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Carta do Presidente 

Caros Membros da SEG Near Surface,  

 

Esta é a minha primeira carta como novo Presidente 

e gostaria antes de mais, usá-la para prestar o 

merecido reconhecimento e apreço. Em primeiro 

lugar, queria dirigir um agradecimento especial pelo 

seu tempo e dedicação aos membros do comité 

executivo de saída John Lane (Ex-Presidente) e 

Dylan Mikesell (Secretário). Saudamos os nossos 

novos membros do comité executivo Mike Powers 

(Presidente-Eleito) e Dale Rucker (Secretário) e 

estamos ansiosos para trabalhar com eles este ano. 

Para complementar o resto do comité executivo estão 

Phil Sirles (ex-presidente), Kristina Keating (vice-

presidente), Seth Haines (finanças) e Anja Klotzsche 

(publicações) - agradecemos o vosso compromisso 

contínuo. E por último, mas certamente não menos 

importante, obrigada à Laurie Whitesell, a nossa 

Gerente de Programa NS, por todos os seus esforços 

e por ser o elo de ligação de tudo. 

 

A Secção Técnica da SEG Near Surface (NSTS) teve 

uma grande participação na Reunião Anual deste ano, incluindo oito sessões técnicas. Parabéns aos 

nossos vencedores: Susan Hubbard (Prémio Harold Mooney), Brady Flinchum (Prémio Near Surface 

Research) e Universidade de Eotvos pelo melhor artigo de uma Student Chapter. Tivemos perto de 130 

participantes na receção ao fim do dia da NSTS - apesar da queda na indústria do petróleo e gás, a 

participação da Near Surface continua a crescer a cada ano. Obrigado a todos, os que se voluntariaram 

para rever resumos ou servir como moderador - não seria possível fazê-lo sem a vossa ajuda! 

 

Temos várias iniciativas a surgir este ano, das quais irá receber e-mails solicitando a sua participação. 

 

1) Secção Técnica da SEG Near Surface (NSTS) Subcomissão de Planeamento Estratégico: 

A SEG, como um todo, implementou um novo plano estratégico que enfatiza o crescimento e as 

contribuições técnicas relacionadas com a gestão de águas subterrâneas, engenharia, sustentabilidade 

e aplicações humanitárias. Agora é uma boa altura para rever as nossas metas de curto e longo prazo 

como Seção Técnica, para apoiar a estratégia da SEG e fazer crescer a presença da Near Surface. 

 

 

http://www.seg.org/ns
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2) Reunião Anual do Subcomité de Planeamento Anaheim 2018: 

A Reunião Anual da SEG de 2018 será realizada em Anaheim, Califórnia, permitindo mais exposição 

aos setores de gestão das águas, regulação ambiental e sectores de engenharia, do que nos locais 

habituais das Reuniões Anuais. Estando à frente da linha de planeamento, temos a oportunidade de 

maximizar a exposição de Near Surface (NS) através de múltiplas vias potenciais (cursos de formação 

continuada, workshops pós-conferência, sessões temáticas, etc.). Ideias e contribuições são bem-

vindas e encorajadas. 

 

3) Subcomité de Competência Básica da SEG Near Surface: 

A SEG lançou um novo Sistema de Gestão de Competências (http://seg.org/Competency-

Management). Do website da SEG "Este sistema, disponível gratuitamente para os membros da SEG, 

fornece uma maneira fácil para você avaliar as suas capacidades atuais contra modelos específicos de 

competência, para as carreiras chave geo-científicas. Esta ferramenta está projetada para identificar 

facilmente lacunas de competência com base em resultados de avaliação, em seguida, recomenda um 

plano de aprendizagem que ajuda a colmatar estas lacunas. Você será encaminhado para os recursos 

de ensino da SEG, incluindo cursos eLearning, juntamente com títulos genéricos de cursos dados por 

terceiros, artigos técnicos da SEG, livros e tarefas. Atualmente os modelos específicos da Geofísica de 

Near Surface (NSG) não estão incluídos, mas a SEG solicitou informações para adicionar descrições 

e competências para as posições de Geofísico Ambiental e Geofísico Engenharia. Como qualquer um 

destes percursos de carreira abrange uma variedade de métodos geofísicos e aplicações, são 

necessárias informações a partir de várias disciplinas, de modo a certificar que está adequadamente 

representado e direcionado para os vários componentes. 

 

Se estiver interessado em participar em qualquer uma destas iniciativas, ou se quiser mais informações, 

por favor entre em contato com lwhitesell@seg.org. 

Bom Natal e um bom começo do Ano Novo! 

Steve Sloan 

  

http://seg.org/Competency-Management
http://seg.org/Competency-Management
file:///C:/Users/Pedro/Desktop/lwhitesell@seg.org
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Conteúdos do presente artigo do Boletim Informativo da Near Surface 

Views: 

 

- Artigo de destaque: Sumário da Reunião Anual Secção Técnica da SEG Near Surface  

- No horizonte: Próxima Geração NSG 

• Whitney J. Trainor-Guitton 

• Andy Parsekian 

- Convite para artigos: Explorando a Geofísica na China 

- Participe na Secção Técnica da SEG Near-Surface 

- Calendário dos Próximos Eventos 

• AGU Fall Meeting 2016 

• SAGEEP 2017: 30º Aniversário 

• AGU-SEG Workshop de Hidrogeofísica 2017: Mapeamento da Zona Crítica 

• ICEG 2017: 19ª Conferência Internacional de Engenharia Geofísica 

- Oportunidades de emprego 
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Artigo em Destaque: “Sumário da Reunião Anual Secção Técnica da 

SEG Near Surface” 

 

By Laurie Whitesell 

 

A Seção Técnica da SEG Near Surface realizou um número recorde 

de sessões técnicas na reunião anual deste ano, com um total de 

oito, incluindo três sessões especiais permanentes (Hidrogeofísica, 

Engenharia Geofísica e Geofísica Humanitária), o que significa que 

irão a partir de agora ocorrer em cada ano, e uma sessão especial 

sobre Ondas de Superfície. As restantes sessões compreenderam 

tópicos relacionados desde sísmica estática superficial até a 

aplicações da geofísica de Near Surface, entre outros. Tivemos um 

número recorde de artigos submetidos e revisores este ano. 

Obrigado a todos os apresentadores, revisores, moderadores, 

voluntários e membros da equipa, que ajudaram a tornar num sucesso o evento este ano! 

A Seção Técnica da Near Surface realizou a sua receção anual ao fim do dia no Eddie Deen’s Ranch 

e como o número de resumos e sessões de geofísica de Near Surface, teve um número recorde, 

juntaram-se a nós 110 participantes. Os novos membros da direção da Secção Técnica da SEG Near 

Surface foram apresentados ao grupo com Steve Sloan assumindo a presidência, Mike Powers 

ocupando o cargo de presidente eleito e Dale Rucker tornando-se Secretário no evento. 

 
Figura 1: Receção anual ao fim do dia no Eddie 

Deen’s Ranch. 

 
Figura 2: Steve Sloan, presidente da SEG NSTS, e o 

ex-Presidente Phil Sirles, na Receção ao final do dia 
da SEG NSTS 2016. 

 

O prémio Harold Mooney foi oferecido à Dr. Susan 

Hubbard. A atribuição deste prémio é escolhida 

pelos seus pares através de nomeação dos 

membros e recomendação para a Secção Técnica 

SEG Near Surface.  

O prémio é atribuído a uma pessoa, como 

reconhecimento do apoio incansável, entusiástico 

e continuo no tempo, dado à comunidade de 

geofísica Near Surface através de educação, 

esforço de divulgação, serviço profissional ou 

desenvolvimento de oportunidades com outras 

áreas profissionais que aplicam a geofísica.  Figura 3: Phil Sirles, Steve Sloan e Susan Hubbard. 
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O prémio inaugural de Investigação da Secção Técnica da SEG Near Surface foi atribuído a Brady 

Flinchum, da Universidade do Wyoming, que apresentou uma excelente candidatura (Figura 4). O 

prémio veio com US $ 1.000 para ser usado exclusivamente em coisas necessárias para a investigação. 

O último prémio da noite foi para a SEG Student Chapter que apresentou o melhor artigo de geofísica 

do ano de uma Student Chapter de Near Surface.  

Foi dada uma condecoração e mais um prémio de US $ 250 ao Tamás Lukács, representante da 

Student Chapter da Universidade de Eötvös Loránd, em Budapeste, Hungria, com o artigo intitulado 

"Estudo complexo geofísico e geológico do Planalto de Balaton: inferências a partir de pesquisas 

magnéticas e geoelétricas". 

Parabéns a todos os vencedores! 

 
Figura 4: Steve Sloan e Brady Flinchum. 

 
Figura 5: Tamás Lukács, Phil Sirles e Steve Sloan. 

 

Obrigado a todos por terem feito este ano, ser tão bom para a Secção Técnica da SEG Near Surface. 

Para obter informações adicionais sobre a Secção Técnica da SEG Near Surface, entre em contato 

com ns@seg.org. Estamos ansiosos por vê-lo nos nossos eventos ao longo do ano e em Houston para 

nossa próxima série de eventos da reunião anual. Visite a nossa página em http://seg.org/News-

Resources/Near-Surface para aceder à lista dos próximos eventos e outras atividades. 

  

  

file:///C:/Users/Pedro/Desktop/ns@seg.org
http://seg.org/News-Resources/Near-Surface
http://seg.org/News-Resources/Near-Surface
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No horizonte: Próxima Geração NSG – Whitney J. Trainor Guitton 
 

Whitney J. Trainor-Guitton licenciou-se pela 

Escola de Minas do Colorado em 2001 com 

um bacharelato em engenharia geofísica. De 

2002 a 2004, Whitney serviu o Corpo da Paz 

na República do Panamá. Em 2006, Whitney 

completou o seu mestrado em geofísica na 

Universidade de Stanford. Ela continuou em 

Stanford no Programa da Terra, Energia e 

Ciências do Ambiente, pelo qual recebeu o seu 

doutoramento em Junho de 2010. Para a sua 

dissertação, ela desenvolveu metodologias 

relacionadas com a valorização de informação 

(VOI) para problemas espaciais da Terra. 

Após 1 ano a trabalhar para a empresa Risk 

Management Solutions, começou um pós-

doutoramento no Laboratório Nacional de 

Lawrence Livermore (LLNL), onde começou a 

trabalhar em projetos de geotermia e de 

sequestração de CO2. Ela passou a ser funcionária do LLNL como cientista em Agosto de 2014, e em 

Agosto de 2015 juntou-se oficialmente ao corpo docente de Geofísica de Minas. Tem sido membro da 

SEG (com alguns lapsos) desde 1999. 

Os interesses de investigação da Whitney passam pela intersecção de disciplinas como: quantificação 

da incerteza, geoestatística, teoria da informação e dados geofísicos. A sua carreira de investigação 

começou pela quantificação do valor de EM no domínio temporal para melhorar as decisões de 

sustentabilidade de um aquífero. Atualmente, o seu projeto passa pela utilização de VOI para comparar 

a informação elástica obtida por DAS (sensores acústicos distribuídos) versus os tradicionais geofones 

(http://geoscience.wisc.edu/geoscience/people/faculty/feigl/porotomo/). 

Publicações Recentes:  

Trainor-Guitton, W., Mansoor, K., Sun, Y., and 

Carroll, S. (2016) Merits of pressure and 

geochemical data as indicators of CO2/brine 

leakage into a heterogeneous, sedimentary 

aquifer: International Journal of Greenhouse 

Gas Control, v. 52, p. 237–249, doi: 

10.1016/j.ijggc.2016.07.002.   

Peredo-Alvarez, V., Bellas, A., Trainor-Guitton, W., 

and Lange, I. (2016) Mandate a Man to Fish?: 

Technological advance in cooling systems at 

U.S. thermal electric plants: Water Resources 

Research, v. 52, p. 1418–1426, doi: 

10.1002/2014WR015716.   

Chiaramonte, L., White, J. and Trainor-Guitton, W. 

(2014) Probabilistic geomechanical analysis of 

compartmentalization at the snøhvit CO2 

sequestration project, Journal of Geophysical 

Research – _Solid Earth. doi: 10.1002/2014JB011376.   

Carroll, S., Keating, E., Mansoor, K., Dai, Z, Sun, Y., Trainor-Guitton, W., Brown, C., Bacon, D. (2014) 

Key factors for determining groundwater impacts due to leakage from geologic carbon sequestration 

reservoirs, International Journal of Greenhouse Gas Control, 29, pp 153-168.   

Figure 1: Whitney Trainor-Guitton com um modelo de 

condutividade resultante de uma inversão MT de um 
recurso vulcânico geotermal. 

Figure 2: Whitney no Salar de Uyni, Bolivia durante 

uma viagem que promoveu a educação na área 
geotermal. 

http://geoscience.wisc.edu/geoscience/people/faculty/feigl/porotomo/
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Trainor-Guitton, W.J., Hoversten, G.M., Ramirez, A., Roberts, J., Juliusson, E., Key, K., and Mellors, R. 

(2014) The value of spatial information for determining well placement: A geothermal example: 

Geophysics, v. 79, p. 1–15.   

Trainor-Guitton, W. (2014) A geophysical perspective of value of information: examples of spatial 

decisions for groundwater sustainability, Environment, Systems and Decisions, doi:10.1007/s10669-

013-9487-9.   
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No horizonte: Próxima Geração NSG – Andy Parsekian 
 

Andy Parsekian tem sido Professor Assistente do Departamento 

de Geologia e Geofísica na Universidade do Wyoming desde 

2014. Andy foi editor do boletim informativo da SEG NSGS entre 

2011 e 2014 e co-liderou um projeto da Geociências sem 

Fronteiras (GWB) nas terras APY em Austrália, com a 

colaboração da CSIRO e a Universidade de Stanford. 

Atualmente, ele e os colegas do seu laboratório de Hidrogeofísica 

estão a investigar os sistemas hidrológicos do Ártico e alpinos 

com recurso a métodos geofísicos elétricos, eletromagnéticos, 

ressonância magnética nuclear, e radar de penetração de solo. 

O tipo de questões que tipicamente motivam a sua investigação 

são: Como é que a água percola e se acumula em bacias 

hidrográficas alpinas?; Qual é o papel da água no 

descongelamento do permafrost e como este descongelamento 

contribui para o ciclo do carbono?; e, Como os sistemas 

hidrológicos no Ártico e zonas boreais da Terra respondem às 

mudanças climáticas? 

 

Bio 

Andy recebeu o seu doutoramento pela Universidade de Rutgers – Newark em 2011 e o seu 

bacharelato na Escola de Dickinson em 2005. Fez um pós-doutoramento em geofísica na Universidade 

de Stanford antes de se ter juntado ao corpo docente na Universidade do Wyoming. Enquanto 

estudante graduado, Andy colaborou com os seus colegas de laboratório para fundar a Sociedade 

Geofísica de Rutgers Newark, um Student Chapter da SEG. Tem sido associado à SEG desde que se 

tornou membro, em 2007. 

 

Publicações Recentes Selecionadas: 

Chen, A., A. D. Parsekian, K. Schaefer, E. Jafarov, S. Panda, L. Liu, T. Zhang, H. Zebker (2016) GPR-

derived measurements of active layer thickness on the landscape scale with sparse calibration at Toolik 

and Happy Valley, Alaska, Geophysics, 81(2) H9-H19. doi: 10.1190/geo2015-0124.1   

Parsekian, A. D., K. Singha, B. Minsley, W.S. Holbrook and L. Slater (2015) Multiscale Geophysical 

Imaging of the Critical Zone, Reviews of Geophysics, 53, doi:10.1002/2014RG000465.   

Parsekian, A., Grombacher, D., Davis, A., Flinchum, B., Munday, T., & Cahill, K. (2014). Near-surface 

geophysics for informed water-management decisions in the Aṉangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara 

(APY) lands of South Australia. The Leading Edge, 33(12), 1342-1347. 
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Chamada para Artigos: Exploração de Geofísica na China – Especial 
Edição do Jornal de Geofísica Ambiental e de Engenharia 

 

O Jornal de Geofísica Ambiental e de Engenharia 

(JEEG) anuncia uma Chamada para Artigos de uma 

edição especial na Geophysics da China. Esta edição 

especial vai ser publicada em Junho de 2018. Os co-

editores são Guoqiang Xue e Jianghai Xia. O patrocínio 

desta edição está aberto. 

 

Os temas sugeridos são: 

 - Progresso recente no desenvolvimento de instrumentos para a geofísica de Near Surface na 

China 

 - Novos sistemas de geofísica de Near Surface na China 

 - Aquisição, modelação, e inversão na China 

 - Casos de estudo para todos os aspetos relacionados com geofísica de Near Surface na China 

São encorajadas contribuições internacionais. A edição especial acomodará 15 artigos, mas todos os 

artigos aceites serão considerados para publicação noutras edições da JEEG. Os artigos podem ser 

submetidos através do website de submissão da JEEG, http://jeeg.allentrack.net. Pede-se que seja 

indicado na carta de apresentação que o artigo é para consideração na Geophysics na edição especial 

da China. A data limite para submissão é 31 de Março de 2017. 

As publicações na JEEG são gratuitas para figuras a cinzentos, taxas nominais serão cobradas para 

figuras a cores. As taxas para figuras a cores digitais são $100/figura USD e $550/figura para uma 

cópia impressa. Indique, por favor, na carta de apresentação que tem conhecimento das taxas por 

figuras a cores e que pretende pagar as mesmas (caso as figuras a cores estejam incluídas no 

manuscrito). 

JEEG também oferece duas opções para publicação: a Near Surface Geophysical Letter (NSGL) e um 

artigo de investigação completo. A diferença entra os dois é a extensão do artigo. Os artigos da NSGL 

são, geralmente entre 1000-3000 palavras e até no máximo 4 figuras. Os artigos completos são mais 

que 3000 palavras e não há limites de figuras. Contudo, regra geral é haver 1 até 2 vezes o número 

de figuras por 100 palavras. Um artigo de 5000 palavras pode acomodar até 5 a 10 figuras. A NSGL 

pode também fazer maneira da revisão do artigo ser mais rápida, pois demora menos tempo a rever. 

Os resumos são impressos em Inglês ou Chinês. Contudo, todo o trabalho pode ser submetido em 

Inglês. Nós encorajamos a todos os não-nativos na língua inglesa a procurar serviços de redação 

externa. Caso os manuscritos estejam mal escritos, há uma grande probabilidade de rejeição. Alguns 

serviços estão na lista seguinte: 

- http://www.editage.com 

- http://www.internationalscienceediting.com 

- http://www.journalexperts.com 

- http://www.oleng.com.au 

- http://www.prof-editing.com 

- http://www.sciencedocs.com 

- http://www.scientific-editor.com 
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- http://www.scitext.com 

- http://www.writescienceright.com 

 

As perguntas podem ser direcionadas para: 

Co-Editores da Edição Especial (para artigos relacionados com EM) – Guoqiang Xue, 

ppxueguoqiang@163.com 

Co-Editores da Edição Especial (para artigos que não estão relacionados com EM) – Jianghai Xia, 

jxia@cug.edu.cn 

Chefe de Edição – Dale Rucker, Druck8240@gmail.com 

  

mailto:ppxueguoqiang@163.com
mailto:jxia@cug.edu.cn
mailto:Druck8240@gmail.com
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Participe na Secção Técnica de Geofísica de Near Surface da SEG 
 

http://seg.org/News-Resources/Near-Surface 

 

 

  

http://seg.org/News-Resources/Near-Surface
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Calendário dos Próximos Eventos 
 

Eventos Local Datas Submissões Registo 
AGU Fall Meeting São Francisco, 

EUA 
12-16 Dezembro 

2016 
Fechado O registo está 

aberto 

SAGEEP – 30º Aniversário Denver, EUA 
 

19-23 Março 
2017 

 

Fechado TBD 
 

6º Simpósio Internacional em 
Electromagnetismo Tridimensional 

Berkeley, EUA 
 

28-30 Março 
2017 

 

TBD 
 

TBD 
 

Assembleia Geral da União de 
Geociências Europeia 2017 

Viena, Áustria 
 

23-28 Abril 2017 
 

Abre até 1 
Dezembro 

2016 

Registo prévio 
acaba a 16 

Março 2017 

Congresso AGES: Geociências 
aplicadas à resolução de problemas 
humanitários em todo o mundo 

Belgrado, 
Sérvia 

24-26 Maio 2017 
 

TBD 
 

TBD 
 

Workshop Internacional em Radar de 
Penetração do Solo Avançado 

Edimburgo, 
Escócia 

28-30 Junho 
2017 

 

16 Dezembro 
2016 

23 Fevereiro 
2017 

AGU-SEG Workshop de 
Hidrogeofísica 

Stanford, EUA 24-27 Julho 2017 TBD 
 

TBD 
 

ICEG 2017: 19ª Conferência 
Internacional em Engenharia 
Geofísica 

Veneza, Itália 14-15 Agosto 
2017 

 

TBD 
 

TBD 
 

Conferência Internacional em 
Engenharia Geofísica 

Al Ain, 
Emirados 

Árabes Unidos 

8-11 Outubro 
2017 

 

TBD 
 

TBD 
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AGU Fall Meeting 2016 
 

Datas do Encontro: 12 – 16 de Dezembro de 2016 

Local do Encontro: São Francisco, Califórnia, EUA 

http://fallmeeting.agu.org/2016/ 

O Fall Meeting reúne toda a comunidade científica ligada à investigação da Terra e do Espaço de todo 

o mundo para discussão das tendências emergentes e das pesquisas mais recentes. O programa 

técnico inclui apresentações sobre ciência recente e de ponta, muitas das quais ainda não foram 

publicadas, o que significa que você vai voltar ao trabalho com conhecimentos, que não poderá adquirir 

em mais lado nenhum. Com mais de 1.700 sessões em 2015, o programa científico do Fall Meeting 

abrange as ciências da Terra e do Espaço, oferecendo algo a todos, independentemente das suas 

bases científicas. A reunião oferece uma mistura única de mais de 20.000 apresentações orais e 

posters, uma vasta gama de palestras, vários tipos de networking formais e informais e oportunidades 

de progressão na carreira e um salão de exposições repleto de centenas de expositores exibindo novas 

e relevantes ferramentas de investigação e serviços que vão ao encontro das necessidades 

profissionais de nossos participantes ano após ano. Junte-se a nós em 2016 para outra experiência 

dinâmica. 

Algumas sessões da Near Surface: 

SEGUNDA-FEIRA, 12 DEZEMBRO 2016  

- 13:40 - 15:40, NS13A Avanços em Prospeção Geofísica I, Moscone West–3024  

- 16:00 - 18:00, NS14A Avanços em Prospeção Geofísica II, Moscone West–3024  

 

QUINTA-FEIRA, 13 DEZEMBRO 2016  

- 08:00 - 10:00, NS21C Avanços do Levantamento Aéreo em Geofísica de Near Surface: De Estudos 
Estruturais Geológicos a Investigação de Riscos I, Moscone West–3024  

- 08:00 - 12:20, NS21A Posters de Caracterização Geofísica em Hidrologia de Regiões Frias e 
Dinâmica do Permafrost I, Moscone South–Poster Hall   

- 08:00 - 12:20, NS21B Posters de Aplicações Geofísicas de Near Surface a Processos, Dinâmicas e 
Agricultura de Solo I Posters, Moscone South–Poster Hall  

- 10:20 - 12:20, NS22A Avanços em Prospeção Geofísica III, Moscone West–3024  

- 13:40 - 15:40, NS23B Caracterização Geofísica em Hidrologia de Regiões Frias e Dinâmica do 
Permafrost II, Moscone West–3024  

- 13:40 - 18:00, NS23A Posters em Avanços em Prospeção Geofísica IV, Moscone South–Poster Hall  

- 16:00 - 18:00, NS24A Aplicações Geofísicas de Near Surface a Processos, Dinâmicas e Agricultura 
de Solo II, Moscone West–3024  

 

QUINTA-FEIRA, 15 DEZEMBRO 2016  

- 08:00 - 12:20, NS41A Posters de Fronteiras da Estimação de Incerteza na Inversão Geofísica II, 
Moscone South–Poster Hall  

- 08:00 - 12:20, NS41B Posters de Métodos Geofísicos para Avaliação e Gestão de Águas 
Subterrâneas II, Moscone South–Poster Hall  

- 13:40 - 18:00, NS43A Posters de Restrições Geofísicas e Geotécnicas em Modelos Geomecânicos 
de Fraturas Hidráulicas, Moscone South–Poster Hall  

http://fallmeeting.agu.org/2016/
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- 13:40 - 18:00, NS43B Posters de Geofísica em Medições de Laboratório a Escala-métrica, Moscone 
South–Poster Hall  

- 13:40 - 18:00, NS43C Posters de Integração de Métodos Geofísicos de Superfície em Pesquisas 
Multiescala de Conectividade de Superfícies e Águas Subterrâneas, Moscone South–Poster Hall  
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SAGEEP 2017: 30º Aniversário 
 

 

A EEGS está empolgada para anunciar que a SAGEEP será co-localizada com a Spring Meeting da 

Associação Nacional de Águas Subterrâneas (NGWA) a ocorrer entre 20 e 21 de Março. Esta 

oportunidade reunirá um público diverso de uma gama ampla de conhecimentos, incluindo os membros 

da EEGS e NGWA. Todas as sessões técnicas estarão abertas aos dois grupos. Além do programa 

técnico da SAGEEP, a conferência da NGWA contará com palestras e posters incidindo em duas faixas 

temáticas: Aplicações de Hidrogeofísica para a Caracterização, Monitorização e Gestão de Águas 

Subterrâneas & Aplicações de Águas Profundas. 

A SAGEEP é reconhecida internacionalmente como a conferência líder na aplicação prática de 

geofísica superficial. Inicialmente realizada em 1988 na Escola de Minas de Colorado, o 30º Aniversário 

da SAGEEP voltará ao Colorado para celebrar este marco importante e irá ser realizada em Denver, 

Colorado, EUA a 19-23 de Março de 2017. Convidamo-lo a visitar as páginas da SAGEEP 2017 para 

obter detalhes sobre submissões de resumos, reservas de hotéis e inscrições para a conferência, à 

medida que mais informações estiverem disponíveis. 

Durante os últimos 30 anos, a SAGEEP foi realizada durante um período de 5 dias em diferentes locais 

nos Estados Unidos, com aproximadamente 150 apresentações orais e posters, vários cursos e 

workshops educativos, várias apresentações de fornecedores e uma exposição comercial. Um 

conjunto de resumos, composto por apresentações técnicas, é distribuído em CD ou unidade de 

memória USB (ISSN 1554-8015) com acesso on-line através da Coleção de Investigação da EEGS. 

Pode ser encontrada mais informação em: http://www.eegs.org/sageep-2017 

  

http://www.eegs.org/sageep-2017
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Workshop de Hidrogeofísica da AGU-SEG 2017: Mapeamento da Zona 
Crítica 

 

 

Submissão de Resumos abrirá em Dezembro de 2016 

  

 

Neste Workshop, vamos reunir os hidrogeofísicos e outros cientistas da zona crítica (ZC) para explorar 

novas formas de trabalhar em conjunto, usando os recentes avanços na hidrogeofísica para abordar 

questões científicas fundamentais sobre a zona crítica. Propomos desenvolver uma estrutura para o 

avanço tanto da hidrogeofísica como da ciência da ZC, através da comunicação e da coordenação de 

agendas científicas. Novas ideias sobre os processos na ZC serão obtidos através do uso realçado da 

hidrogeofísica, e as observações interdisciplinares detalhadas feitas em estudos na ZC fornecerão 

oportunidades para promover os métodos hidrogeofísicos. 

Convidamos a apresentação de resumos para as seguintes quatro sessões: 

1) Interfaces na Zona Crítica, 

2) Processos hidro-bio-geo-químicos na Zona Crítica, 

3) Física das Rochas & Propriedades da Zona Crítica, 

4) Escalonamento de Dados da Zona Crítica para abordar questões científicas. 
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Cada sessão começará com duas palestras convidadas - um hidrogeofísico e um cientista da Zona 

Crítica. Todas as outras apresentações serão através de posters. Antes da exibição de posters, haverá 

uma sessão oral onde cada orador tem 3 minutos para apresentar o seu poster. 

A fim de incentivar o intercâmbio de ideias e o desenvolvimento de novas colaborações, teremos todos 

os almoços e um jantar juntos. Ver as descrições completas das sessões aqui. 

A submissão de resumos abre em Dezembro de 2016 e encerra à meia-noite de 23 de Fevereiro de 

2017, Fuso horário padrão da parte oriental dos EUA. A notificação da aceitação de resumos e do 

programa final será publicada a 22 de Março de 2017. O programa preliminar pode ser encontrado 

aqui. 

Comité Organizador: 

Rosemary Knight e Kristina Keating (co-presidentes), Anja Klotzsche, Kate Maher, Daniella 

Rempe, and Kamini Singha 

 

  

http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/abstracts/
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/abstracts/
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ICEG 2017: 19ª Conferência Internacional de Engenharia Geofísica 
 

Limite de Entrega de Artigos/Texto completo 20 de Dezembro, 2016 

Notificação da Resposta Afirmativa/Negativa 30 de Dezembro, 2016 

Entrega de Artigo Final e Limite do Registo Inicial  13 de Julho, 2017 

Datas da Conferência 14 e 15 de Agosto, 2017 
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Oportunidades de trabalho 
 

Vaga para Doutoramento em “Inversão de full-waveform de GPR para imagens de alta resolução 

em processos de transporte” em Forschungszentrum Jülich, Jülich, Alemanha.  

Forschungszentrum Jülich é um dos maiores centros interdisciplinares de pesquisa na Europa, e é 

membro da Associação Helmholtz dos Centros Nacionais de Pesquisa da Alemanha. As nossas áreas 

fundamentais de pesquisa são a “Saúde”, “Energia e Ambiente”, e “Informação”. Estamos à procura 

de um estudante de doutoramento para o nosso Instituto de Bio- e Geociências – Agrosfera (IBG-3), 

com formação universitária em geofísica, hidrogeologia, geociências computacionais, ou relacionado 

com ciências naturais para a posição de doutoramento com duração de três anos. A data de início 

mais próxima é 1 de Janeiro de 2017. A posição de PhD será preenchida assim que o candidato mais 

apropriado seja encontrado. O Instituto de Bio- e Geociências – Agrosfera (IBG-3) conduz a sua 

pesquisa a fim de melhorar a compreensão de processos hidrológicos e bioquímicos em sistemas 

terrestres. Esta pesquisa contribui para o uso e conservação de solos e água de forma sustentável. 

No IBG-3, são desenvolvidos e aplicados algoritmos inversos e modelação avançada para uma ampla 

variedade de estudos hidrogeológicos mediante a utilização de sistemas de Indução Electromagnética 

(EMI) e de Radar de Penetração do Solo (GPR). Esta posição de doutoramento é englobada no projeto 

“ENIGMA” financiado pela União Europeia, a rede europeia de treino para “Imagens in-situ de 

processos dinâmicos de ambientes heterogéneos da sub-superfície”. O objetivo primário deste projeto 

consiste em estender e aplicar a existente informação de algoritmos de processamento de full-

waveform GPR para a caracterização time-lapse de processos de transporte. Este projeto oferece uma 

oportunidade única de ligar novas técnicas de processamento e de inversão, a dados reais num 

ambiente computacional de última geração. 

Perfil pertendido: 

• Formação Universitária em geofísica, hidrogeologia, geociências computacionais, ou 

relacionado com ciências naturais, com uma boa nota final; 

• Experiência de campo em (Hidro)Geofísica, de preferência com GPR. 

• Conhecimentos avançados em métodos numéricos 

• Experiência em programação (Matlab) 

• Domínio da língua Inglesa e boa capacidade de comunicação. 

Oferecemos: 

• A possibilidade de trabalhar em ambiente interdisciplinar, assim como excelentes instalações 

para pesquisas de hidrogeofísica, simulação numérica e de inversão. 

• A oportunidade de fazer parte da comunidade científica nacional e internacional dentro da rede 

de treino ENIGMA, organização de enúmeros workshops, assim como o desenvolvimento de 

outros trabalhos de métodos inovadores por estudantes de PhD relativamente ao 

processamento dinâmico de imagem em hidro-sistemas de subsuperfície.  

• Os estudantes de doutoramento são encorajados a participarem em conferências 

internacionais e duas visitas de vários meses para pesquisa no exterior planeadas com a 

cooperação de parceiros ENIGMA. 

Os candidatos bem sucessidos serão empregues a tempo inteiro com contrato a termo fixo, em 

concordância com os regulamentos Marie Skłodowska-Curie ITN. De forma a ser aceite, os candidatos 

terão de cumprir com os requerimentos de mobilidade. Por favor, vejam o seguinte link para mais 

detalhes: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-

guide-appl16-msca-itn_en.pdf  

Em particular, os candidatos não poderão ter residido nem tido como principal atividade (trabalho, 

estudos, etc.) no país anfitrião da organização mais de 12 meses dos 3 anos imediatamente anteriores 

a 1 de Novembro de 2016. Serviço nacional obrigatório e/ou pequenas estadias, como férias, não são 
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tidas em consideração. Para mais informações, por favor contacte o Prof. Jan van der Kruk, tel.: +49 

2461 61-4077, mail: j.van.der.kruk@fz-juelich.de, ou visite o nosso site: www.fz-juelich.de/ibg/ibg-3. 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Vaga para pós-Doutoramento em caracterização geofísica de Near Surface de rochas 

reservatório 

Departamento de Geociências e de Gestão de Recursos Naturais, Universidade de Copenhaga, 

Dinamarca 

 

A vaga para pós-doutoramento é focada na caracterização geofísica de Near Surface de rochas 

reservatório encontra-se disponível a tempo limitado no Departamento de Geociências e de Gestão de 

Recursos Naturais (IGN), Faculdade de Ciências, Universidade de Copenhaga. A vaga encontra-se 

disponível por dois anos, a começar a dia 1 de Março de 2017 ou assim que possível após essa data. 

O principal foco será a inferência dos principais parâmetros físicos da rocha (e.g. a porosidade) através 

de interpretações geofísicas de métodos de aquisição de superfície e de cruzamento de dados entre 

poços, incluindo métodos de radar, elétricos e sísmicos para a penetração do solo. Estes estudos 

podem encontrar-se ligados a dados geológicos, tais como amostras de rocha. As tarefas específicas 

irão incluir: 1) otimização de técnicas de imagem; 2) Experiências em time-lapse de circulação de 

fluídos para mapeamento dos caminhos suscetíveis a circulação de fluídos.  

O estudo faz parte de um esforço interdisciplinar maior, focado na caracterização de reservatórios de 

rochas análogas a reservatórios de hidrocarbonetos do Mar do Norte. O candidato irá desta forma 

colaborar com outros estudantes de pós-doutoramento e de doutoramento em geofísica e geologia. 

Os outros membros integrantes do grupo encontram-se empregues na IGN, no Museu de História 

Natural e Instituto Niels Bohr da Faculdade de Ciências, Universidade de Copenhaga. O estudo será 

financiado por uma bolsa do Centro de Tecnologia e Pesquisa de Hidrocarbonetos Dinamarquês 

(DHRTC) localizado na Universidade Técnica da Dinamarca (DTU). Deste modo, as atividades de 

pesquisa serão conduzidas em colaboração próxima de um grupo de investigadores da Universidade 

de Copenhaga, bem como investigadores da DHRTC. 

Os deveres de pós-doutoramento incluem a investigação de caracterização geofísica de rochas 

reservatório de Near Surface, bem como o ensino. O cargo pode também incluir o desempenho de 

outras funções. 

Qualificações: 

O candidato ideal deverá ter um Doutoramento em geofísica ou em área de investigação relacionada. 

Um forte background em análises de waveform, técnicas de inversão e experiência de trabalho de 

campo são consideradas como vantagem. 

Outras informações do Departamento está no seguinte link: http://www.science.ku.dk/english/about-

the-faculty/departments. Questões relacionadas com o cargo podem ser feitas ao Professor Lars 

Nielsen (ln@ign.ku.dk) ou ao Professor Assistente Majken Looms ( mcl@ign.ku.dk). 

A Universidade deseja que os nossos funcionários reflitam a diversidade da sociedade, e recebe desta 

forma todos os candidatos qualificados independentemente da sua origem pessoal. 

Mais informação pode ser encontrada em: http://employment.ku.dk/all-vacancies/?show=865664   

http://www.fz-juelich.de/ibg/ibg-3
http://www.science.ku.dk/english/about-the-faculty/departments
http://www.science.ku.dk/english/about-the-faculty/departments
mailto:mcl@ign.ku.dk
http://employment.ku.dk/all-vacancies/?show=865664
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Orador/Orador Sénior em Processos Hidrológicos (BJTU) 

Universidade de Lancaster, Centro de Ambiente de Lancaster, Reino-Unido 

Salário: £33,943 a £55,998 

Data de encerramento: Sábado, 31 de Dezembro de 2016. 

Data de entrevista: Segunda-Feira, 23 de Janeiro de 2017.    

O Centro de Ambiente de Lancaster (LEC) procura melhorar o seu já forte perfil nacional e internacional 

de excelência, e a sua expansão encontra-se dentro de plano de investimento da Universidade, que 

aponta para dois novos Oradores/Oradores Sénior. O Orador/Orador Sénior académico internacional 

em Processos Hidrológicos terá como objetivo melhorar as nossas áreas de investigação em 

hidrogeologia e em disciplinas relacionadas com a ciência da água. 

A Universidade de Lancaster estabeleceu recentemente um instituto em conjunto com o seu parceiro 

altamente classificado, a Universidade de Beijing Jiaotong (BJTU). O Campus, denominado Colégio 

da Universidade de Lancaster – Universidade de Beijing Jiaotong, encontra-se localizado em Weihai 

na província de Shandong, na China. Desejamos nomear um cargo de nível Orador/Orador Sénior, 

que colabore com o nosso parceiro estratégico na China. As responsabilidades chave incluem: 

• Realizar até duas visitas, cada uma com a duração de 10 semanas, para dar aulas no campus 

Weihai a cada ano; 

• Complementar a liderança internacional da investigação e os resultados do Departamento; 

• Envolvimento operacional e de funcionamento no Departamento e no campus Weihai.  

Espera-se que dê seguimento à realização da investigação internacional líder na área de processos 
hidrológicos e que ofereça um ensino orientado à pesquisa no Instituto Parceiro no Weihai, na China, 
em conformidade com a relação estratégica internacional já estabelecida entre a Universidade de 
Beijing-Jiaotong e a Universidade de Lancaster (BJTU-LU). Em particular, que seja capaz de ensinar 
os processos hidrológicos subjacentes às questões hídricas das bacias hidrográficas Asiáticas, 
incluindo águas subterrâneas. 
 
Mais informação pode ser encontrada no seguinte link: https://hr-
jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU03 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Orador/Orador Sénior em Ciências da Terra (BJTU) 
Universidade de Lancaster, Centro de Ambiente de Lancaster, Reino-Unido 
 
Salário: £33,943 a £55,998 
Data de encerramento: Sábado, 31 de Dezembro de 2016 
Data de entrevista: Quarta-Feira, 25 de Janeiro de 2017 
 
O Centro de Ambiente de Lancaster (LEC) procura melhorar o seu já forte perfil nacional e internacional 
de excelência, e a sua expansão encontra-se dentro de plano de investimento da Universidade, que 
aponta para dois novos Oradores/Oradores Sénior. O Orador/Orador Sénior académico internacional 
em Ciências da Terra terá como objetivo melhorar as nossas áreas de investigação, tais como as áreas 
de ciclos bioquímicos, vulcanologia e de perigos geológicos, processos ambientais contemporâneos, 
fluídos de sub-superfície, paleoclimatologia e paleoambientais.  
 
A Universidade de Lancaster estabeleceu recentemente um instituto em conjunto com o seu parceiro 
altamente classificado, a Universidade de Beijing Jiaotong (BJTU). O Campus, denominado Colégio 
da Universidade de Lancaster – Universidade de Beijing Jiaotong, encontra-se localizado em Weihai 

https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU03
https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU03
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na província de Shandong, na China. Desejamos nomear um cargo de nível Orador/Orador Sénior, 
que colabore com o nosso parceiro estratégico na China. As responsabilidades chave incluem: 

• Realizar até duas visitas, cada uma com a duração de 10 semanas, para dar aulas no campus 
Weihai a cada ano; 

• Complementar a liderança internacional da investigação e os resultados do Departamento; 

• Envolvimento operacional e de funcionamento no Departamento e no campus Weihai. 
 
Espera-se que dê seguimento à realização da investigação internacional líder na área de processos 
hidrológicos e que ofereça um ensino orientado à pesquisa no Instituto Parceiro no Weihai, na China, 
em conformidade com a relação estratégica internacional já estabelecida entre a Universidade de 
Beijing-Jiaotong e a Universidade de Lancaster (BJTU-LU). Em particular, que seja capaz de ensinar 
geologia geral, os processos internos e bioquímicos da Terra com relevância para o extremo Oriente 
e para a China em particular. 
 
Mais informação pode ser encontrada no seguinte link: https://hr-
jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU04 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para contribuir para as visualizações da NS, por favor envie-nos um e-mail para: Anja Klotzsche 
(a.klotzsche@fz-juelich.de) 
 
Todos os membros são bem-vindos a submeter conteúdos interessantes para a comunidade Near 
Surface. Notem que temos uma nova secção “What’s hot” onde são apresentados novos métodos, 
novos desenvolvimentos, novas tecnologias, novos equipamentos, ou novos eventos NS. Sinta-se à 
vontade a enviar artigos para esta nova secção. Por favor, sejam breves nas vossas mensagens, 
providenciem o vosso contacto, e (se possível) para informação adicional o vosso endereço de e-mail.  
 

 

https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU04
https://hr-jobs.lancs.ac.uk/Vacancy.aspx?ref=BJTU04
mailto:a.klotzsche@fz-juelich.de

