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maior parte dos perfis no Banco de Dados de Solos SDB do DT A/INIA tem dados
analíticos. Estes dados são gerados no laboratório do DTA/INIA em formato QuattroPro.
Este manual explica como transferir (em forma digital) estes dados para o Banco de Dados
de Solos SDB.
Antes de começar, é aconselhável ter todos os ficheiros com os dados de laboratório e os
ficheiros mencionados neste texto dentro dum directório e de cópias destes ficheiros.
Este manual utiliza as versões 3 (MsDos) até 5 (Windows) de QuattroPro. É preciso saber
tem pequenas diferenças entre as versões a nível de sintaxe.
comandos aparecem em itálicas.

FICHEIRO BÁSICO

LABORATÓRIO

Existem duas versões de ficheiros de Quattro Pro com dados de Laboratório:
a. Versão antiga (antes de dezembro 1995): esta versão tinha alguns erros e problemas de
lay-out. Exemplo: ficheiro lb_old.wql (diskette Applications Secção Proc. de Dados).
b. Versão actual (em uso depois de dezembro 1995). Exemplo: ficheiro lboutput. 1,,vql
(diskette Applications Secção Proc. de Dados).
Para transferir os dados da versão antiga para a actual, existe um ficheiro lbold_mv. wq 1.
Abra o ficheiro com a versão antiga:
a. Para utilizar este ficheiro é preciso ter as colunas do seu ficheiro no mesmo lugar que
o do lb_old.wql.
b. A primeira linha com dados deve ser a 16ª.
c. Apaga as linhas sem dados.
d. Mude a coluna Profundidade com:
.
Edit > Search and replace > search string: " " > rep lace strmg:

li

li

uuu-uuu

Abre o ficheiro lbold_ nw. wql
e. Este ficheiro deve ter o mesmo número de linhas (ou mais) que o ficheiro básico
(lb _old. wql). Senão: copiar a última linha até o número de linhas é suficiente
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f.

Tools > Update links > nome do ficheiro (por exemplo lb_ old. wq 1)

g.

Tools

> Extract > Values

h. Gravar o ficheiro com um outro nome (por exemplo lb_ new. wql)

3. O FICHEIRO INTERMEDIÁRIO
Geral: veja também Apêndice 1.
a.

Utilize um ficheiro básico, por exemplo lb _new. wql ;A ordem deve ser igual à do
ficheiro lboutput. wq 1

b. A coluna "Código de perfil" deve ter códigos no formato: AA9999 (sem espaço).
c. A primeira linha deve ser a 12ª.
d. A profundidade superior deve ser mais grande do que a profundidade inferior.
e. A profundidade do primeira horizonte deve começar com O (zero)
f.

Introduze @NA em todos os campos vazios e/ ou sem dados.

g. Mude células com "x" em O.O
h. Mude < 0.5 em 0.1 (coluna CaCO 3).
1.

Mude os valores da coluna com dados de P-Olssen que são superiores a 100 em 99
(infelizmente o SDB tem por este item só um tamanho de 2 disponível).

J.

Grave o ficheiro lb_new.wql

k. Abre o ficheiro intermediário (que está gravado na disquete de aplicações): labsdb. wql.
1.

Este ficheiro deve ter o mesmo número de linhas (ou mais) que o ficheiro basico. Senão:
copiar a última linha até o número de linhas é suficiente

m. Tools > Update links > entre o nome ficheiro basico (por exemplo lb new. wql).
n. Aconselha-se que sejam gravados as fórmulas, para poder-se controlar se alguma coisa
correr mal, e para que elas sejam-se utilizadas as fórmulas de novo quando necessárias.
Para isso, escolha:
Tools > Extract > Fonnulas. Indica um nome diferente.
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Para o bloco só se precisa indicar a segunda e a terceira linha (as fórmulas nas linhas
seguintes são iguais às da terceira linha), e se quiser pode-se incluir a primeira linha, que
contem o cabeçalho.
o. Tools > Xtract > Values > Grave com: sdbinput. wkl.
Para: QuattroPro Versão 5: Escolhe fonnato . wkl e none
p. Edit

> Search and Replace > search string: NA > replace string: -1.0

q. Apage a primeira linha do ficheiro sdbinput. wkl

4. Th1PORTAÇÃO DO FICHEIRO COM OS DADOS NO SDB
A importação de ficheiro com dados no SDB deve ser feita em dBase IV. É aconselhável que
esta seja feita por quem que conheça bem o SDB e dBase IV.

4.1. Para começar, deve-se importar o ficheiro com os dados, por exemplo sdbinput. wkl
para dBase. Isto faz-se através do menu principal de dBase, com a opção:
Tools, lmport, Lotus 1-2-3 (. wkl)
Depois, deve-se indicar o "drive", directório e o nome do ficheiro, como neste exemplo
sdbinput. wkl. O ficheiro será importado para dBase com o nome sdbinput. dbf. Através do
número de registos pode controlar se os dados de todas as amostras foram importados ou
não.
Depois: selecione o ficheiro sdbinput. dbf, que agora já deve estar na lista de ficheiros de
dBase (do catalog que está em uso). Feito isto (o nome do ficheiro deve aparecer em cima
da lista de ficheiros, separado por uma linha:

Modify structure > mude campos C e D para numeric
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4.2. O segundo passo consiste em passar os dados para um ficheiro dum outro tipo (. wks).
Para isso, deve-se selecionar o ficheiro sdbinput.dbf, que agora já deve estar na lista de
ficheiros de dBase (do catalog que está em uso).

Feito isto (o nome do ficheiro deve aparecer em cima da lista de ficheiros, separado por uma
linha), seleccioná-se do menu principal Exit, Exit to dot prompt, e aparecerá o 'dot prompt'
(.). Aqui deve-se dar o comando seguinte:
copy to sdbinput type wks

Feito isto, deve-se voltar para o menu principal com o comando assist

4.3. Como passo seguinte deve-se acrescentar os dados do ficheiro do tipo .1-vks ao ficheiro
do SDB com os dados analíticos. Contudo, é aconselhável antes testar se os dados foram bem
importados, importando-os para um ficheiro temporário com a mesma estrutura. Tal ficheiro
é criado da seguinte maneira:

Deve-se selecionar no menu principal, o ficheiro SDBANAl da lista de ficheiros (Se não
estiver na lista, deve acrescentá-lo com Catalog, Add file to catalog). Em seguide, selecionar
Exit, Exit to dot prompt, e no dot prompt dá-se o comando:
copy structure to anatest

Assim criando um ficheiro vazio com o nome ANATEST, com uma estrutura similar do
ficheiro de SDB e, voltar com: assist
Catalog, Add, escolhe anatest.dbf

4.4. Agora, acrescentam-se os dados a este ficheiro. Para isso, o ficheiro anatest deve ser
selecionado da lista, e volta-se para o 'dot prompt' (com Exit to dot prompt). Com o
comando seguinte:
append from sdbinput type wks

Os dados são acrescentados ao ficheiro e com o comando
browse

Pode-se verificar se tudo correu bem. Isto feito, volta-se ao menu principal.

4.5. Depois de ter verificado, pode-se acrescentar os dados ao próprio ficheiro do SDB, o
ficheiro sdbanal. dbf
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Seleccioná-se o ficheiro sdbanal. dbf da lista (se já estiver na lista, caso contrário
acrescenta-o primeiro) e vai-se para o 'dot prompt'. Ai, usa-se o mesmo comando como
acima:
append from sdbinput type wks

E pode-se verificar com browse. Tenha muito cuidado com esta operação, para não mudar
os dados.

4.6. Reindexar
A única coisa que resta é reindexar os ficheiros do SDB, o que é feito com o programa
SDBTOOLS.

l.N.l.A. / Departamento de Terra e Água, Documento Interno No 37, Agosto 1996

5

Imerface LAB-SDB: Guia para a ;ransferência de dados do laboratório para o SDB.

APÊNDICE 1: FORMATO DO FICHEIRO INTERl\1EDIÁRIO:

f
t...

1. Introdução:

O ficheiro intermediário deve ser criado em Quattro Pro (ou eventualmente num outro
programa de folha de cálculos que tem a possibilidade de fazer referências a células num
outro ficheiro).
No ficheiro intermediário, as colunas devem corresponder aos campos do SDB. Isto quer
dizer que a sequencia dos campos deve corresponder à sequencia usada no SDB. Segue-se
a lista dos campos do SDB, na sequencia correcta (tabela 1).
Os últimos doze campos são para parâmetros adicionais. Destes, só os primeiros três são
utilizados neste momento. Os outros não precisam ser incluídos no ficheiro intermediário.
Assim, este ficheiro deve ter 35 colunas.
Para campos (parâmetros) que existem no SDB mas que não são analisados no Laboratório,
deve-se mesmo assim criada uma coluna. Estas colunas devem conter "missing values"
(valores perdidos) e a convenção adoptada, consistem em preencher o valor -1 para "missing
values".
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Tabela 1: Estrutura do ficheiro SDBANAl.DBF do FAO Soils Data Base:
Type
Character
Character
Numeric
Numeric
4
Numeric
5
Numeric
6
Numeric
7
Numeric
8
Numeric
9 N
Numeric
10 oc
Numeric
11 CACO
Numeric
12 CACA
Numeric
13 CASO
Numeric
14 CECS
Numeric
15 CA
Numeric
16 MG
Numeric
17 K
Numeric
18 NA
Numeric
19 KF
Numeric
20 PBS
Numeric
21 vcs
Numeric
22 cs
Numeric
23 MS
Numeric
24 FS
Numeric
25 VFS
Numeric
26 CSI
27 FSI
Numeric
28 SAND
Numeric
29 SILT
Numeric
30 CL
Numeric
31 CECC
Numeric
32 METH
Character
33 ADDVARl Numeric
34 ADDVAR2 Numeric
35 ADDVAR3 Numeric
36 ADDVAR4 Numeric
37 ADDVARS Numeric
38 ADDVAR6 Numeric
39 ADDVAR7 Numeric
40 ADDVAR8 Numeric
41 ADDVAR9 Numeric
42 ADDVARlO Numeric
43 ADDVARll Numeric
44 ADDVAR12 Numeric
No
1
2
3

Field Name
PRNO
SANO
UPBO
LOBO
PHW
PHC
EC
p

Width
6
1
3
3
4
4
4
2
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
10
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dec

o
o
1
1

o
2
2

l

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1
1
1
1

Laboratório DT A/INIA:
Código do perfil
Número do amostra (A, B, C etc.).
Limite superior (cm)
Limite inferior (cm)
pH-H20

pH-KCl
CE 1 :2,5 (mS/cm ou mmhos/cm)
P-Olsen (ppm)
N-total (%)
Organic Carbon = 0.58 * Mat.Org.
CaCO3 total (mgr/l00g solo)
não é analisado
não é analisado
CTC-pH7 (meq/lO0g solo)
Ca (meq/100 g solo)
Mg (meq/100 g solo)
K (meq/100 g solo)
Na (meq/100 g solo)
não é analisado
Soma de bases / CTC-ef ( %)
não é analisado
Areia grossa(%) = 2.0 - 0.212 mm
não é analisado
Areia fina(%) = 0.212 - O.OS mm
não é analisado
não é analisado
não é analisado
Soma de Areia grossa + Areia fina ( %)
Limo (%) = 0.05 - 0.002 mm
Argila(%) = < 0.002 mm
CTC argila = (CTC-ef - 1.8 * M.O.) * %argila/100).
Metodos do laboratorio

H-KCl
Al-KCl
Fe 2O3
ainda nao utilizado

1
1
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2. Exigências em relação ao ficheiro basico do Laboratório:

Para que este método de transferência funciona, o ficheiro do Laboratório deve satisfazer aos
seguintes requisitos:
Cada linha ('row') na folha de cálculos deve conter os resultados de análise para uma
amostra;
Entre linhas com os resultados, não devem existir linhas vazias, linhas com informação
diferente ou com riscos;
Num mesmo perfil, os resultados das amostras provenientes de diferentes profundidades
de sondagem, devem vir em linhas consecutivas, dispondo-se em ordem crescente da sua
profundidade.
Deve existir uma coluna com os códigos de perfil do SDB, correspondentes àqueles
utilizados na descrição do local ('site'); este código deve, pelo menos, constar na
primeira amostra de cada perfil ou sondagem.

3. Criação do ficheiro intermediário:
Para começar, pode se utilizar a primeira linha como cabeçalho, pondo por cima de cada
coluna, o nome ou a abreviação do parâmetro em causa. Por baixo desta linha, devem vir
os dados proveniente do ficheiro do Laboratório. Isto faz-se através de referências às células
daquele ficheiro. Para tal, deve-se escrever na fórmula, logo antes do endereço da célula, o
nome do ficheiro do Laboratório entre paréntheses rectos. Por exemplo, se precisar do valor
na célula A9 do ficheiro LBOUTPUT, deve-se escrever na célula do ficheiro intermediário
a fórmula seguinte: +[LBOUTPUT]dl3

4. Número do perfil e da amostra:
As primeiras duas colunas contêm os números dos perfis e das amostras. No ficheiro do
Laboratório, o número do perfil (correspondente ao código de SDB, deve constar, pelo
menos na primeira amostra de cada perfil; enquanto que, para o ficheiro intermediário, este
deve vir indicado em cada amostra. Isso pode-se realizar da maneira seguinte:
Na célula na qual deve aparecer o código do perfil para a primeira amostra do primeiro
perfil (se utilizar uma linha cabeceira, esta será a célula A2), dá-se simplesmente a referência
do endereço da célula que contem este código no ficheiro do lab., por exemplo:
+ [lboutput]dl 3
Nas células seguintes da primeira coluna, deve-se utilizar a seguinte fórmula para que todas
as linhas contentam o código de perfil:
+@if(@value(c3) > 0,a2,[lboutput]al0)
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(Esta fórmula atribui o código da amostra que vem logo antes desta amostra, se na célula
correspondente no ficheiro do lab. -neste exemplo a célula AlO - não tiver o código do
perfil).

Para além disto, deve-se indicar o tamanho da coluna ('column width'), que deve ser 7.
Na segunda coluna, deve aparecer o código da amostra. A primeira amostra de cada perfil
deve ter o código A, a segunda B, e assim a seguir. Para a primeira amostra do primeiro
perfil pode-se simplesmente preencher 'A (a aspa é para indicar que é um código ou texto).
Se tiver a linha cabeceira, isto será na célula B2. Evite pôr espaços depois do A.
Nas células seguintes desta coluna, pode utilizar-se a fórmula seguinte:
+@TRIM(@IF(A2=A3,@CHAR(@CODE(B2) + 1), "A"))
Esta fórmula coloca a letra seguinte para cada amostra seguinte enquanto o (código do) perfil
é o mesmo (A2=A3), e dá um A à primeira amostra do perfil seguinte.
Para o tamanho ('column width') da segunda coluna deve indicar-se o valor 1. Isto é
indispensável, senão a transferência não saia com sucesso. Como consequência, as letras não
serão mostradas no monitor, o que não importe.

5. As colunas com os limites dos horizontes e com os dados:
Para as colunas com os limites de profundidade dos horizontes e com os dados analíticos,
deve-se transferir os dados do ficheiro do Laboratório para o ficheiro intermediário,
utilizando referências às células do primeiro.

5.1. Tamanho das colunas ('column width')
Para estas colunas pode-se (aparentamente - ainda não foi provado o contrário) utilizar
qualquer tamanho. No entanto, no exemplo for sempre utilizado o tamanho do campo no
SDB, de + 1. Então, quando o tamanho do campo no SDB era 3, deu-se um tamanho de 4
à coluna no ficheiro intermediário. Isto porque, se a coluna tivesse um tamanho igual ao do
campo no SDB, em muitos casos o valor não será visível ao monitor.
A única excepção é a coluna METHODS (Métodos), à qual se deve dar um tamanho
igual ao do campo no SDB, seja 10. Isto porque este campo é do tipo 'character'. No data
presente não há uma convenção para a utilização deste campo, então não é utilizado.

5.2. Número de decimais
Para cada coluna deve-se indicar o formato (Style, Numeric format, Fixed) e o número de
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decimais, correspondente ao número de decimais do campo no SDB (ver lista acima).
Mais importante é que, todos os valores que no ficheiro do Laboratório têm um
maior número de decimais que no SDB, devem ser arredondadas para o número de
decimais que têm no SDB. Isto faz-se com a função @ROUND, por exemplo:
+@round([lboutput]AG9, 1)
para arredondar para 1 decimal.

Para saber quantos decimais os valores duma coluna têm, não deve olhar para os valores
que aparecem na folha (ou planilha), mas para o número de decimais do valor que
aparece no lugar em cima da folha, quando vai com o cursor para esta coluna. Para
maior segurança, é melhor utilizar a função @ROUND para todas as colunas (com exempção
das duas primeiras, PRNO e SANO, e da coluna METH ou Métodos).

5.3. 11 Missing values" (valores perdidos)

Para os parâmetros não analisados e para os campos não utilizados (neste momento são
ADDVAR4 até ADDVAR12) deve-se introduzir o valor -1 nas células. Também não se
esquece de indicar para estas colunas o número de decimais com /, Style, Numeric format,
Fixed.

6. Finalização da parte do trabalho em Quattro Pro
Tendo introduzido todas as fórmulas na segunda linha da folha (supondo que na primeira
linha vem o cabeçalho), pode-se copiar as formulas para a terceira linha (Copy from
C2 .. AR2 to C3 .. AR3). Não copie as fórmulas das primeiras duas colunas desta maneira,
porque as fórmulas em A2 e B2 devem ser diferentes das de A3 e B3.
Depois, pode copiar todas as fórmulas da terceira fila (A3 .. AR3) para baixo, para um
número de linhas que corresponde ao número de amostras no ficheiro do Laboratório.
Assim, aparecerão todos os valores que devem ser importados no SDB. Verifique bem se
tudo está certo, se os valores aparecem na coluna certa e se o número de decimais está certo
e se os dados de todas as amostras foram transferidos. Para isto, verifique se a última
amostra corresponde à última amostra no ficheiro do Laboratório. Utiliza/, Window, Pick
para ver o ficheiro do Laboratório.

1
'
l.N.I.A. / Depanamento de Terra e Água, Documento Interno No 37, Agosto 1996

10

