
InDesign CS4 ou superior 

Formate 
frações 
sem dor 
de cabeça 

O designer Dan 
Rodney demonstra 
como estilizar frações 
de maneira simples 
e rápida 
Se você já criou o design de um livro de culinária, relatório 
anual ou qualquer outro projeto que envolva muitas 
frações, sabe como é complicado e tedioso o processo 
de formatá-las. Neste tutorial, explicarei várias técnicas 
para formatar frações no InDesign, e mostrarei como resolver 
problemas que podem aparecer no decorrer do processo. 

Um bom método é usar fontes OpenType, que 
podem até formatar frações automaticamente para você. Só 
que nem sempre funcionam perfeitamente, por isso ensinarei 
soluções para problemas comuns que ocorrem. Além disso, 
mostrarei como lidar com fontes PostScript eTrueType que 
não incluem frações. Se você sente falta do comando Make 
Fraction do QuarkXPress no InDesign, este tutorial é a solução 
para os seus problemas. 

Dan Rodney 
_ D a n é designer e 
instrutor certificado 
pela Adobe. Ele 
ministra cursos da 
Noble Desktop e 
escreve scripts úteis 
de InDesign. www. 
danrodney.com 

Tempo necessário 
1 hora 

Habilidades 
Usar frações de 
OpenType 

__ Integrar estilos de 
GREP em seu 
fluxo de trabalho 
Incorporar scripts 
de InDesign 

0 1 _ _ Para começar, abra um documento do InDesign que contenha frações. 
Com a ferramenta Type, selecione uma delas. Sugiro começar por 1/2 ou 3/4, que 
funcionam na maioria das fontes. 



03 _ No canto superior direito dos painéis Contro l ou 
Character, vá para o menu e selecione OpenType>Fractions 
para formatar a fração. Se a opção Fractions estiver entre 
[colchetes], isso significa que a fonte não tem frações - se 
esse for o caso, pule para o passo 10. Apesar de as fontes 
OpenType poderem incluir frações, fica a cargo do tipógrafo 
incluí-las. Eles precisam desenhar números que tenham 
dimensões específicas para ser usados em frações. 

0 6 Clique 
em New GREP Style. 
Quando uma fração 
for encontrada no 
texto, o InDesign 
deve aplicar a opção 
Fractions, por isso é 
preciso criar um 
novo Character 
Style com essa 
função. Em Apply 
Style, clique em 
[None]. Clique 
novamente, e, no 
menu, selecione 
New Character 
Style. 

05 —Você não pode simplesmente selecionar todo o 
texto e aplicar a opção Fractions, pois números inteiros 
podem ser formatados como frações, alterando a linha de 
base. Uma maneira de aplicar a opção Fractions no 
documento inteiro, afetando somente as frações, é por meio 
de GREP Styles. Eles são como uma função de localizar e 
substituir dentro de um estilo. Abra o painel Paragraph Styles 
(Type>ParagraphStyles) e dê um duplo clique no estilo 
apropriado para editá-lo. No menu que abrir, clique em GREP 
Style, à esquerda. 

07 _ Nomeie o Character Style - chamei o meu de 
"fraction". Com as configurações gerais de caracteres prontas, 
clique em OpenType Features e ative a opção Fractions. 
Depois, dê OK e volte para o menu Paragraph Style. 

02 —Abra o menu Font no painel Contrai ou no painel Character (Type> 
Character) e escolha uma fonte que tem um símbolo "0" à esquerda do seu 
nome. Isso indica que a fonte é OpenType. Fontes OpenType podem ter suporte 
para frações, ao contrário de PostScript e TrueType. Falarei sobre elas depois. 

04 _A opção Fractions das fontes OpenType pode não funcionar com todas 
as frações. Aqui, as frações da fonte Chaparral Pro, no topo, funcionaram bem. As 
frações debaixo estão na fonte Frutiger LT Std: o 1/2 funcionou, mas o 3/8 não. 



11 Selecione uma fração e dê um duplo clique no 
painel Scripts para formatá-lo. Independentemente do tipo 
de fonte e se suporta frações ou não, sua fração será bem 
formatada. 0 script diminui o tamanho dos números, por isso, 
comparados com os caracteres especialmente projetados 
das fontes OpenType, eles podem parecer mais finos. Para 
corrigir isso, adicione um contorno fino aos números. A versão 
básica do Proper Fraction não faz isso, mas a Pro sim. 

1 0 _ _ E aquelas fontes 
OpenType que não têm frações ou 
não suportam os tipos de fração do 
seu documento? Eu criei um script 
chamado Proper Fraction, que 
pode ser baixado em meu site 
(www.danrodney.com). Siga as 
instruções no site ou use o Manual 
em PDF incluso no arquivo para 
instalar o script. Depois, abra o 
painel Scripts. No CS5, ele está 
em Window>Utilities>Scripts. 
No CS4, Window>Automation> 
Scripts. O Proper Fraction deve 
aparecer no painel. 

12 _ O Proper Fraction Pro encontra todas as frações no arquivo e ignora as 
datas. Ele realiza a formatação usando mudanças de tamanho/linha de base ou 
formatação OpenType, por isso funciona com todas as fontes. É possível até 
customizar o kerning de números específicos antes e depois da barra. O script é útil 
tanto para fontes OpenType problemáticas quanto para aquelas de outro tipo. Seja 
qual for a técnica que usar, agora você não deve mais ter dificuldades para formatar 
frações (à propósito: a receita de brownie na primeira página é fantástica). 

08 _ O campo To Text deve ser 
configurado com uma busca de GREP 
para encontrar as frações. \d significa 
qualquer dígito, então \d^d faz com que 
0 sistema busque por dígito/dígito. Isso 
funciona para Vi, mas não para 11/16, 
por exemplo. É preciso usar o comando 
\d+Ad+ para frações com mais de um 
dígito. Se precisar formatar algo como 
1 1 / 2, que seria 1 1/2, o \d^d funcionaria 
bem, pois não formataria o número 
inteiro. O comando \d+Ad+ 
transformaria o número em 11/2. Use 
os comandos de acordo com os tipos 
de frações que tiver. 

09 —Tome cuidado com datas escritas em forma 
numérica, pois o InDesign pode considerá-las como frações. 
Isso pode ser um problema chato em relatórios anuais, por 
exemplo. Se for o seu caso, faça uma busca com os 
comandos de GREP do passo anterior com o recurso Find/ 
Change, em vez de usar GREP Styles. O Find/Change pode ser 
aplicado de letra a letra, sendo possível pular as datas. 

http://www.danrodney.com
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 47, p. 86-88, jul. 2011.




