
Sumário 

No presente trabalho propõe-se, discute-se e implementa-se um novo método de inversão de 

terrenos horizontalmente estratificados, a partir de medidas obtidas em sondagem eléctrica vertical, 

com configurações tetraelectródicas de superfície, colineares, simétricas e de corrente contínua. O 

método assenta na consideração de modelos, sucessivamente mais complexos, até ao modelo de 

dois estratos (o de maior número de estratos que o trabalho contempla). A generalização a modelos 

de mais estratos não apresenta, porém, nenhum problema, qualitativamente novo, previsível. são 

introduzidos novos conceitos, como o de eléctrodo aparente e o de potência consumida no terreno 

entre eléctrodos aparentes, potência que passa a constituir a medida indirecta recolhida no campo. 

Para cada modelo, são utilizados, na definição dos seus parâmetros, sucessivos conjuntos de tantas 

medidas quantos aqueles, minimizando, de cada vez, a norma euclidiana quadrada dos resíduos, 

diferenças entre as potências medidas e calculadas com eles. são introduzidos os conceitos de 

parâmetro aparente, como generalização do de resistividade aparente, e de curvas de parâmetros 

aparentes associadas a cada modelo. O traçado dessas curvas de parâmetros aparentes é 

exaustivamente detalhado e fundamentado em considerações estatísticas, pormenorizando-se os 

critérios de rejeição de medidas grosseiramente erradas, como pretende o 3º objectivo genérico 

exposto atrás. Os pressupostos da decisão de rejeição ou aceitação dum modelo como capaz de 

descrever o terreno, em função das curvas de parâmetros aparentes respectivas, obtidas com as 

medidas disponíveis, são estudados e, também, estatisticamente apoiados, dando assim 

cumprimento ao 1º objectivo genérico formulado. ( analisado o erro da solução final obtida, em 

resposta ao 3º: objectivo genérico apresentado. são descritos diversos exemplos de interpretação e, 

num caso, a eficiência do método é comparada com as de outros métodos similares, em particular o 

de Inman, podendo, então, o leitor adquirir uma ideia sobre o grau de cumprimento do objectivo 

específico de conseguir uma solução económica. Em anexo são brevemente relatados resultados 

análogos, obtidos com o mesmo tipo de configuração, mas utilizando eléctrodos lineares infinitos. 


