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Notas para a criação de fontes com o 

Fontforge 

 

O Fontforge apresenta semelhanças incríveis com o Fontographer versão 4.1. 

Parece-me inteligente este facto, dado que o Fontographer esteve “morto” 

durante estes anos todos.  

 

Acredito que não foi uma cópia descarada, mas uma estratégia de usabilidade. 

 

Tanto o manual on-line, como o manual do Fontographer são de utilidade 

extrema neste contexto, dadas as semelhanças dos dois. 

 

As notas aqui presentes foram compiladas a partir do manual que se encontra 

on-line em: http://fontforge.sourceforge.net  

 

ABRIR O FONTFORGE: 

http://fontforge.sourceforge.net/editexample.html#FontCreate 

 

Criar um documento de fonte novo 

FILE > NEW ou somente new para o caso de usar o painel 

de abertura do programa. 

 



Pedro Amado 2005-05-15 Notas para a criação de fontes com o Fontforge, IPCA 3/9 

Modificar as propriedades 

ELEMENT > FONT INFO 

 

Copyright, Fontname, Ascendentes 

e Descendentes, Quadrado EM, … 

Algumas propriedades podem ser 

acedidas directamente a partir das 

preferências do programa no Menu 

EDIT > PREFERENCES pelo que será conveniente familiarizarmo-nos com este 

painel. 

 

Janela de GLIFOS. Seleccionar um Glifo e começar a editar. À 

primeira vista contém duas paletas: EDITING TOOLS e LAYERS 

 

Nas Layers o FORE (ground) contém o OUTLINE, o BACK (ground) pode conter 

imagens ou esquiços do desenho. A layer GUIDE pode conter elementos 

vectoriais como linhas, pontos, primitivas ou ainda desenhos para guiar o 

OUTLINE final. 

 

Sistema de coordenadas. X, Y (left sidebearings) definem a ORIGEM DO 

CARACTER (a intersecção na linha de base com o left sidebearing).  
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IMPORTAR E/OU DESENHAR CARACTERES 

http://fontforge.sourceforge.net/importexample.html 

 

Assumindo que já desenhamos o nosso caracter (as ferramentas de desenho são 

de uma semelhança extraordinária com o Fontographer, Frehand ou ainda o 

Illustrator), basta importar o esquiço Menu FILE > IMPORT (e a imagem será 

escalada ao Quadrado EM) 

 

Considerando que podemos fazer AUTOTRACE das imagens temos duas 

opções: 

 

1. Executar um Trace do bitmap de referência 

2. Desenhar os pontos “à unha” 

 

A primeira opção, muito popular para reinterpretações caligráficas, a segunda 

para desenhos mais controlados e profissionais. Com a prática, a segunda 

opção torna-se evidente. 

 

AUTOTRACE. Depois de instalado o Potrace (o meu favorito*) basta invocar o 

comando Menu ELEMENT > AUTOTRACE para gerar um outline da imagem. 

Regra geral, o Potrace em Windows é bastante razoável. Para o Potrace gerar 

um Outline, precisamos de carregar no BACK uma imagem válida. BMP ou 

PNG são as que produzem os melhore resultados. O formato TIFF também 

funciona correctamente em Linux, mas… 
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Optando pela segunda via de trabalho, criar os pontos manualmente é 

necessário uma boa dose de paciência dado o carácter particular da edição em 

X. Caso não tenhamos nenhuma base, temos que criar os pontos 

manualmente. Tendo em atenção as considerações do desenho vectorial (como 

expressos no Fontographer: Type by Design), vamos criar os pontos 

necessários para ter controlo suficiente sobre a forma. 

 

Atenção ao sistema de coordenadas do Fontforge. (cada glifo tem o seu). 

 

Importar um glifo existente. Criando um desenho no Illustrator, Freehando 

ou Inkscape podemos importar um glifo específico para cada posição. Existem 

scripts específicos para automatizar o processo… 

 

 EPS ou SVG. Aconselho o SVG (versão 1.0) por 

questões de eficiencia do sistema, e rapidez de 

importação das curvas bezier. Qualquer um dos dois 

deverá manter a informação exacta… 

 

Atenção à importação dos elementos. Assim como na 

importação do velhinho Fontographer 4.1 temos que ter 

em atenção que ao importar o Fontforge irá ajustar o 

desenho útil ao Quadrado EM. Para não transformarmos 

o carácter de cada vez que o queremos importar, 

aconselho a criação de uma primiva quadrada envolvente 

na aplicação de desenho que ao importar corresponderá ao quadrado EM 
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DESENHAR CARACTERES 

http://fontforge.sourceforge.net/editexample2.html 

 

    
 

Direcções do Desenho 

Assim como na ilustração vectorial, a criação de vectores e/ou outlines deve 

obedecer às instruções Postscript. O desenho exterior deve ser feito no sentido 

dos ponteiros do relógio e o interior contra os ponteiros do relógio (para 

indicação de preenchimento da forma). 

 

Caso isto não suceda, podem acontecer vários acidentes na renderização. Para 

evitar, deve-se usar invocar o comando Menu ELEMENT > CORRECT 

DIRECTION. 

 

Caracteres acentuados e ligaturas 

http://fontforge.sourceforge.net/editexample4.html 

 

O mecanismo mais óbvio é o comando Menu EDIT > COPY, PASTE. Há, no 

entanto, uma diferença. Para copiar diferentes elementos é necessário recorrer 

ao comando PASTE INTO, para o Fontforge não eliminar os outlines 

previamente no Glifo. 
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Este não é o melhor método dado que se fizermos alterações posteriores a 

qualquer um dos elementos que compõe o diacrítico temos que corrigir 

manualmente essas características. Para isso o Fontforge tem um comando 

COPY REFERENCE. Outra forma de o fazer é invocar o comando ELEMENT > 

BUILD > BUILD ACCENTED. Assim é só necessário ajustar a posição relativa de 

cada acentuação em relação ao caracter base. 

 

/* O mesmo princípio aplica-se às ligaturas. Desta feita selecciona-se as 

posições correctas e invoca-se o comando ELEMENT > BUILD > BUILD 

COMPOSITE */ 

 

CRIAR A FONTE: MÉTRICAS 

http://fontforge.sourceforge.net/editexample5.html 

 

Depois dos desenhos criados e alocados a cada glifo, é 

preciso fazer controlar os valores das métricas. LARGURA (LEFT SIDEBEARING), 

RIGHT SIDEBEARING, KERNING E BASELINE SPACE. 

 

O comando Menu METRICS > AUTO-WIDTH faz um trabalho razoável, mas os 

ajustes no Fontforge são inevitáveis. Ao contrário das fontes comuns, a 

monoespaçadas podem ser criadas através do comando METRICS > SET WIDTH 

para um espaçamento fixo. 

 

As métricas verticais são quase irrelevantes nas fontes ocidentais. 

Tradicionalmente, o quadrado EM devolve o espaçamento entrelinha das 

fontes, mas podemos manipular este valor chamado BASELINE-TO-BASELINE 
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através do comando ELEMENT > FONT INFO > OS/2. Raramente este valor irá ser 

aplicado nas aplicações de Windows em detrimento do valor do quadrado 

envolvente da fonte. 

 

Por mais que nos esforcemos para criar bons 

espaçamentos, é inevitável aplicarmos valores de 

kerning. 

 

Para criar um par de kerning é preciso primeiro criar 

uma KERNING LOOKUP TABLE através do comando 

ELEMENT > FONT INFO > LOOKUPS e seleccionar GPOS 

(GLYPH POSITIONING). ADD LOOKUP > PAIRWISE 

POSITIONING > “KERN”. Então criamos uma sub-tabela 

com o botão ADD SUBTABLE, atribuindo um nome e escolhendo kerning pairs 

para caracteres individuais ou classes para conjuntos de caracteres (p. ex. A > 

Á, À, Ã, Â…) 

 

A partir deste momento podemos usar o painel individual, ou janela de 

Métricas do Fonforge 

 

VERIFICAR UMA FONTE 

http://fontforge.sourceforge.net/editexample7.html 

 

Depois de editarmos os nossos ficheiros, devemos verificar inconsistências nos 

glifos. Os problemas mais comuns podem ser detectados através do comando 

ELEMENT > FIND PROBLEMS que foi desenhado para encontrar pontos quase 
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coincidentes, hastes com espessuras semelhantes, vectores quase horizontais ou 

quase verticais… 

 

A ferramenta Microsoft Font Properties Inspector também foi desenhada para 

este efeito, permitindo apanhar vários problemas com o ficheiro e com os 

desenhos. 

 

OK, ACABEI DE DESENHAR UMA FONTE FUNCIONAL E AGORA? 

A fonte não se encontra completamente funcional até gerarmos um ficheiro 

utilizável pelos diversos sistemas operativos. Até aqui dependemos do 

comando de SAVE e SAVE AS para gravar as edições num ficheiro de autoria do 

fontforge – .SFD. Para este ser ido e utilizado pelos diferentes SOs é preciso 

gerar uma fonte através do Menu FILE > GENERATE. Os melhores resultados 

(maior compatibilidade) são conseguidos através do popular formato 

OpenType CFF. 

 

Nota especial: Porque a Apple, a Adobe e a Microsoft não se encontram numa 

plataforma de entendimento comum, ao gerar fontes PS, ou OT para Mac, 

convém ligar a opção de compatibilidade de tabelas APPLE nas opções de 

EXPORT. Tanto quanto sei o Linux e o Windows são menos “picuinhas” em 

relação a esta característica.   

 

Só falta instalar e testar. Boa sorte e bom trabalho!  

 


