nome. Para isso, acione Ferramentas/Opções e, na caixa de diálogo, escolha o item Personalizar. Agora, na lista Barras de Ferramentas, selecione a que deseja renomear. Clique outra vez no item e digite o novo nome. Nessa mesma tela, pode-se eliminar uma barra personalizada. Basta selecionar o nome dela e acionar o botão Excluir.

Como usar a ferramenta Faca em curvas de Bézier com o CorelDraw 9 
Use a ferramenta Faca para traçar curvas de Bézier sobre um objeto e recortar superfícies irregulares. Para isso, faça o seguinte. Primeiro, clique no botão da ferramenta Forma e, na barra de opções, selecione a ferramenta Faca. Leve o cursor para um ponto na borda do objeto. Quando a Faca estiver pronta para cortar, o ícone inclinado do cursor passará a se apresentar em posição vertical. Então, mantenha pressionada a tecla Shift e vá clicando para posicionar os próximos nós da curva. Ao mesmo tempo, gire o cursor para ir definindo o formato do corte. Para garantir um bom resultado, o último ponto também deve ser posicionado em algum lugar da borda do objeto. Terminada a curva, pressione a barra de espaços, para desativar a ferramenta Faca. Por fim, acione a tecla Tab e arraste o pedaço desejado da figura. 

Obtendo traço realmente curvo na curva de Bézier com o CorelDraw 9 
Ao traçar uma curva de Bézier, ela apresenta um número inicial de nós que dão às linhas um perfil poligonal. Para obter um traço realmente curvo, é preciso adicionar nós à curva de Bézier. Para isso, selecione a curva e escolha a ferramenta Forma (F10). Em seguida, clique num dos nós existentes e surgem, próximos, outros pontos de referência. Arraste-os para ir dando à curva o formato arredondado. Nessa tarefa, use, na barra de Propriedades, botões como Tornar o Nó Suave, Converter Linha em Curva e vários outros.

Para alinhar objetos com o uso do teclado no CorelDraw 9 
É muito fácil alinhar objetos com o uso do teclado. Basta selecioná-los e aplicar uma das seguintes teclas:

T - alinha pelo topo. 
B - alinha pela parte mais baixa (bottom). 
R - alinha os objetos pela direita (right). 
L - alinha pela esquerda (left).

Um detalhe interessante: o resultado do alinhamento depende da ordem em que você clicar os objetos na hora de selecioná-los. Se, por exemplo, houver dois objetos, o primeiro clicado é que vai se deslocar para estabelecer o alinhamento com o topo, fundo, direita ou esquerda do outro. Esse princípio também vale para as teclas rápidas de centralização. 

Para pintar um objeto com um gradiente de cores no CorelDraw 9 
A ferramenta Preenchimento - o balde de cor - oferece, entre outras opções, a possibilidade de pintar um objeto com um gradiente de cores. Para usar essa opção, selecione o objeto a ser pintado e escolha a ferramenta Diálogo Preenchimento Gradiente (ou F11). Defina, por exemplo, duas cores para o degradê. A variação de uma tonalidade a outra pode ser feita em diferentes números de passos, variando de 1 a 256. Esse número é a chave para o efeito a ser obtido com o degradê. Quanto mais próximo de 256, mais suave é o "trajeto" de uma cor a outra. Para mudar o valor, clique no botão com o desenho de um cadeado, a fim de destravar o acesso à caixa Etapas. 

Como imitar a mão do pintor no CorelDRaw 9 
Eis um truque para imitar a pressão utilizada pela mão do pintor ao executar uma pincelada. Na caixa de ferramentas, selecione Mídia Artística. Na barra de propriedades, ligue o botão Pressão. Agora, vá traçando uma linha enquanto dá sucessivos toques na tecla seta para cima. Isso engrossa o traço do pincel. Toques sucessivos na seta para baixo produzem o efeito contrário. 

Para dar um efeito sombra com o CorelDraw 9 
Use um efeito de sombra para dar aos desenhos uma impressão de profundidade. Selecione a ferramenta Sombreamento Interativo. Depois, clique na imagem e arraste-a para o lado no qual a sombra deve ser projetada. Surge um pequeno quadrado branco no centro da figura e uma seta que indica a direção da sombra. Continue arrastando até ver o contorno da figura deslocando-se nessa direção. Quanto maior o deslocamento do contorno, maior a sombra. 

Para mudar a orientação da página com o CorelDraw 9 
No CorelDraw 9, é possível mudar a orientação da página (retrato ou paisagem) sem abrir nenhuma caixa de diálogo. Clique com o botão direito na orelha que contém o nome da página, na parte inferior da tela. No menu de contexto, escolha a opção Alternar Orientação de Página..

Fazendo uma curva girar em torno de seu ponto central com o CorelDraw 9 
Para girar uma curva em torno de seu ponto central, clique duas vezes (não é duplo clique) no objeto com a ferramenta Seleção. O primeiro clique seleciona o objeto e o segundo o faz apresentar alças de rotação. Há dois conjuntos de alças. As mais exteriores giram o objeto em torno de seu ponto central. As internas, mais próximas à curva, deslocam a imagem, deformando-a. Também é possível definir o ângulo de rotação da imagem digitando-o na barra Propriedades. 

Centralizando um objeto na página com o CorelDraw 9 
Uma forma rápida de centralizar um ou mais objetos na página é selecioná-los e usar as seguintes teclas de atalho: E centraliza horizontalmente os itens selecionados; P reúne todos os objetos no centro da página; e C centraliza os objetos em relação a um eixo vertical. Quanto à ordem de deslocamento das imagens.

Para pôr o texto dentro de um círculo com o CorelDraw 9 
Normalmente, uma caixa de texto (ferramenta Texto) é um objeto retangular. No entanto, é muito comum a necessidade de dispor um texto dentro de um objeto com outro formato, como um círculo. É simples: desenhe o círculo e selecione-o. Em seguida, clique na ferramenta Texto, pressione Shift e leve o cursor para algum ponto da borda da figura. Quando o cursor apresentar um pequeno quadrado com as letras AB, clique na figura. Esta passa a exibir uma segunda borda interrompida - sinal de que a caixa de texto assumiu o formato do outro objeto. Digite dentro dela e observe que o texto se ajusta a esse formato. Se for necessário, é possível separar os dois objetos. Basta selecionar os dois objetos e dar o comando Organizar/Separar. A ferramenta Texto mantém o formato herdado da outra figura, mas agora pode ser separada do molde. 

Como voltar à Seleção no CorelDraw 9 
Depois de realizar uma operação com qualquer outra ferramenta de desenho, para voltar rapidamente à ferramenta Seleção, pressione a barra de espaços. 

Para duplicar um objeto com o CorelDraw 9 
Para duplicar um objeto, pressione a tecla + no teclado numérico. A cópia é criada exatamente em cima do original. Clique no centro dela e arraste-a para ver os dois objetos. 

Para traçar linhas de guia no CorelDraw 9 
Trace linhas de guia, horizontais e verticais, para ajudar na execução do desenho. Para uma linha vertical, pressione Alt e arraste a linha de um ponto da régua horizontal. Para a linha vertical, Alt+linha a partir de um ponto da régua vertical. Para eliminar uma linha de guia, selecione-a e acione a tecla Del. 

Aplicando efeito de vidro enrugado no CorelDraw 9 
Quando se trabalha com fotos, é possível aplicar nelas uma variedade de efeitos. Um deles é o chamado Bloco de Vidro, que distorce a imagem como se ela passasse a ser vista através de um vidro enrugado. Entre os profissionais do ramo, esse efeito recebe o nome de pixelização. Para aplicá-lo no CorelDraw 9, selecione a foto e, no menu Bitmaps, escolha Criativo/Bloco de Vidro. Surge uma caixa de diálogo, na qual você deve indicar a largura e a altura (em pixels) do bloco de vidro. Use o botão Visualizar, que lhe permite experimentar com as dimensões do bloco de vidro e antecipar o resultado, sem aplicar o efeito. 

Para traçar círculos concêntricos com o CorelDraw 9 
Utilize o princípio da duplicação, para traçar círculos concêntricos. Desenhe o primeiro círculo. Duplique-o. Agora, mantenha pressionada a tecla Shift e desloque para dentro, com a ferramenta Seleção, uma das quatro alças externas do objeto. Com isso você produz um círculo concêntrico menor que o primeiro. 

