
Como converter texto em
curvas no COREL DRAW
Antes de iniciar esse processo salve uma cópia do  arquivo, 
pois após convertidos em curvas os textos não poderão ser 
editados.

Nessa lista identifique tudo que estiver representado pelo ícone da 
letra  “A” e “ Texto Artístico” ou “Texto de parágrafo”, selecione e 
pressione “CTRL+Q” (atalho que transforma fonte em curva).

O processo está finalizado, seu arquivo está convertido em curvas. Note 
que os ícones de texto mudaram para um ícone de curvas. Os textos 
agora foram convertidos e não podem mais ser editados, salve com 
um nome diferente para não perder a edição dos textos.

Para facilitar a identificação dos textos que precisam ser convertidos 
em curva no CorelDraw, faça o seguinte: Pressione “ALT+E”, e no 
menu que aparecer acima, selecione “Gerenciador de Objetos”

Aparecerá uma janela do lado direito do seu monitor. Ali você 
tem uma lista detalhada de todos os objetos que compõem a 
arte criada.

Aqui temos um arquivo com os 
textos não convertidos em curvas.



Como converter texto em
curvas no ILLUSTRATOR

Para converter fontes em curvas usando o illustrator, olhe na caixa da 
Camadas/Layers ao lado direito do monitor. As camadas que estão 
nomeadas com o mesmo texto da arte precisam ser convertidas em 
curva.

Antes de iniciar esse processo salve uma cópia do arquivo, 
pois após convertidos em curvas os textos não poderão 
ser editados.

Como não há um ícone para representar a camada que contém texto, 
pode ser um pouco trabalhoso ficar procurando o texto na lista de 
camadas. Para facilitar você também pode usar o atalho “CTRL+A” 
que seleciona todos os ítens, em seguida pressione o mesmo atalho 
de antes, “CTRL+SHIFT+O” fazendo isso, tudo que for texto terá sido 
convertido em curva e não será necessário procurar os textos.

PRONTO!

O processo está finalizado, 
seu arquivo está convertido 
em curvas.

Para começar, aperte F7(atalho) para abrir a janela 
de Camadas/Layers.

Selecione as camadas que estão nomeadas com o mesmo nome do texto 
na arte e pressione “CTRL+SHIFT+O” perceba que o nome da camada 
muda para Group/Grupo. Pronto, o texto foi convertido em 
curvas/vetor).



Como converter texto em
curvas no INDESIGN

Antes de iniciar esse processo salve uma cópia do arquivo, pois 
após convertidos em curvas os textos não poderão ser editados.

Selecione as camadas que estão nomeadas com o mesmo nome do texto 
na arte e pressione "Ctrl+Shift+O" (atalho para converter o texto em 
curvas). Perceba que o nome da camada muda para <compound path>. 
Pronto, o texto foi convertido em curvas.

Como não há um ícone para representar a camada que contém texto, 
pode ser um pouco trabalhoso ficar procurando o texto na lista de cama-
das. Para facilitar você também pode usar o atalho “CTRL+A” que selecio-
na todos os ítens, em seguida pressiona o mesmo atalho de antes 
“CTRL+SHIFT+O”, fazendo isso, tudo que for texto terá sido convertido 
em curva e não será necessário procurar os textos.

Para conversão de Fontes em curva usando o InDesign, olhe ao lado na 
caixa de Camadas/Layers ao lado direito do monitor. As camadas que 
estão com o mesmo nome da arte precisam ser convertidas em curvas.

PRONTO!

O processo está finalizado, 
seu arquivo está convertido 
em curvas.



Como converter texto em
curvas no PHOTOSHOP

Selecione a opção Convert to Shape/Converter para Forma, que é o 
mesmo que curva.

Antes de iniciar esse processo salve uma cópia do arquivo, pois 
após convertidos em curvas os textos não poderão ser editados.

Para começar, aperte F7(atalho) para
abrir a janela de Camadas/Layers. 

Para conversão de fontes em curvas no Photoshop, olhe na caixa de
Camadas/Layers ao lado direito do monitor. Toda camada que estiver
sendo representada por um ícone da letra  “T” precisa ser convertida.  

X

Clique com o botão direito do mouse na camada. Não clique 
diretamente na letra “T” indicada na camada, clique um pouco 
mais para a direita pois há dois menus diferentes.

O processo está finalizado,
seu arquivo está convertido
em curvas. 

PRONTO!
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