
Alterar a forma de um texto em contorno 
Usando a ferramenta ‘Seleção direta’ , selecione um objeto com texto em contorno. Se o limite do 
texto em contorno tiver a mesma forma do objeto, o limite será sobreposto no objeto. 
Siga um destes procedimentos:
Para alterar uniformemente a distância entre o texto e o objeto em contorno, especifique valores de 
deslocamento no painel ‘Texto em contorno’.

Para editar o limite do texto em contorno, use a ferramenta ‘Caneta’  e ‘Seleção direta’.

Edição de um limite de texto em contorno

Se você alterar manualmente a forma de um texto em contorno, a opção ‘Traçado modificado pelo 
usuário’ é selecionada no menu ‘Tipo’ e permanece esmaecida no menu. Isso indica que o traçado 
da forma mudou. 
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Clique duas vezes na ferramenta Lápis para definir uma destas opções:

Fidelidade Controla quanto você deve mover o seu mouse ou digitalizador antes que um novo ponto de 
ancoragem seja adicionado ao demarcador. Quanto maior o valor, mais suave e menos complexo será 
o demarcador. Quanto menor o valor, mais as curvas serão compatíveis ao movimento do ponteiro, 
resultando em ângulos mais nítidos. A fidelidade pode variar de 0,5 a 20 pixels. 

Suavidade Controla a quantidade de suavização aplicada quando você usa a ferramenta. A suavidade 
pode variar de 0% a 100%. Quanto maior o valor, mais suave o demarcador. Quanto menor o valor, 
mais pontos de ancoragem são criados e mais as irregularidades de linhas são preservadas. 

Preencher Novos Traçados de Lápis (Somente no Illustrator) Aplica um preenchimento aos traçados de 
lápis que você desenha após selecionar esta opção, mas não aos traçados de lápis existentes. Lembre-se 
de selecionar um preenchimento antes de desenhar os traçados de lápis. 

Manter Selecionado Determina se um demarcador deve permanecer selecionado depois que você dese-
nhá-lo. Essa opção é selecionada por padrão. 

                               Opções da ferramenta Lápis 


