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1 - No Menu, selecionar Projetos/Novo

Para iniciar um novo projeto, selecione, na janela Menu, a aba de Projetos, e clique em Novo:

2 - entre um nome e clique em Confirmar

Você pode entrar outros dados e informações do seu projeto nesta tela mas eles não são essenciais para o cálculo, no
entanto seráo listados nos relatórios:

3 - Abrir o projeto

Ao iniciar um projeto novo ou selecionar um da tabela, o mesmo NÃO é automaticamente carregado para a
memória; para tal, clique no botão Abrir (ao lado da tabela de projetos) e veja que agora o nome do seu projeto aparece na
barra título da janela: "TecAt 5 - nomedoprojeto".
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4 - Resistividade - Configuração

Selecione na janela do Menu, a aba Resistividade e clique no item Configuração:

5 - Entrada de dados do terrômetro



6 - Selecionar número de camadas e calcular

Na janela do Menu, selecione a aba Resistividade e clique no item Cálculo:

Você pode selecionar Auto para deixar o TecAt determinar o número de camadas do solo, ou pode especificar com
quantas camadas deseja a estratificação - favor notar que, para modelar um solo em 3 camadas, são necessárias medições em 5
espaçamentos (ex.: 2, 4, 8, 12 e 16 metros) diferentes e, para 4 camadas, é indicado um mínimo de 7 espaçamentos.



Obs: se o botão Calcular não estiver visível é porque os dados (Medições) não foram validados.

7 - Relatório Texto

Ao clicar em Calcular, o TecAt realiza a estratificação e muda automaticamente para a aba do Menu Relatórios, no
item Resistividade; no relatório Texto, selecione o contaúdo desejado:

Notar que, além de imprimir e exportar para PDF, você pode Copiar o relatório ou exportar em formato TXT (o
PDF vai incluir tanto o relatório Texto como o Gráfico).

8 - Relatório Gráfico

Na aba Gráfico, você tem acesso à curva Resistividade x Espaçamento, com os pontos medidos e a curva encontrada
pelo TecAt, bem como os valores das resistividades e da espessura de cada camada.
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