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1. Introdução 
 

1.1 Módulo adicional RF-SOILIN 
 

No exercício da Engenharia Civil, o modelo das fundações WINKLER é ainda utilizado no 
presente. Este modelo assume uma relação linear entre a carga e o assentamento do solo, o 
módulo de fundação C é considerado constante. No entanto, a realidade é diferente. Portanto, 
este método de cálculo tem sido cada vez mais criticado recentemente. Estruturas mais e mais 
desafiadores requerem uma análise de interacção entre o solo e a estrutura mais precisa 
porque a fundação tem uma influência indispensável sobre as forças internas da própria 
estrutura. 

Por isso, implementamos um modelo de fundação melhorado com mais parâmetros par ao 
programa RFEM. Com este modelo, pode realizar análises de assentamento de solos muito 
reais. O problema é como determinar os valores exactos dos coeficientes elásticos das 
fundações C1,z, C2,x e C2y para o RFEM. 

O módulo adicional RF-SOILIN ajuda-o a calcular estes parâmetros. Com base nas cargas e nos 
dados obtidos a partir dos ensaios ao solo (módulo de resistência, ou módulos de elasticidade 
e coeficiente de Poisson, densidade de peso, espessura da camada), os parâmetros da 
fundação são calculados por meio de um método não linear para todos os elementos finitos. 
Estes parâmetros dependem da carga e influenciam o comportamento estrutural. A análise 
segue através de um processo iterativo. Esses resultados representam os valores de 
assentamento reais, assim, mais precisas são as forças internas numa estrutura. 

 

Desejamos-lhe muito sucesso e prazer ao trabalhar com o nosso módulo RF-SOILIN. 

A sua equipa DLUBAL ENGINEERING SOFTWARE. 
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1.2 Equipa RF-SOILIN 
 

As seguintes pessoas participaram no desenvolvimento do módulo do RF-SOILIN: 

Coordenadores do programa:  
• Dipl.-Ing. Georg Dlubal 

• Ing. Pavel Bartoš 

• Ing. Jirí Buček 

• Dipl.-Ing. Frank Faulstich 

• Dipl.-Ing. Rafael Ceglarek 

Programadores: 
• David Schweiner 

• Ing. Zdenek Kosáček 

• Ing. Radoslav Rusina 

• Doc. Ing. Ivan Nemec, CSc.  

Verificação: 
• Ing. Martin Vasek 

• Karel Kolár 

• Dipl.-Ing. Frank Faulstich 

Manuais e apoio:  
• Dipl.-Ing. Frank Faulstich 

• Mgr. Michaela Kryšková 

• Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

• Eng.º Jorge Rafael Faria Duarte 

• Eng.º Nilton Lopes Fernandes 

 

 

1.3 Requisitos do sistema 
 

Os requisitos do sistema não diferem dos requisitos gerais para o trabalho com o programa 
base do RFEM. Consulte o manual do RFEM [1], página 11, para mais pormenores. 

 

1.4 Instalação 
 

O RF-SOILIN não é um programa autónomo; representa um módulo adicional integrado no 
programa principal RFEM. Portanto, tem de iniciar a instalação comum do programa RFEM, 
depois de ter comprado este módulo. Durante a instalação, deve utilizar um novo ficheiro de 
autorização. Os módulos com licenças compradas estarão disponíveis dependendo do 
documento de autorização do disco ou do correio electrónico.  

O processo de instalação é descrito em detalhe no manual do RFEM [1], nas páginas 11-13. 
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2. Princípios teóricos 
 

A tensão de contacto do solo sob a estrutura de fundação depende da plasticidade da 
estrutura de fundação e do solo. Nós distinguimos os casos limite do "Conjunto de cargas 
suaves" e "Laje rígida". A gama de cargas suaves mantém-se ligada à bacia de assentamento 
induzida. As tensões de contacto do solo permanecem constantes. No caso de uma laje rígida, 
a tensão de pico na margem.  

 
Figura 2.1: As tensões de contacto do solo dependem dos elementos de rigidez dos elementos da fundaç ão 

Os parâmetros da fundação como um solo característico dependem também das tensões de 
contacto do solo, as quais ocorrem abaixo da laje de fundação. Assim, a rigidez das fundações 
e de toda a construção tem uma influência decisiva na distribuição dos parâmetros de 
fundação. Por outro lado, os parâmetros da fundação influenciam as forças internas dentro da 
estrutura. 

 

2.1 Interacção entre o solo e a estrutura 
 

A distribuição dos parâmetros da fundação abaixo da laje de fundação é necessária para o 
cálculo das tensões de contacto do solo. Em simultâneo, a distribuição depende das tensões 
de contacto do solo. Na base da complexa análise da interacção entre o solo e a estrutura, não 
é possível determinar os parâmetros da fundação utilizando um procedimento de cálculo 
simples. 

No RF-SOILIN, os parâmetros da fundação são calculados iterativamente. Para o primeiro passo 
de iteração, é necessário utilizar os valores iniciais padrão dos parâmetros de fundação. Com 
estes valores iniciais, a análise do elemento finito pode ser executada para os EF- modelos no 
RFEM. A distribuição das tensões de contacto do solo representa os resultados disponíveis 
neste caso. 

A pressão de contacto do solo do primeiro passo de iteração introduz a análise no RF-SOILIN 
como um valor inicial. O assentamento do solo pode ser calculado para todos os elementos 
finitos, em conjunto com o módulo de resistência das camadas de solo definidas. Os 
parâmetros da fundação são determinados a partir do assentamento do solo e das tensões de 
contacto do solo. Para o próximo passo de iteração, são aplicados os novos parâmetros da 
fundação. A nova análise do elemento finito é realizada o que produz novamente uma 
diferente distribuição das tensões de contacto do solo. Para verificar o comportamento de 
convergência, esta nova distribuição é comparada com a distribuição anterior. Enquanto o 
desvio exceder o limite definido domo critério de convergência, a nova distribuição das 
tensões de contacto reintroduzem a análise e os novos parâmetros da fundação são calculados 
novamente no RF-SOILIN. 



2  Princípios teóricos 

 7 Programa RF-SOILIN © 2010 pela Ing.-Software Dlubal 
 

 

Se o desvio na distribuição das tensões de contacto do solo está abaixo do limite nas duas -
seguintes iterações, a análise termina. Estes parâmetros da fundação do último passo da 
iteração representam os resultados do RF-SOILIN. 

Na seguinte figura, pode ver o processo de análise no RF-SOILIN. 

 

Figura 2.2: Processo de análise no RF-SOILIN 

O assentamento do solo representa os valores intermédios decisivos para o cálculo dos 
parâmetros da fundação. Para a distribuição da tensão devido a uma carga adicional, o RF-
SOILIN idealiza o solo como um semi-espaço homogéneo com um material linear elástico e 
isotrópico (modelo BOUSSINESQ). 

A tensão é integrada através de subcamadas, e em conjunto com o correspondente módulo 
de resistência, são calculados os assentamentos do solo. 
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Figura 2.3: Distribuição da tensão no semi-espaço elástico inferior ao limite de profundidade 

Utilizando a tensão de contacto do solo e o assentamento do solo, os parâmetros da fundação 
são calculados. 



3  Utilização do RF-SOILIN 

 9 Programa RF-SOILIN © 2010 pela Ing.-Software Dlubal 
 

 
3. Utilização do RF-SOILIN 
 

3.1 Iniciar o RF-SOILIN  
 

O módulo RF-SOILIN pode ser iniciado através da utilização do comando do menu principal do 
RFEM  

Módulos adicionais → Outros→ RF-SOILIN  

ou a partir do navegador de Dados clicando no item  

Módulos adicionais → RF-SOILIN  

 
Figura 3.1: Iniciar o módulo RF-SOILIN a partir do menu principal Módulos adicionais  

 

3.2 Tabelas 
 

Janela de módulos diferentes são utilizados para introduzir os dados de entrada e também 
para mais tarde exibir os resultados no monitor. 

No lado esquerdo da janela do RF-SOILIN, um navegador com a lista de todas as tabelas 
actuais disponíveis é apresentado. 

Pode abrir as tabelas clicando no item relevante do navegador no RF-SOILIN ou pode procura-
las utilizando as teclas [F2] e [F3] ou os botões [⇐] e [⇒]. 

Utilizando o botão [Cálculo], segue a análise depois de ter definido todos os dados de entrada. 

Através do botão [OK] guarda ambos os dados de entrada e os resultados antes de sair do 
módulo RF-SOILIN, enquanto com do botão [Cancelar] sai do módulo sem guardar os dados. 

Através do botão [?] ou da tecla funcional [F1], inicia a função Ajuda. 

Através do botão [Detalhes...], abre uma caixa de diálogo na qual pode definir Grelha para 
valores resultantes e a distância de borda da Bacia de assentamento a partir da superfície da 
fundação. 
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Os botões [Cálculo] e [Detalhes...] apenas estão disponíveis nas tabelas de entrada. 

Através do botão [Gráfico], volta à janela de trabalho do RFEM. 
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3.3 Tabelas de entrada 
 

Nas tabelas de entrada, todos os dados e parâmetros que são introduzidos são necessários 
para a análise. 

3.3.1 Dados gerais 
Depois de iniciar o RF-SOILIN, a tabela 1.1 Dados gerais abre automaticamente na janela do 
módulo. 

 
Figura 3.2: Tabela 1.1 Dados gerais 

Na secção Gerar fundação da, introduz os números das Superfícies para as quais deseja calcular 
a interacção entre o solo e a estrutura. Os números das superfícies podem ser escritos 
directamente nesta caixa ou ser seleccionados graficamente utilizando o botão [Escolher 
superfície] na janela de trabalho do RFEM. 

Pode também definir já as superfícies quando definir as fundações elásticas no RFEM (ver a 
seguinte figura). 
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Figura 3.3: Caixa de diálogo Editar fundação elástica de superfície no RFEM 

Se selecciona a caixa de selecção Calcular automaticamente com o módulo adicional RF-SOILIN 
(análise da interacção entre o solo e a estrutura) na caixa de diálogo Editar fundação elástica de 
superfície no RFEM, todos estes números da superfície serão automaticamente definidos na 
primeira tabela do RF-SOILIN. 

Pode realizar a análise de acordo com três diferentes normas: 

• EC 7 (Europeu) [9] 

• DIN 4019 (Alemanha) [10] 

• CSN 73 1001 (Checa) [11] 

Na tabela 1.1, selecciona o padrão adequado na secção de diálogo De acordo com a norma. 

A selecção das cargas no RF-SOILIN procede de uma forma diferente em relação a outros 
módulos por exemplo no RF-CONCRETE Surfaces. Aqui, pode escolher vários casos de carga, 
grupos de carga ou combinações de carga a partir dos quais as forças internas determinantes 
são determinadas para o dimensionamento. 

No RF-SOILIN, contudo, a resistência para cada um dos elementos finitos é calculada durante a 
análise da interacção entre o solo e a estrutura. Por isso, existe uma interacção com os dados 
estruturais. Os valores da resistência da fundação elástica dependem da carga. Isto significa 
que o cálculo apenas é possível para uma situação de carga específica. Portanto, apenas pode 
seleccionar um caso de carga ou um

Pela mesma razão, pode definir vários casos de dimensionamento no RF-SOILIN, o que é 
normalmente possível noutros módulos adicionais. 

 grupo de carga na tabela 1.1. As combinações de carga 
tem sempre dois valores em todas as posições, o mínimo e o máximo, então não pode 
escolher qualquer combinação de carga. 

No que diz respeitos às regras das normas, normalmente tem de ser criadas várias 
combinações de carga e casos de carga diferentes. O RF-SOILIN não o limita aqui: A partir de 
diferentes sobreposições de casos de carga, tem de escolher apenas uma

Pode seleccionar o caso de carga determinante ou o grupo de carga a partir da lista Casos de 
carga existentes ou da lista Grupos de carga existentes utilizando o botão [>]. Pode também 
definir a carga relevante directamente na lista Caso de carga ou grupo de carga determinante. 

 que será utilizada 
para calcular o módulo de fundação. Geralmente, isto será a carga de grupo (!) com cargas 
permanentes e cargas de serviço quase permanentes. Para o dimensionamento do aço e para 
o dimensionamento do betão armado, pode utilizar as combinações para o estado limite 
último como de costume. 
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Utilizando o botão [Detalhes...], pode definir um número dos parâmetros para a análise. 

 
Figura 3.4: Caixa de diálogo RF-SOILIN - Detalhes 

Bacia de assentamento 
Para a análise, é necessário considerar uma determinada área em volta da actual estrutura. 

Esta área é assinalada através de uma linha pontilhada na figura seguinte. 

 

Figura 3.5: Área da bacia de assentamento 

Por exemplo, quando introduz uma Distância de borda de 5.00 m, esta distância mínima será 
mantida a partir das bordas estruturais e das amostras de solo. 
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Grelha para valores resultantes 
Nesta secção, define os pontos de grelha para os quais as tensões resultantes e os valores de 
assentamento estão para ser exibidos. 

Diversos 
Se não foram definidas quaisquer molas horizontais para a superfície elástica da fundação no 
RFEM e se não existe outros apoios horizontais, a estrutura é instável para a análise. De forma a 
evitar isto, as molas horizontais pode ser definidas na secção de diálogo Diversos. 

O cálculo do módulo de fundação é realizado de forma iterativa. Se não pode ser alcançado 
um equilíbrio e o Número máximo de iterações tiver sido atingido, a análise é interrompida e 
aparece uma mensagem se os resultados são, no entanto, para ser mostrados. 

3.3.2 Solos, amostras de solos e camadas de solos 

 
Figura 3.6: Tabela 1.2 Solos, amostras de solo e camadas de solo 

Na tabela 1.2, define os parâmetros do solo, as coordenadas das amostras de solo num sistema 
de coordenadas global e as camadas de solo. 

Solos 
Em primeiro lugar, tem de introduzir as propriedades geometricas para todos os solos 
existentes na tabela 1.2.1. Cada linha corresponde a uma categoria de solo. Quando introduz 
os dados de entrada na seguinte tabela, os números do solo referem-se à linha de números da 
tabela 1.2.1. 

Independentemente da norma e do tipo de definição, tem que preencher os seguintes valores: 

• γ densidade de peso 

• γdensidade de peso  saturado do solo saturado de água 

Todo o tipo de solo é assinalado por uma cor específica na coluna B. As mesmas cores são 
também apresentadas na tabela 1.2.3 Camadas de solo abaixo. 
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As restantes opções de entrada dependem da norma que foi seleccionada na tabela 1.1 Dados 
gerais anterior. 

EC 7 

Se a análise deve proceder de acordo com o Eurocódigo 7, tem de introduzir os módulos de 
elasticidade Edef e o coeficiente Poisson µ na tabela 1.2.1. 

DIN 4019 

Pode escolher entre duas opções: 

• Definição através da utilização Módulos de resistência Es 

• Definição através da utilização do Módulo de elasticidade e do Coeficiente de poisson 

Se selecciona a primeira opção, tem de introduzir apenas o módulo de resistência Es na tabela 
1.2.1. Para a segunda opção, o módulo de elasticidade Edef e o coeficiente de poisson µ são 
para ser introduzidos. 

As seguintes relações existentes entre Es e Edef: 

( )
( ) ( )µ−⋅µ+

µ−⋅
=

211
1E

E def
s  

Fórmula 3.1 

CSN 731001 

Idêntica à análise de acordo com o EC 7, pode apenas introduzir o módulo de elasticidade Edef 
e o coeficiente de poisson µ. Adicionalmente, tem também de definir o coeficiente m o qual 
representa o coeficiente de correcção para as cargas adicionais. 

Amostras de solo 
Na tabela 1.2.2, específica as coordenadas das amostras de solo. A função Seleccionar posição 
da amostra facilita esta entrada. As coordenadas da posição de uma amostra de solo pode ser 
assinalada directamente na janela de trabalho do RFEM e são depois transferidas para a linha 
da tabela actual. 

Abaixo da tabela 1.2.2, pode introduzir o Número das camadas do solo. Pode ter em conta a -
potencial Rotura do solo seleccionando a caixa de selecção abaixo da tabela. Depois, especifica 
a Profundidade da rotura do solo no campo de entrada ao lado da caixa de selecção. 

Camadas do solo das amostras 
Antes de definir as camadas do solo, é importante colocar o cursos na linha adequada da 
tabela 1.2.2 Amostras de solo. Depois pode introduzir a ordem exacta das camadas para a 
amostra de solo que está actualmente seleccionada. 

O número de linhas na tabela 1.2.3 corresponde ao Número de camadas de solo definido na 
tabela 1.2.2 Amostras de solo. Nas áreas entre as posições das amostras, o programa interpola a 
partir das camadas de cada amostra. Assim, todas as amostras devem ter o mesmo número de 
camadas. Portanto, o número mais elevado das camadas é definido automaticamente para as 
amostras. As camadas que não estão contidas em determinada amostra de solo podem ser 
definidas com a espessura de 0.0 m. 

Na coluna Solo, pode seleccionar qualquer entrada a partir da lista dos materiais do solo 
definido ou introduzir directamente o número do solo. 

A Espessura de cada camada é definida na coluna C. O valor da Ordenada BL Z pode ser 
utilizado para verificar a entrada. 
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Existem duas caixas de selecção posicionadas abaixo da tabela. Se selecciona a caixa de 
selecção Águas subterrâneas disponíveis, tem de especificar o nível da água no subsolo no 
próximo campo. 

Pode definir Maciço rochoso abaixo da última camada utilizando a segunda caixa de selecção. 
Esta distribuição do semi-espaço elástico e isotrópico tem uma influência na distribuição da 
tensão devido às cargas com aumento da profundidade. 

3.4 Tabelas de resultados 
 

3.4.1 Tensões e assentamentos 

 
Figura 3.7: Tabela 2.1 Tensões e assentamentos 

A tabela 2.1 está dividida em duas partes. Na parte superior, são apresentadas as tensões e 
assentamentos que se referem à superfície do terreno. Na parte inferior, são apresentadas 
todas as tensões nas diferentes camadas do solo. Elas estão relacionadas com o ponto de 
grelha que é seleccionado na parte superior da tabela. 

Na tabela superior, pode encontrar as coordenadas dos pontos de grelha individuais (na 
superfície do terreno) no sistema de coordenadas global e os números das superfícies 
associados. Para cada ponto de grelha, a profundidade de Escavação, a Tensão de contacto σz,0, 
e o Assentamentosz,0 é exibido. 

Na tabela inferior, são apresentadas as tensões detalhadas dependendo da norma 
seleccionada. Os diferentes parâmetros são descritos nas seguintes tabelas. 
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EC 7 
Na tabela seguinte, pode encontrar os valores relacionados com o EC 7: 

Valor Descrição 

z Profundidade do solo 

∆d Espessura da camada 

γ Densidade de peso do solo 

∆σOu Altera as tensões geoestáticas a partir do peso próprio do solo 

Sem força de ascensão: 

dOr ∆⋅γ=σ∆  

Com força de ascensão: 

( ) dd' satOr ∆γ−γ=∆⋅γ=σ∆  

σOu Tensão geoestática a partir do peso próprio do solo 

Or1n,Orn,Or σ∆+σ=σ −  

   n: número da camada 

0.2*σOu 20% Valor da tensão geoestática a partir do peso próprio do solo 
para a determinação da profundidade máxima 

σz,Ou Tensão efectiva 

( )OrzOr,z 2,0 σ⋅−σ=σ  

Tabela 3.1: Resultados para o EC 7 

DIN 4019 

A tabela seguinte incluí os valores relacionados com a norma Alemã DIN 4019: 

Valor Descrição 

z Profundidade do solo 

∆d Espessura da camada 

γ Densidade de peso do solo 

∆σü Alteração das tensões geoestáticas a partir do peso próprio do solo 

Sem força de ascensão: 

dü ∆⋅γ=σ∆  

Com força de ascensão: 

( ) dd' satü ∆γ−γ=∆⋅γ=σ∆  

σü Tensão geoestática a partir do peso próprio do solo 

ü1n,ün,ü σ∆+σ=σ −  

   n: número da camada 

0.2*σü 20% Valor da tensão geoestática a partir do peso próprio do solo 
para a determinação da profundidade máxima 

σz Tensão a partir da carga da estrutura 

Tabela 3.2: Resultados para o DIN 4019 
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CSN 731001 
Na tabela seguinte, pode encontrar os valores relacionados com a norma Checa o CSN 731001: 

Valor Descrição 

z Profundidade do solo 

∆d Espessura da camada 

γ Densidade de peso do solo 

∆σOu Alteração das tensões geoestáticas a partir do peso próprio do solo 

Sem força de ascensão: 

dOr ∆⋅γ=σ∆  

Com força de ascensão: 

( ) dd' satOr ∆γ−γ=∆⋅γ=σ∆  

σOu Tensão geoestática a partir do peso próprio do solo 

Or1n,Orn,Or σ∆+σ=σ −  

   n: número da camada 

m*σOu Tensão para a determinação da profundidade máxima  

σz,Ou Tensão efectiva 

( )OrzOr,z m σ⋅−σ=σ  

Tabela 3.3: Resultados para a norma CSN 731001 

3.4.2 Coeficientes de fundação elástica 

 
Figura 3.8: Tabela 2.2 Coeficientes de fundação elástica 

Nesta tabela, os valores dos coeficientes de fundação elástica são exibidos para cada elemento 
finito. Esses são classificados por número de superfície e número de elemento finito. 
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Posteriormente ao número do elemento e às coordenadas X, Y, Z do elemento, os valores 
iniciais das Molas horizontais C1,x e C1,y são apresentadas para cada superfície. Se as constantes 
da mola foram definidas na caixa de diálogo Editar fundação elástica de superfície do RFEM, 
esses valores são tomados para o RF-SOILIN. 

 
Figura 3.9: Caixa de diálogo Editar fundação elástica de superfície  no RFEM 

Se as constantes da mola são iguais a zero nesta caixa de diálogo, o valor que foi definido na 
secção Diversos da caixa de diálogo RF-SOILIN Detalhes é utilizado. 

 
Figura 3.10: Caixa de diálogo RF-SOILIN - Detalhes 

a seguir à constante da mola horizontal, os Coeficientes de fundações elásticas C1,z, C2,x, e C2,y 
calculados pelo RF-SOILIN são listados. O modelo de fundação do RFEM e o significado destes 
três coeficientes é descrito em detalhe no manual do RFEM [1], Capítulo 5.9. 

Estes coeficientes de fundações elásticas representam a saída mais importante do módulo. Os 
coeficientes podem ser utilizados para uma análise do assentamento do solo realística. Estes 
coeficientes são considerados como constantes para cada elemento finito. 
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3.5 Menu principal 
 

O menu principal contém todos os comandos necessários para trabalhar com o RF-sOILIN. 
Abre o menu principal clicando no seu nome ou pressionando a tecla [Alt] em conjunto com a 
tecla cuja letra no nome do menu está sublinhada. Por exemplo, pressiona [Alt + F] para abrir o 
menu principal Ficheiro. 

Os comandos contidos nos menus principais podem também ser executados pressionando a 
letra sublinhada no teclado. 

3.5.1 Ficheiro 
Porque os coeficientes de fundações elásticas calculados no RF-SOILIN são uma parte essencial 
da estrutura de entrada, não pode definir vários casos de dimensionamento no RF-sOILIN 
(como é possível em todos os outros módulos). 

Eliminar caso 
Utilizando este comando, pode eliminar o caso calculado no RF-SOILIN. 

  

Figura 3.11: Eliminar caso no RF-SOILIN 

Quando clica no comando Eliminar caso, aparece uma mensagem, avisando que todos os 
resultados vão ser eliminados ao eliminar este caso.  

  
Figura 3.12: Avisar no RF-SOILIN 

3.5.2 Configuração 

Unidades e casas decimais 
Utilizando este comando, pode alterar as unidades e casas decimais utilizadas no módulo. 

3.5.3 Ajuda 
Este menu principal pede a Ajuda online. O manual RF-SOILIN abre no formato PDF. 
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4. Resultados 
 

4.1 Visualização 
 

Depois da análise, pode alternar para a exibição gráfica dos resultados utilizando o botão 
[Gráfico]. 

O seguinte navegador de projecto abre onde pode definir as opções para a exibição gráfica 
dos resultados: 

 
Figura4.1: Navegador do projecto para os resultados do RF-SOILIN 

Utilizando este navegador, os resultados podem ser avaliados graficamente. Pode encontrar 
mais informação no Capítulo 10 do manual do RFEM [1]. 
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4.2 Imprimir 
 

Se pretende imprimir os resultados numéricos a partir do RF-SOILIN, tem de voltar primeiro ao 
programa principal RFEM e abrir o relatório de impressão lá. As funções para editar a 
disposição e o relatório de impressão são descritos em detalhe no manual do RFEM [1], 
Capítulo 11.1.  

Na caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão no RFEM, mais separadores se tornam 
disponíveis quando clica no item RF-SOILIN na lista Programa / Módulos à esquerda. Na secção 
Mostrar do separador Selecção principal, pode escolher se +retende incluir Dados de entrada e / 
ou Resultados no relatório de impressão. 

 
Figura 4.2: Caixa de diálogo Selecção do relatório de impressão 

A selecção dos dados a partir dos módulos adicionais é descrita no Capítulo 11.1.3.4 do 
manual do RFEM [1]. 

Todos os resultados gráficos na janela de trabalho do RFEM podem ser impressos 
directamente através da utilização do botão [Imprimir] ou integrados no relatório de 
impressão. 
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