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Criação de um Template Personalizado
Programa: Estratigrafia – Relatórios
Arquivo: Demo_manual_40.gsg

O objetivo deste manual é mostra como criar templates personalizados no programa Estratigrafia.

Introdução

Cada país tem os seus próprios requisitos para os relatórios. O programa contém relatórios standard para 
todos os tipos de ensaios, mas provavelmente será necessário criar templates personalizados com os seus 
dados e modo de apresentação

Isto pode ser conseguido em alguns passos.

1. Definir um novo template.
2. Definir os dados do usuário
3. Criar ou modificar o template.
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Neste exemplo, vamos mostrar como fazê-lo. Pretendemos criar o seguinte relatório de ensaios:

Este relatório é semelhante ao nosso relatório EN - Standard, mas existem algumas modificações. A 
informação acerca do Revestimento e da Perfuração foram movidas para a direita das camadas do perfil 
geológico. A legenda da parte inferior foi eliminada. Também foram realizadas outras alterações no 
cabeçalho.
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A melhor forma de criar um template personalizado é começar com um template predefinido e modifica-
lo de acordo com as suas necessidades específicas. Vamos começar com o relatório EN - Standard – as 
partes a vermelho serão eliminadas ou alteradas, a verde serão adicionadas.
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Criar um novo template

Comece por abrir o arquivo demo_manual_40.gsg. Na janela “Templates” abra o “Administrador de 
Templates” e escolha o template EN - Norma, clique em “Adicionar” e defina o nome do novo template. 
Para este exemplo “NOVO EN - Standard”.

Vá a “Selecionar template”, selecione o novo template e confirme através do botão “OK”.

Volte ao “Administrador de templates” e comece a editar este template através do botão “Editar”.
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Definir dados do usuário

Os dados que desejamos introduzir para cada ensaio de campo, a serem impressos no relatório de 
resultados são definidos na caixa de diálogo “Editar template”. Na secção “Sondagem” definimos os dados 
de usuário presentes no cabeçalho. Vamos remover os campos do “Revestimento” e “Perfuração”.

De seguida, vamos definir novos dados para o cabeçalho. Vamos adicionar ao relatório informação acerca 
do método de perfuração. Isto pode ser adicionado clicando no botão “Adicionar” e selecionar “Método de 
perfuração” na lista de “tipos de dados global”.

Para melhor compreensão, é possível ordenar os tipos de dados por grupos de edição, o que determina 
secções na introdução de ensaios de campo. Os grupos de edição podem ser modificados de forma 
arbitrária através do botão “Grupos de edição”. Selecione “Método de perfuração”, clique em “Editar” e 
altere o grupo de edição para “Dados – ensaio”.
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Pode encontrar mais informações acerca dos tipos de dados e grupos de edição na Ajuda (F1).

Na secção “Sondagem (camada)” vamos adicionar “Revestimento” e “Perfuração” da mesma forma que 
adicionámos “Método de perfuração”. O grupo de edição será “Dados – Melhorado”. É necessário definir 
todos estes dados para cada camado do perfil.

Todos os dados necessários estão agora definidos e podemos continuar com as modificações ao aspeto do 
template.
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Editar template

Vamos começar a editar o template clicando no botão “Editar”, na parte direita da caixa de diálogo.

Na nova caixa de diálogo podemos visualizar a caixa de edição do template. Primeiro, alteramos o tipo de 
layout selecionando “Tabela + Coluna”. Após este passo, a legenda será eliminada.
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Cabeçalho

O modo de funcionamento da tabela é muito semelhante ao Excel e a outros programas de edição de 
planilhas. Pode definir linhas, colunas e as suas dimensões, pode unir e separar células, definir tabelas, cor 
de fundo, etc.

Vamos começar com as seguintes alterações no cabeçalho, conforme mostra a imagem seguinte.

Primeiro, vamos remover as linhas 9, 10 e 11.
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Agora, o cabeçalho tem o seguinte aspeto:

De seguida, vamos editar a célula com informações sobre a Escala (clique na célula A7).
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O nome “Escala” já está definido e podemos tornar a célula mais larga, alta, inserir texto a negrito, etc.

Agora a célula tem o seguinte aspeto:
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Vamos realizar alterações semelhantes na célula C7, mas aqui pretendemos exibir dados como resultado 
da variável Escala. Definimos isto clicando em “Inserir campo” e “Parâmetro do protocolo – dados” e 
escolhemos “Escala”.

Nota: É importante fazer a distinção entre “Nome” e “Dados”. "Nome" serve para inserir o nome do tipo de 
dados (ex.: encarregado de perfuração), "Dados" serve para inserir informação introduzida (ex.: Mr. Smith).

Também vamos formatar a célula para que o seu aspeto seja o seguinte:
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O passo seguinte é adicionar informação sobre o “Método de perfuração” (célula F8). Adicione o texto 
“Método de perfuração” como um parâmetro por defeito do protocolo – “Inserir campo” e “Dados de 
usuário para o ensaio de campo – nome” e selecionamos “Método de perfuração”.

Formate a célula e a tabela apresentará o aspeto seguinte:
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Vamos realizar alterações semelhantes para a célula H8, mas aqui vamos exibir dados – resultado da 
variável “Método de perfuração”. Definimos isto – “Inserir campo” e “Dados de usuário para o ensaio de 
campo – dados” e selecionamos “Método de perfuração”.

Também vamos editar a célula e a tabela apresentará o aspeto seguinte:
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De seguida, vamos alterar a secção com as coordenadas. Selecione a célula “Posição da sondagem” (I4) e 
altere o texto para “Coordenadas”.

Confirme através do botão “OK” e a célula apresentará o aspeto seguinte:
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Faça o mesmo para “NORTE =” (célula I5), “ESTE =” (célula I6) e “ALTITUDE =” (célula I7). Os textos estão na 
parte direita das células. A tabela apresenta o seguinte aspeto:
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Colunas

Concluímos todas as alterações ao cabeçalho e podemos passar à secção “colunas”. Defina 2 novas colunas 
entre as colunas D e E.

Confirme através do botão “OK” e as colunas apresentarão o aspeto seguinte:
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Na primeira nova coluna defina “Revestimento” através de “Inserir campo” e “Camada do ensaio de 
campo”. Elimine as margens, altere a cor de fundo e as propriedades do texto. A seguir a “Revestimento”, 
adicione informações sobre as unidades [mm], manualmente.

Agora, as colunas apresentaram o aspeto seguinte:

Faça o mesmo para “Perfuração” e adicione informação sobre o diâmetro “DN [mm]” na coluna F.
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Passe à parte rosa da coluna E e defina dados para o revestimento. Estes dados serão carregados a partir 
de dados do usuário para as camadas. Elimine a margem direita, mude o tipo de coluna para “Descrição de 
texto”, a fonte dos dados para “Dados de usuário das camadas da sondagem” e dados para 
“Revestimento”. O texto é vertical e centrado.

Agora, apresenta o aspeto seguinte:

Faça o mesmo para a coluna F para os dados de “Perfuração” e altere a altura da linha No. 1 para 5.5.
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Agora, as colunas apresentam o aspeto seguinte:

Todas as alterações do template estão concluídas. Confirme tudo clicando no botão “OK”. De seguida, 
vamos imprimir o relatório do ensaio BH1 a partir da janela “Ensaios de campo”, clicando no botão 
“Imprimir registo”.
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O relatório de resultados apresenta o aspeto seguinte:



22

Como pode verificar, as informações sobre o “Revestimento”, “Perfuração” e “Método de perfuração” não 
são exibidas porque não preenchemos estes campos.

O último passo é definir o método de perfuração e os diâmetros do revestimento e da perfuração da 
sondagem BH1. Vá à janela “Ensaios de campo”, abra o ensaio BH1 e defina o método de perfuração nos 
dados do relatório.

Depois, edite a primeira camada deste ensaio e introduza os diâmetros do “Revestimento” e “Perfuração” 
para TODAS as camadas.
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Agora, o template está pronto:


