
Não consigo viver sem a Smart Guides. Alguns designers 
acham que ela desorganiza a tela e optam por não usá-la, mas 
para mim os benefícios superam seus pontos fracos. 

Neste tutorial, explicarei algumas formas de usar 
as Smart Guides: desde o alinhamento de objetos até a 
maximização das ferramentas Rotate e Scale. Para isso, criarei 
um lettering retrô usando técnicas simples e, depois, 
trabalharei com a arte no Photoshop para fazer o acabamento. 
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Crie um documento de 200 x 200 mm e modifique 
o plano de fundo para mostrar a linha do grid a cada 20 mm, 
com oito subdivisões. Para mudar a configuração, acesse 
IUustrator>Preferences>GuidesandGrid. 

Se já não tiver feito isso, selecione Smart Guides 
(Ctrl/Cmd+U) no menu View e, usando o grid como guia, 
desenhe cinco linhas verticais com a ferramenta Line 

' Segment (\). 

Observe que, com a Smart Guides selecionada, ao 
passar o mouse sobre um elemento na camada, ele é 
realçado - no início pode atrapalhar um pouco, mas você já 
se acostuma. Agora, usando a ferramenta Ellipse (L), desenhe 
um círculo a partir do topo de sua primeira linha. Quando 
passar o cursor acima de um ponto de âncora, ele informa 
que aquele é um ponto de âncora ou mostra as coordenadas 
(isso depende da versão do seu programa). Quando se baseia 
nessas informações para desenhar o círculo, o ponto de 
âncora fica perfeitamente alinhado com a linha, deixando 
as transições suaves. 



Agora, passe o mouse acima do ponto de âncora 
da direita do seu círculo, segure Shift+Alt, clique e arraste 
para fazer uma cópia e a alinhe com o ponto de âncora da 
próxima linha. Novamente usando o grid como guia, 
redimensione o círculo para ficar igual ao do outro lado e 
repita essas etapas até fazer as cinco linhas. 

No ponto de âncora inferior do círculo interno, use a ferramenta Ellipse 
(L) para desenhar outro círculo, que você usará para conectar as linhas. Primeiro, 
use a mesma técnica para alinhar o cursor com o ponto de âncora e desenhe até 
alinhar com o próximo ponto. A seguir, use a ferramenta Line Segment (\) para 
desenhar uma linha do ponto de âncora no topo do mesmo círculo até a borda do 
círculo maior. Mantenha a seleção, vá em View>Guides>MakeGuides ou dê Ctrl/ 
Cmd+5. Isso resultará em um novo ângulo de 45°, que se tornará muito útil nos 
próximos passos. 

Com a Smart Guides, alinhe o menor círculo com o guia que acabou de 
criar. Depois, use a ferramenta Scissors (C), corte os círculos nos pontos de âncora 
onde se interceptam com os maiores e também onde encontram a linha vertical 
desenhada antes. Novamente, a Smart Guides o ajudará a ter certeza de que você 
está cortando as áreas certas em que irá conectar todos os elementos. 

Selecione os pontos de conexão com a ferramenta 
Direct Selection (A). Depois, pressione Ctrl/Cmd+J e escolha 
Smooth para juntá-los. Isso combinará os segmentos em um 
único path. Repita esse processo para as outras partes e, 
depois, use as mesmas técnicas no f inal das linhas verticais 
para obter um path. 

A Smart Guides também pode ser usada para 
redimensionar e rotacionar objetos - como os círculos de 
conexão. Para fazer isso, clique e arraste o alvo no centro do 
seu elemento até o ponto de âncora desejado. Depois, clique 
no ponto oposto para ajustar os elementos com precisão. 

Continue desenhando linhas até obter uma composição similar à 
imagem acima. Você precisará ativar e desativar Snap to Grid diversas vezes para 
posicionar de modo preciso. Lembre-se de que, se a Snap to Grid estiver ativada, 
não será possível usar Smart Guides. 



O último 
passo a ser realizado é 
inserir uma imagem de 
fundo para dar contexto 
à fonte. Usei outra figura 
como textura (que está 
na pasta para download). 
Diminua o contraste e 
selecione 40% em Soft 
Light para essa camada. 
Por f im, aumente a força 
de algumas cores 
usando a caixa de 
diálogo Curves. Crie outra camada e a nomeie como 'Glow'. Na 

paleta Brushes, determine 0% para o pincel em Hardness 
e 100% em Roundness Jitter. Com Minimum Roundness, 
encontre o valor que achar melhor. Para o meu projeto, 
selecionei 20% para que o pincel não ficasse muito fino. 
Use branco e pinte brilhos borrados na fonte para simular luz. 
Não f ique preso a minhas regras, seja casual. 

Copie e cole as linhas vetoriais em um arquivo do Photoshop, 
certificando-se de manter a peça principal e o círculo central separados 
como Smart Objects, já que serão coloridos separadamente. Com a 
paleta Effects, crie um Color Overlay em c:25 para o círculo central. 
Depois, para a fonte principal, faça um Color Overlay branco e um Outer 
Glow da mesma cor, determine 40% de Opacity e 50 px de tamanho. 

Agora, crie uma nova camada e acrescente a palavra 'PLAY 
na fonte que quiser. Escolhi a Univers Thin Ultra Condensed para dar luz 
à peça, uma borda firme, e também para contrastar com a aparência 
excêntrica da fonte. Em seguida, insira outra camada e crie um gradiente 
Overlay radial indo de transparente no centro para preto na borda 
externa. Acrescente um pouco de ruído e ajuste a camada para Overlay. 
Você pode reduzir a opacidade da camada. 
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