
 
Carta do Director 
Caros membros da SEG NSTS, 

 
O encontro anual já se aproxima e acontecerá antes de nos apercebermos. 
Este mês haverá um número de pessoas a trocar de posições na NSTS. A 
votação do Director-eleito e Vice-Director acabará dia 1 de Julho. 
Parabéns ao Jose Arce, o próximo Director-eleito, e Erasmus Oware, o 
próximo Vice-Director. A Sarah Morton será a próxima responsável pela 
comunicação da associação. Eu passarei para o cargo de Ex-Director e o 
Mike Powers terá o novo cargo de Director. À medida que eles ocupam os 
novos cargos, eu quero agradecer a todos que se voluntariaram e deram o 
seu tempo e energia. Seth Haines tem servido o Tesouro, Finanças e 
responsável pelas bolsas desde 2011, quando passámos de NSGS para NSTS. 
Seth impulsionou as finanças e resolveu os problemas das taxas, envolvidos 
na dissolução da NSGS. Kristina Keating serviu como Vice-Presidente 
(NSGS) e Vice-Director (NSTS) desde 2012. Ela tem feito um bom trabalho 
com a AGU NSFG e a EEGS, assim como coordenar inúmeras sessões de 
hidrogeofísica e workshops. Anja Klotzsche tem sido a responsável de 
comunicação da associação desde a formação da NSTS em 2014 e tem 
ajudado a remodelar a newsletter e a sua distribuição. Por fim, Phil Sirles completou o terceiro ano de posse 
como Director-eleito, Director e Ex-Director e o primeiro ciclo completo na NSTS. Obrigado Anja, Kristina, 
Phil e Seth por tudo o que têm feito pela SEG e geofísica de near-surface. 
Se estiver em Houston, junte-se a nós para a reunião da NSTS na terça-feira à tarde – está aberta a todos e 
nós damos valor a opiniões e ideias. Não se esqueça de se inscrever para a recepção da near-surface na 
terça-feira à tarde quando se registar para a reunião. Veja o programa dos eventos de near-surface no fim 
desta newsletter para ficar a par de tudo o que irá ocorrer na conferência. 
Outras notícias acerca de ideias que têm sido reveladas no sub-comité de planeamento estratégico, já 
começaram a dar frutos. Estejam atentos às vossas caixas de correio para as novas NS e TOC, uma tabela de 
conteúdos que combina todos os artigos NS de publicações da SEG (TLE, Geophysics, and Interpretation) em 
apenas um local de fácil referência. Existem planos para futuros trabalhos, como um novo fórum e novo texto 
NSG. Sairão mais detalhes sobre os referidos planos. 
À medida que escrevo isto, o Furacão Harvey continua a despejar mais chuva num já inundado Houston e 
sudeste do Texas. Mantenham os residentes e voluntários nos vossos pensamentos e rezas, enquanto eles 
lidam com a inundação e o rescaldo da tempestade. 
 
Steve Sloan 
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Houston está Aberto para Negócios 
 

 

 

Depois de muita comunicação com os afectados pelo Furacão Harvey, mais investigação, discussão, e intensa 
deliberação sobre as condições em Houston, o Conselho Administrativo da Society of Exploration Geophysicists 
decidiu continuar com a Exposição Internacional da SEG e 87º Encontro Anual, como planeado para 24-29 de 
Setembro de 2017. 

Houston é muito querido nos nossos corações, e a SEG quer continuar a fazer tudo para ajudar a cidade enquanto 
avança com os interesses e necessidades dos nossos membros, participantes, patrocinadores, exibidores e 
apresentadores. Muitos podem ter preocupações em viajar para Houston este mês, mas os oficiais com o George R. 
Brown Centro de Convenções e a Cidade de Houston asseguraram à SEG que a cidade está preparada para acomodar 
os participantes do Encontro Anual. Os membros da equipa e líderes voluntários inspecionaram o Centro de 
Conferências, hotéis, e locais do encontro, e acordaram que Houston está aberto para negócios! 

O Encontro Anual da SEG será a primeira grande conferência a ter lugar em Houston depois do Furação Harvey e as 
devastadoras inundações. Agora que a decisão é para manter o encontro em Houston, a Sociedade está a desenvolver 
planos para trazer geofísicos e a sua experiência para os esforços locais, estatais e federais de forma a reparar 
infraestruturas, incluindo estradas, pontes, passagens, e barragens. Mais detalhes virão. É uma boa oportunidade 
para o Encontro Anual manter o foco das muitas mentes brilhantes das geociências na restauração de Houston! 

 

 

 

Obrigada pela vossa paciência enquanto tomámos esta difícil decisão. 

Estamos ansiosos para vos vermos em Houston  

 

 
Conselho Administrativo da SEG  

 

 
 



Clube de Geofísica da KU recebe Conferencista Honorário da SEG, Mirko van 
der Baan 

 
 

 

Em Agosto, o grupo estudantil da SEG da Universidade Kansas (KU) recebeu o Conferencista Honorário da SEG da 
América do Norte de 2017, Mirko van der Baan da Universidade de Alberta com o tema “How widespread is human- 
induced seismicity in the USA and Canada?”. A sua primeira palestra arrancou a série semanal do Coloquio do 
Departamento de Geologia, onde não havia um lugar vago na audiência, contando com mais de 75 participantes. 
Vários estudantes estão a trabalhar em projetos que coincidem com o trabalho apresentado pelo Dr. van der Baan. 
A sua palestra criou uma excelente oportunidade para estes estudantes, como para o departamento, cientistas de 
Pesquisa Geológica de Kansas, e reguladores locais para discutir eventos que ocorrem em Kansas e Oklahoma. Os 
estudantes levaram o Dr. Van der Baan a lanchar antes da apresentação para uma discussão frente-a-frente que 
providenciou troca de conhecimento e experiência.  

Os programas de Conferencistas Honorários e Distinguidos da SEG providenciam às universidades e outras 
instituições, oportunidades de receber especialistas de geofísica tornando o seu conhecimento mais acessível. 
Anteriormente a KU recebeu o Conferencista Distinguido Dr. Don Steeples em 2007 e o Conferencista Honorário Dr. 
Rick Miller em 2012. 
 
Os Conferencistas Honorários da SEG são patrocinados pela Shell que inclui 24 palestras no espaço de seis meses, 
abrangendo pelo menos um local em regiões como América Latina, Médio Oriente e África, América do Norte, 
Europa, Sul do Pacífico, e Este e Sul da Ásia. 
 
Biografia: 
Mirko van der Baan é um professor na Universidade de Alberta no Departamento de Física, especializado em 
sismologia de exploração. Graduou-se em 1996 na Universidade de Utrecht, na Holanda. Obteve um doutoramento 
com honra em 1999 da Universidade de Joseph Fourier em Grenoble, França. Depois juntou-se à Universidade de 
Leeds, UK, onde se tornou Professor de sismologia de exploração. Ele também possui um HDR (Habilitação) da 
Universidade Denis Diderot, Paris, França. 
Mirko é atualmente o director do Consórcio Microseismc Industry, um trabalho colaborativo com a Universidade de 
Calgary, dedicado à investigação de microseismicidade. Ele é também um dos membros fundadores do programa 
de mestrado de Geologia de Petróleo Integrado da Universidade de Alberta.  

 

Esquerda: Clube de estudantes de Geofísica da KU com Dr. van der Baan depois da sua apresentação. Direita: 
Estudante graduado, Alex Nolte, a presentear o Dr. van der Baan com uma caneca da KU Geology G-Hawker, uma 
tradição do departamento para os palestrantes. 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/KU-Geophysics-Club-751410991598653/
http://seg.org/Education/Lectures/Honorary-Lectures/2017-HL-van-der-Baan
http://seg.org/Education/Lectures/Honorary-Lectures/2017-HL-van-der-Baan


Vencedor do Prémio de Investigação de Near-Surface 2017 – Sina Saneiyan 
 

 

Nasci numa família iraniana a 17 de Novembro de 1988. Como a maioria das 
pessoas, tive a sorte de passar com sucesso pelas escolas primária e de orientação. 
O conhecimento preliminar da ciência durante este tempo provocou-me um 
interesse pela ciência. Por isso, escolhi maioritariamente matemática e física no 
ensino médio. Entretanto, estava cada vez mais interessado no ambiente e nas 
questões associadas. Por isso, continuei os meus estudos no ramo da Engenharia 
de Minas, onde poderia seguir os meus interesses (ou seja, ciência e meio 
ambiente) de maneira prática. Depois de terminar a minha faculdade, apesar de 
todas as ofertas de emprego que tive, acabei por achar mais adequada a 
Exploração Geofísica; em que poderia ir a zonas desconhecidas para explorar novos 
depósitos e potenciais de mineração e descobrir problemas ambientais 
relacionados com a mineração nessas áreas. Rapidamente apercebi-me que um 
diploma universitário não me ajudava o suficiente, por isso continuei a minha 
carreira académica como aluno de mestrado. No entanto, notei que para ser mais 
detalhado sobre um assunto, deve-se continuar até o fim! Portanto, logo após a 
conclusão do meu mestrado, candidatei-me ao doutoramento em ciências do meio 
ambiente na Universidade de Rutgers - Newark, onde sabia que uma equipa 
conhecida e ansiosa de professores estava a trabalhar em métodos interessantes 
de geofísica de near surface para superar os desafios de questões ambientais. 

 
Escolhi um tema interessante para fazer a investigação durante o meu doutoramento. Um tema em que a geofísica 
de near-surface, as ciências do Ambiente e a engenharia, os meus três interesses, estão presentes ao mesmo tempo. 
Atualmente estou a trabalhar na monitorização do fortalecimento do solo bio-mediado por métodos geofísicos. O 
fortalecimento do solo bio-mediado é um método avançado e inovador em que os micróbios comuns de solo são 
estimulados com produtos químicos não prejudiciais para o meio Ambiente para aumentar a rigidez do solo. 
Atualmente, os engenheiros usam métodos que são prejudiciais ao meio Ambiente e, principalmente, são caros de 
aplicar. Além disso, uma questão desafiadora é como medir a rigidez do solo durante o processo sem perturbar a 
subsuperfície. 
 
Ao adaptar a geofísica como uma técnica de monitorização com o objetivo de mapear a subsuperfície, poderemos 
monitorizar as atividades subterrâneas durante o processo de fortalecimento do solo. O benefício da combinação 
de geofísica e fortalecimento do solo bio-mediado é diretamente útil para o meio ambiente. Além disso, os métodos 
geofísicos prejudicarão minimamente o meio ambiente e irão permitir-nos obter uma melhor imagem espacial e 
temporal da subsuperfície. 

 

Resumo da Aplicação 
O fortalecimento do solo tornou-se um dos mais importantes projetos de engenharia civil recentemente, 
especialmente em áreas povoadas onde a taxa de construção de edifícios é relativamente alta. Os métodos 
convencionais de fortalecimento do solo (por exemplo, injecção de cimento) são conhecidos por serem 
procedimentos eficazes para aumentar a rigidez do solo. No entanto, esses métodos têm problemas, 
especificamente do ponto de vista ambiental. Estes métodos também são caros nos processos de implementação e 
manutenção. A precipitação de calcite induzida por micróbios (MICP) foi introduzida para superar questões 
ambientais de fortalecimento do solo, aumentar a viabilidade do projeto e reduzir custos. Para entender o processo 
de MICP na subsuperfície, muitos métodos foram desenvolvidos, no entanto, muitas vezes eles têm limitações. 
Embora até hoje, nenhum método geofísico tenha sido usado para monitorizar o MICP num projeto à escala de 
campo, muitos métodos foram analisados em experiências à escala de laboratório. O objetivo desta investigação é 
estabelecer uma técnica de monitorização capaz de monitorizar a longo prazo um projeto de fortalecimento do 
solo MICP à escala de campo. A polarização induzida espectral (SIP), com suas capacidades para monitorização 
subterrânea, especialmente onde as partículas sólidas estão envolvidas, é um método geofísico promissor para 
monitorizar mudanças subterrâneas. Assim, o foco desta investigação será examinar o SIP como uma ferramenta de 
monitorização a longo prazo para projetos de fortalecimento do solo relacionados com o MICP. 

Biografia 
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Prémio Harold Mooney 2017 – Bruce D. Smith 
 

 

 

A carreira de Bruce em geofísica de near-surface abrangeu 
mais de quatro décadas no desenvolvimento de minerais e 
energia, avaliação de águas subterrâneas e contaminantes e 
estudos de estrutura geológica integrada. O seu percurso 
académico foi em geologia e matemática (Licenciatura e 
Mestrado no Wyoming) e geofísica (Mestrado em Stanford e 
Doutoramento na Universidade de Utah). Trabalhou 
maioritariamente para o Levantamento Geológico dos 
Estados Unidos (USGS), em Denver, em vários ramos 
geofísicos, secções e equipas. Os seus mentores (incluindo 
George Thompson, Stanford, Stan Ward, Universidade de 
Utah e Frank Frischknecht, USGS) encorajaram não só o seu 
crescimento científico, mas também ajudaram a desenvolver 
a sua devoção a projetos e estudos geocientíficos integrados. 
Durante as últimas três décadas, Bruce participou e liderou 
grupos profissionais de geofísica de near-surface na SEG, 
AGU, EEGS, AAPG e EAGE promovendo novos programas e 
comunicações inter-sociedades. É também membro da 
NGWA, KEGS e várias outras sociedades científicas mais 
pequenas. O seu trabalho no USGS tem levado ao 
desenvolvimento de novas aplicações e programas para 
estudos integrados da crosta superficial da Terra. 
 
Nos anos 70 e 80, o trabalho do Bruce no USGS incluiu algumas das primeiras aplicações da polarização induzida 
espectral (avaliações de urânio) e as primeiras aplicações de eletromagnetismo aéreo (AEM) para mapeamento de 
águas subterrâneas e programas de avaliação de qualidade. Nesse período, com Frank Frischknecht e outros, 
desenvolveu aplicações AEM para o mapeamento de salmouras com conteúdo em lítio em playas, levantamentos de 
áreas conhecidas de recursos geotérmicos e para mapeamento de estruturas geológicas de bacias e depósitos de 
ouro disseminados. Bruce projetou e liderou um programa interdisciplinar da USGS na avaliação de recursos minerais 
e energéticos das Terras Americanas Nativas. Recebeu o Prémio de Serviço Superior do Departamento de Interior 
(DOI) para este trabalho. No final da década de 1980, Bruce liderou os esforços para mapear águas salgadas sinuosas 
em campos de petróleo e foi o primeiro a aplicar AEM para mapear as áreas ocultas de eliminação de poeiras de 
salmoura com sucesso. Recebeu o serviço superior do DOI e prémios de serviços meritórios pelo trabalho no 
desenvolvimento de aplicações de AEM. Os esforços de Bruce no desenvolvimento e aplicação de métodos de 
mapeamento geofísico para salmoura subterrânea nos campos de petróleo levaram ao prémio Científico do Ano da 
AAPG. O seu trabalho em águas produzidas no campo petrolífero continuou até ao presente, onde faz parte de uma 
equipa multidisciplinar para estudar o risco ambiental e o impacto do desenvolvimento de energia na bacia de 
Williston (desenvolvimento de recursos não convencionais de Bakken) e para mapear as águas salgadas no campo 
petrolífero de Poplar em Ft. Peck Indian Reservation. No início de 2000, fazia parte de uma equipa interdisciplinar 
que aplicava métodos de AEM para refinar estruturas hidrogeológicas de aquíferos kársticos no Texas e em 
Oklahoma. Outro projeto interdisciplinar no mapeamento de águas minas ácidas e no estudo de efeitos da 
mineração na paisagem envolveu os primeiros levantamentos de AEM com esse objetivo. Contribuiu com mais de 
150 publicações e mais de 200 resumos desses projetos. 

 
Bruce atuou no conselho de administração e como membro do Comité de Mineração SEG e Seção Técnica de Near-
Surface, da Sociedade Geofísica Ambiental e de Engenharia (EEGS) e da Divisão de Geociências Ambientais (AAPG, 
Vice-Presidente). Tem representado a EEGS e a geofísica de near-surface em inúmeras reuniões do conselho para 
sociedades científicas, incluindo AGU, NGWA, GSA e EAGE. Bruce recebeu o primeiro prémio John Nicholl da EEGS 
pelo seu trabalho em geofísica de near-surface. Bruce esteve envolvido ou liderou Annual Meetings para a SEG, 
EEGS (SAGEEP), NGWA e AAPG. Bruce reformou-se em Janeiro de 2017 com 42 anos de serviço exemplar no USGS. 
Ele continua ativo como emérito no USGS, orientando a próxima geração de geocientistas e continuando o seu 
envolvimento incansável com as sociedades de geofísica de near-surface dando a sua visão de forma totalmente 
colaborativa perante a comunidade global de near-surface. 

Biografia 
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Prémio Frischnecht de Near-Surface 2017 – Klaus Holliger 
 

 

 

 
Klaus Holliger recebeu diplomas de mestrado e doutoramento 
em geofísica da ETH de Zurique em 1987 e 1990, 
respetivamente, e pós-doutoramento em economia da 
Universidade de Londres em 2000. Após um pós-doutoramento 
prolongado na Universidade de Rice, em Houston, Texas, 
juntou-se à ETH de Zurique onde fundou o Grupo de Geofísica 
Aplicada e de Ambiente em 1994. Em 2005, mudou-se para 
uma cátedra presidencial na Universidade de Lausanne, onde 
atuou como vice-reitor de investigação, diretor do Instituto de 
Geofísica e chefe do Centro de investigação do meio ambiente 
terrestre. Recebeu a Medalha ETH pela sua tese de Mestrado, 
uma Fundação Paul-Niggli-Foundation pela sua tese de 
doutoramento, o Prémio Latsis da ETH de Zurique pela sua 
investigação de pós-doutoramento e o Prémio Harold Mooney 
da SEG pelo seu trabalho mais recente. 

 
Como membro fundador do Grupo de Geofísica Aplicada e do 
Ambiente da ETH de Zurique, também dividiu o Prémio de 
Distinção de Serviço 2015 da SEG. Klaus atuou como editor-
chefe da revista de Geofísica Aplicada, como editor associado 
da Geofísica, Prospeção de Recursos Hídricos, Geologia e Terra 
Sólida e co-editor de vários livros e questões especiais. Possui 
cátedras adjuntas na ETH de Zurique e na INRS na cidade de 
Quebec, no Canadá, e recentemente aceitou uma nomeação a 
tempo parcial como presidente da Geofísica Aplicada de Pao 
Yu-Kong na Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, na China.  
Até à data, ele orientou mais de 20 estudantes de doutoramento e pós-doutoramentos, dos quais 9 receberam 
distinções de alto nível para suas conquistas de investigação. Klaus foi co-autor de ~ 150 publicações científicas, 
com ~ 2500 citações, e um índice h de 29 (ISI). O seu principal interesse de investigação é a hidrogeofísica senso 
lato.

Biografia 
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Espaço do Estudante 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para uma apresentação técnica efetiva, Haworth e Reardon recomendam: 

 Esteja preparado! 

 Manter o olhar na audiência 

 Não leia 

 Quantas mais apresentações fizer, mais relaxado se vai sentir 

 Esqueça os erros que possa dar 

 Pratique, pratique e pratique! 

 Conheça a sua audiência, tenha em conta o âmbito da sessão de forma a moldar a sua apresentação 

 Ensaie a duração da sua apresentação e esteja às horas agendadas 

 Não se esqueça de controlar a respiração e de sorrir 

 Utilize ajudas visuais efetivas considerando: 

o Seleção das cores, simplicidade, logos 
o Quantidade de informação visual 
o Figuras ou imagens vs. linhas de texto 

 Sumarize o seu trabalho 

 

 Para visualizar o documento completo com as recomendações detalhadas, visite o link aqui. 

 
 

 
 

http://www.egr.msu.edu/classes/ene801/phani/presentation_tip.pdf
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Junte-se à Sessão Técnica da SEG de Geofísica de Near-Surface  
 

 

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

 
 

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

 

 
EVENTOS 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
DATA/S 

 
SUBMISSÃO 

 
INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

16 Set 2017 

 

 

 
  Aberto 

 
Annual Meeting da SEG 

 

 

 

 

24-29 Set 2017 
 

 
Fechado 

 
Aberto 

 
Workshop de Drones 

Aplicados Mapeamento 
Geofísico 

 
 

 

 

 
 
 

29 Set 2017 

 
 

 

 

 
 

 
Aberto 

 
Conferência Internacional 
de Engenharia Geofísica 

 

 
 

 

 

8-11 Out 2017 

 
 

Fechado 

 
 

Aberto 

 

 

 

 

 

 

 

30 Nov - 1 Dez 
2017 

 

 

 

 

 

Aberto 

Encontro de Inverno do 
Sindicato Americano de 

Geofísica 

 

 

 

 

11-15 Dez 2017 

 

 

Fechado 

 

 

Aberto 

 

 

 

 

 

 

 
20 Out 2017 

 

 



 
 

 
 

 

Aplicação de Drones no Mapeamento Científico 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
Descrição Short Course 4: 

Os drones estão a tornar-se rapidamente numa ferramenta de eleição para adquirir dados de mapeamento 
geocientífico à escala da propriedade, por geocientistas para exploração de recursos, para realização de 
investigações ambientais locais e fornecimento de suporte geotécnico para engenheiros encarregados de planear e 
executar projetos de desenvolvimento de infraestrutura e extração de recursos, devido à relativa facilidade de uso, 
à alta qualidade dos dados e baixo custo por ponto de dados. Este short course de um dia está estruturado para 
aqueles que são novos no uso de drones, bem como aqueles que atualmente estão empregando drones com o 
conhecimento prático de fotogrametria e mapeamento de base LiDAR, bem como deteção remota de baixa altitude 
usando câmaras infravermelhas e magnetómetros. 
 
Para além das instruções dos cursos tradicionais, três (3) especialistas da indústria foram convidados a apresentar 
casos de estudo sobre o uso da fotogrametria e LiDAR usando drones para caracterização ambiental local e 
mapeamento detalhado de fraturas geológicas. Haverá um Segmento da Indústria especial (1) hora, durante a tarde 
que estará aberto a qualquer pessoa que esteja interessada, onde seis (6) prestadores de serviços da UAS e empresas 
de tecnologia de drones apresentarão o seu trabalho e tecnologia. A última hora do short course será um fórum 
aberto onde os participantes serão encorajados a fazer perguntas aos especialistas da indústria, aos oradores e ao 
instrutor. 

 

À noite, imediatamente após o short course, haverá um encontro especial do UAS Colorado com refrescos, aperitivos 
e uma apresentação sobre o uso de drones para detetar e avaliar riscos geológicos 

 

 
Se já estiver a usar drones nos seus projetos, este curso irá fornecer-lhe novos insights que irão melhorar o seu 
conhecimento sobre mapeamento geocientífico via drone. 
 
Se deseja aprender como começar a integrar drones e os dados obtidos com um drone nos seus procedimentos de 
trabalho, inscreva-se neste curso hoje! 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

Exposição Internacional SEG e 87th Annual Meeting 

Actividades do Annual Meeting da SEG 2017 
 

Registe-se aqui 
 
Sessão Técnica da SEG de Geofísica de Near-Surface: 

 

Sessão 

ID/Sala# 

 

Data 

 

Título da Sessão 
 

Co-presidentes 

SS1 / 360C Segunda-Feira 
PM 

Métodos geofísicos de Near-surface para  
investigação arqueológica 

Blair Schneider e George Tsoflias 

SS3 / 370C Segunda-Feira 
PM 

Desenvolvimento e aplicação de métodos de 
onda de superfície 

Choon Park e Shan Dou 

SS6 / 370C Terça-Feira AM Geocientistas Sem Fronteiras® 
Robert Merrill e Richard Nolen- 
Hoeksema 

NS P1 / 
posto 13 

Terça-Feira PM Caracterização Marvin Speece e Sarah Morton 

SS8 / 370C Terça-Feira PM AGU-SEG Hidrogeofísica John Lane e Chi Zhang 

NS1 / 370C Quarta-Feira 
AM 

Olhando superficialmente para ver em 
profundidade 

Andrey Bakulin e Carlos Calderon- 
Macias 

NS2 / 370C Quarta-Feira 
PM 

Sismologia de near-surface aplicada: 
Refracções, reflexões e ondas superficiais 

Steve Sloan eShelby Peterie 

NS3 / 370C Quinta-Feira 
AM 

Estática, tomografia e inversão Charles Diggins e Matthew Ralston 

SS9 / 360C Quinta-Feira 
AM 

Engenharia Geofísica Koya Suto e David Valentine 

 
Reuniões de Comités e Eventos de Interesse: 

 

Localização 
 

Data 
 

Hora 
 

Título da Reunião 

Sala Hilton 337AB Terça-feira 3:00 - 4:00 PM Reunião do Comité da SEG Women’s Network 

Pavilhão dos 
Estudantes 

Terça-feira 3:30 – 4:00 PM 
Teste suas capacidades com o Novo Programa de 
Competências da SEG Near Surface 

Sala Hilton 377AB Terça-feira 5:30 - 6:30 PM Reunião de Negócios da Seção Técnica de Near Surface 

Sala Hilton 337AB Quarta-
feira 

12:00 - 1:00 PM SEG-NGWA Reunião do Comité de Colaboração 

Sala Hilton 344A Quarta-
feira 

5:00 - 6:00 PM AGU-SEG Reunião do Comité de Colaboração 

 
Eventos de Estudantes 

 

Localização 
 

Data 
 

Hora 
 

Título do Evento 

Pavilhão dos 
Estudantes 

Segunda-
Feira 

2:30 – 3:30 PM Orientação de Carreiras para estudantes com Mentor 

Plataforma 365 

Salão de Baile 
Hilton da 

Americas A 

Segunda-
Feira 

5:30 – 7:00 PM Evento Women’s Networking 

Pavilhão dos 
Estudantes 

Terça-feira 3:00 - 3:30 PM 
Actividades de Estudantes, Oportunidades e Eventos 
Actuais com Geofísica de Near-Surface 

Pavilhão dos 
Estudantes 

Quarta-
feira 

11:00 - 12:00 PM 
Palavras-chave, Dicas e Feedback de Candidaturas a 
Empregos com Profissionais 



 
 

 
 

 

 

Exposição Internacional SEG e 87th Annual Meeting 2017 
 

 

 

Está convidado! 
Recepção Nocturna da Secção Técnica de Near-Surface 
 

 

A recepção da noite é gratuita para todos os membros da Secção Técnica da SEG Near-Surface. Apesar do 
evento ser gratuito, deve registrar-se para participar, de modo a garantir que as provisões de alimentos e 
bebidas estejam corretas. 

 
 
 

Data e Hora: 
Terça-feira 26 Setembro 

7:00 – 11:00 PM 

 

Localização: O Grotto, 

diretamente adjacente ao 

Centro de Conferências 

George R. Brown e pode ser 

encontrado a NE no final do 

centro de convenções.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave, Dicas e Feedback de Candidaturas a Empregos com Profissionais 
 

 

Data e Hora: Quarta-feira 27 Setembro, 11:00 - 12:00 PM 

Localização: Pavilhão de Estudantes 
 

O Programa de Estudos do NSTS acolherá um evento gratuito para que os alunos interajam com um painel de 
Profissionais de Near Surface, para melhorar seu sucesso durante o seu processo de candidatura a um trabalho. Isso 
proporcionará aos alunos de NS informações sobre o que os comités de contratação procuram num candidato, incluindo 
conselhos sobre o que colocar e não colocar no seu currículo para ajudá-lo a promover-se melhor. 
 
Os membros do painel incluem: 
 
Michael Powers, Director Adjunto, Centro de Ciências da Geofísica e Geoquímica Crustal, U.S. Geological Survey 
Dale Rucker, Director Técnico, hydroGEOPHYSICS 
Steve Sloan, Investigador Geofísico, U.S. Army Engineer Research and Development Center 

 
 



 
 

 
 

 

 

Aplicação de Drones no Mapeamento Geofísico 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Os small unmanned aerial systems (sUAS) aplicados a mapeamento geofísico prometem mais dados em 

menos tempo com reduzido risco e custo inferior, que nos próximos anos, irá mudar a forma como os dados 

geofísicos são recolhidos. No entanto, há ainda muitos desafios e limitações que é necessário abordar, 

entre os quais as limitações de performance dos equipamentos e a falta de sensores geofísicos de uso 

adaptável aos sUAS. 

O objetivo deste workshop é trazer peritos das áreas da aquisição de dados geofísicos e das sUAS para 

discutir como podem os drones ser aplicados actualmente e como serão aplicados no futuro a tarefas de 

mapeamento geofísico enquanto prospecção de recursos e caracterização subsuperficial ambiental. 

 
Abaixo está uma lista parcial de títulos e oradores: 

 

As The Drone FIies: an introduction to this workshop  -  John Lane, USGS and Ron Bell, IGS, LLC 

Drones and Drone Technology  -  Robert LeFebrve,  NOVAerial Robotics Inc. 

UAS Magnetometers: A review - Ron Bell, International Geophysical Services, LLC 

MFAM: Miniature Atomic Magnetometer for Autonomous Magnetic Surveys - Rahul Mhasker, Geometrics, Inc. 

Case History: Application of UAS Magnetometry to Mineral Exploration - Michael Burns, Pioneer Aerial Surveys Ltd. 

Drone Magnetic and LiDAR Surveys for Locating Legacy Oil and Gas Wells - Richard Hammack, Garrett Veloski, and 
James Sams III, National Environmental Testing Laboratory 

Unmanned aerial vehicles and their applications in exploration and mining - Thomas Stanley-Jones, Aerial Imaging 
Resources 

Examples of Autonomous Aeromagnetic Surveys with a Vector Magnetometer - Johannes Stoll, Mobile Geophysical 
Technology 

Case History : UAV Magnetometry for Mineral Exploration - Jean-Christophe Ricard, Devbrio Geophysique Inc. 

Comparison of Ground Magnetic and Low Altitude Aeromagnetic Data - Ron. Bell, International Geophysical 
Services, LLC 

The final hour of the workshop will be a Panel Discussion on Future Developments. 

 

Os organizadores deste workshop estão neste momento à procura de peritos interessados em apresentar tópicos, 

incluindo o uso de drones aplicados ao mapeamento, a aplicação de drones para levantamentos gravíticos e 

sísmicos e, ainda, o mapeamento infra-vermelho por drone. Se estiver interessado em apresentar sobre estes ou 

algum outro tópico relevante de mapeamento geofísico por drone, por favor contacte Ron Bell no email 

rbell@igsdenver.com. 

 
 

 
 

mailto:rbell@igsdenver.com


 
 
 

 

 

 

Workshop de Ondas de Superfície 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este workshop grátis de dois dias sobre MASW irá proporcionar a oportunidade a geo-profissionais, geocientistas e 
estudantes universitários para obter conhecimento sobre aquisição, análise e interpretação de ondas superficiais de 
Rayleigh. O processo de aprendizagem irá ser assistido pelo uso do software SurfSeis. O workshop está desenhado 
para endereçar as actuais abordagens para analisar dados sísmicos tanto de fontes activas como de passivas para 
obter estimativas de velocidade de shear-waves (Vs) de perto da superfície. 

 
No Dia 1, será apresentada uma visão geral teórica do método MASW (activo e passivo), os estudantes serão 
familiarizados com o pacote de software SurfSeis, e está ainda planeada (dependendo da meteorologia) a aquisição 
de dados de campo tanto de fontes activas como fontes passivas. 

 

O Dia 2 irá continuar com a abordagem geral teórica de MASW cobrindo inversão surface-wave, interpretação e 
inversão multi-modo, sensibilidade de inversão, uso de informação a priori e qualidade dos resultados de inversão, 
os avanços mais recentes em visualização da curva de dispersão – tal como high-resolution linear Radon transform 
(HRLRT), padrões de curva de dispersão desafiantes, e ainda serão analisados os dados sísmicos adquiridos no Dia 
1. Incentiva-se os participantes a trazer amostras dos seus próprios dados para discussão, se o tempo assim o 
permitir. 

 
É esperado que os participantes tragam os seus próprios computadores portáteis. 

 

Website: http://www.kgs.ku.edu/software/surfseis/workshops.html 

 
 

 
 

 
 

http://www.kgs.ku.edu/software/surfseis/workshops.html


 
 
 

 

 

 

SAGEEP 2018: Chamada para artigos  
 

 

 

 

Convida-se os geocientistas do mundo inteiro para submeterem resumos para o SAGEEP 2018 
www.EEGS.org/SAGEEP- 2018. O 31º SAGEEP decorrerá de 25 a 29 de Março de 2018 em Nashville, Tennessee 
United States, uma região da América do Norte com numerosos atributos de interesse para geofísicos de near-
surface. Poderá consultar os tópicos das sessões em www.eegs.org/SAGEEP 2018/Abstracts & Sessions. Os Co-chairs 
do Programa Técnico Andrew D. Parsekian, Ph.D. and Oliver Kuras, Ph.D. estão ainda a aceitar special session 
proposals e voluntários para session chair/co-chair. Site para a Submissão Online de Resumos link: 
www.xcdsystem.com/sageep. 

 

Ao longo dos últimos 31 anos, o SAGEEP tem decorrido ao longo do período de 5 dias em múltiplas localizações pelos 
United States com mais de 200 apresentações orais e de posters, vários short-courses educacionais e workshops, 
numerosas apresentações comerciais e ainda uma exposição comercial. Um conjunto de procedimentos, composto 
de apresentações técnicas, será distribuído via drive USB (ISSN 1554-8015) e acessível online via o website EEGS. 

http://www.eegs.org/sageep-2018
http://www.eegs.org/sageep-2018
http://enengs.memberclicks.net/sageep-2018-sessions-abstracts
https://www.xcdsystem.com/sageep/abstract/index.cfm?ID=EFE4e5i


 
 
 

 

 

 

Propostas de Trabalho 
 

 

A integridade do poço é de primordial importância para a extração de recursos subterrâneos, armazenamento de 
energia e eliminação de resíduos. A Divisão de Geociências de Energia dentro da área de Ciências da Terra e Meio 
Ambiente do Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley está procurando um Pós-Doutorado para desenvolver novas 
abordagens geofísicas para caracterizar e monitorizar a integridade do poço para aplicações de energia subterrânea 
e ambiente. 
 
O colaborador de Pós-Doutoramento trabalhará com um grupo multidisciplinar de cientistas para desenvolver novos 
métodos eletromagnéticos, eletroquímicos e sísmicos para monitorização da tensão subterrânea e desgaste induzido 
pela corrosão. Especificamente, este Pós-doc desempenhará um papel importante na (1) realização de estudos 
laboratoriais e de campo para desenvolver a base científica para a utilização de sinais EM, sísmicos e eletroquímicos 
para o monitorização da corrosão da caixa de aço, (2) quantificação do impacto da atenuação do sinal, ruído 
ambiente e heterogeneidade geológica na qualidade e sensibilidade do sinal, e (3) trabalhar com o resto da equipa 
para demonstrar as tecnologias nas escalas de campo. Esta posição requer um excelente registo de investigação 
original e de alta qualidade na aplicação de métodos geofísicos para estudos de energia subterrânea. O essencial 
para esta posição é a experiência em exercícios de propagação de ondas eletromagnéticas e sísmicas, experiência 
demonstrada na realização de estudos baseados em laboratório e campo com especial ênfase em pelo menos um 
dos seguintes domínios: eletromagnetismo / teoria sísmica e aplicações, reflectometria baseada em onda no 
domínio de tempo ou frequência, eletroquímica de corrosão. É desejada é uma familiarização com engenharia 
elétrica, mecânica de rocha e engenharia de reservatórios. É necessário um forte interesse e espírito em trabalhar 
com uma equipa multidisciplinar. 
 
A Divisão de Geociências de Energia na área Ciências da Terra e Ambiental do Laboratório Nacional Lawrence 
Berkeley aproveita os conhecimentos de investigação multidisciplinar para criar conhecimentos, métodos e recursos 
básicos e inspiradores utilizados na aplicação sustentável e gestão da subsuperfície da Terra. O Berkeley Lab está 
localizado num ambiente reconhecido por oferecer uma alta qualidade de vida, com uma beleza natural abundante 
e um ambiente urbano sensacional. Para mais informação sobre o LBNL da área do Ambiente e da Terra e da Divisão 
das Geociências da Energia, por favor visite http://eesa.lbl.gov/. 

 

A vaga estará aberta até ser preenchida. No entanto, por favor candidate-se até 30 de Setembro de 2017, 
visitando https://lbl.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=84007. 

O Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Boise convida a candidaturas para um cargo 
de docente no campo abrangente da Geofísica a partir do Outono de 2018. Incentivamos candidaturas de 
indivíduos com pontos fortes que complementam as áreas de investigação existentes e emergentes e que 
podem colaborar em todos os limites disciplinares. O Grupo de Geofísica no Departamento de Geociências 
tem programas de investigação internacionalmente reconhecidos em sismologia, hidrogeofísica, geofísica 
de Near-surface, ciências polares e vulcanologia. As áreas de investigação emergentes de particular 
interesse incluem, mas não estão limitadas a, geologia marinha e geofísica, geodinâmica e ciência 
climática. Um candidato bem-sucedido articulará uma visão de colaboração ativa com investigadores de 
geofísica, de dinâmica da superfície da Terra e dos sólidos grupos de geologia da Terra no Departamento 
de Geociências, bem como nas comunidades de investigação mais amplas do Boise, nacional e 
internacionalmente. Procuramos um candidato dinâmico que desenvolva e mantenha um programa de 
investigação financiado externamente, seja mentor de alunos de pós-graduação e que se envolva em 
ensino de graduação e pós-graduação usando práticas de instrução baseadas em evidências. A 
Universidade do Estado de Boise está idealmente situada na terceira maior área metropolitana do noroeste 
e é uma cidade vibrante com importantes oportunidades culturais e recreativas. 

 
Os candidatos devem ter um doutoramento em geofísica ou campos relacionados, como física aplicada, 

matemática aplicada ou engenharia, e deve ter demonstrado sucesso na investigação. A posição pode ser 

preenchida ao nível de assistente ou associado dependendo da experiência. As candidaturas de grupos sub-

representados são particularmente encorajadas. A revisão dos candidatos começará em 15 de Outubro de 2017 
e continuará até que o cargo seja preenchido. 

https://eesa.lbl.gov/our-divisions/energy-geosciences/
http://eesa.lbl.gov/
https://lbl.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&amp;job=84007
https://earth.boisestate.edu/


 
 
 

 

 

 

 

Para se candidatar, por favor submeta um único documento PDF que inclua os seguintes componentes: 
1) carta de apresentação, 2) curriculum vitae, 3) declarações que descrevem os interesses e experiências de ensino 

e investigação, e 4) informações de contato para três ou mais referências profissionais. 
 
Candidaturas devem ser submetidas aqui: 
https://boisestate.taleo.net/careersection/exfac/jobdetail.ftl?job=170603&tz=GMT-06%3A00 

Contacte o Dr. Jeffrey Johnson (jeffreybjohnson@boisestate.edu) com perguntas. 
 

Mais informação: 
 Universidade do Estado de Boise: http://www.boisestate.edu/ 
 Departamento de Geociências: http://earth.boisestate.edu/ 

 

Primal Innovation (PI) especializa-se em tecnologia de ponta e rápida prototipagem para encarar ameaças à volta 
do mundo. Estamos à procura de indivíduos que se queiram juntar a nós a apoiar os nossos valores principais. 

 
Sumário 
Como parte de uma pequena equipa de prospecção, o Geophysical Surveyor/Field Geologist opera e mantém 
vários equipamentos móveis (sísmicos e outros tipos de pesquisa) no apoio dos U.S. e Coalition Forces em várias 
localizações no Afeganistão e outras áreas designadas no U.S. Central Command Area of Responsibility (AOR). 
Para mais informação e candidaturas 

 

 

 
 

 
Weston Solutions Inc. – Washington, 
MA, USA 

 

 
 

 
Geoscience Australia – Canberra, 
Australia 

 

 
Hydrogeologic – Huntsville, AL, USA 

 

 
 

 
UW Medicine – Seattle, WA, USA 

 

 
 

 
Geoscience Australia – Canberra, 
Australia 

 

 
 

 
 

 
Fugro Geoconsulting – Berlin, 
Germany 

 

 
 

 
University of Toronto – Mississauga, 
Canada 

 

 
Indiana University – Bloomington, 
IN, USA 

 

 
 

 
 

 
Farallon Consulting – Portland, OR, 
USA 

 

 
 

 
ERM – Oxford, United Kingdom 

 

 
 

 
Fugro – Cambridge, United Kingdom 

 

 
 

 
GHD – Melbourne VIC, Australia 

 

 
Zonge - Edwardstown SA, Australia 

 

 
AECOM – Remote, USA 

 

 
AECOM – Arlington, VA, USA 

https://boisestate.taleo.net/careersection/exfac/jobdetail.ftl?job=170603&amp;tz=GMT-06%3A00
mailto:jeffreybjohnson@boisestate.edu
http://www.boisestate.edu/
http://earth.boisestate.edu/
https://www.primalinnovation.com/
https://www.indeed.com/cmp/Primal-Innovations/jobs/Geophysical-Surveyor-Field-Geologist-Afghanistan-a7fb85522d373fc3?q=geophysical
https://www.glassdoor.com/Job/geophysicist-jobs-SRCH_KO0%2C12.htm?fromAge=7&amp;jl=2522054549&amp;ja=31014763&amp;jaguid=0000015e2b2efdc3b5eed9b93277e328&amp;pos=110&amp;srs=EMAIL_JOB_ALERT&amp;utm_source=jobalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=jobAlertAlert&amp;utm_content=ja-jobtitle&amp;EmpBasicInfo_2522054549
https://www.glassdoor.com/Job/geophysicist-jobs-SRCH_KO0%2C12.htm?fromAge=7&amp;jl=2490283817&amp;ja=31014763&amp;jaguid=0000015e2b2efdc3b5eed9b93277e328&amp;pos=116&amp;srs=EMAIL_JOB_ALERT&amp;utm_source=jobalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=jobAlertAlert&amp;utm_content=ja-jobtitle&amp;EmpBasicInfo_2490283817
https://www.glassdoor.com/Job/geophysicist-jobs-SRCH_KO0%2C12.htm?fromAge=7&amp;jl=1361978971&amp;ja=31014763&amp;jaguid=0000015e2b2efdc3b5eed9b93277e328&amp;pos=119&amp;srs=EMAIL_JOB_ALERT&amp;utm_source=jobalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=jobAlertAlert&amp;utm_content=ja-jobtitle&amp;EmpBasicInfo_1361978971
https://www.glassdoor.com/Job/jobs.htm?suggestCount=0&amp;suggestChosen=false&amp;clickSource=searchBtn&amp;typedKeyword=geophysicist&amp;sc.keyword=geophysicist&amp;locT=N&amp;locId=96&amp;jobType&amp;EmpBasicInfo_2509086011
https://www.glassdoor.com/Job/jobs.htm?suggestCount=0&amp;suggestChosen=false&amp;clickSource=searchBtn&amp;typedKeyword=%2BGeophysicist&amp;sc.keyword=%2BGeophysicist&amp;locT=N&amp;locId=3&amp;jobType&amp;EmpBasicInfo_2512814772
https://www.glassdoor.com/Job/jobs.htm?suggestCount=0&amp;suggestChosen=false&amp;clickSource=searchBtn&amp;typedKeyword=Geophysicist&amp;sc.keyword=Geophysicist&amp;locT&amp;locId&amp;jobType&amp;EmpBasicInfo_2518683371
https://www.glassdoor.com/Job/geophysicist-jobs-SRCH_KO0%2C12_IP2.htm#EmpBasicInfo_1803630385
https://www.indeed.co.uk/cmp/Erm?from=SERP&amp;campaignid=serp-linkcompanyname&amp;fromjk=179b77f4350887cf&amp;jcid=d087d921f60ac702
https://www.indeed.co.uk/cmp/Fugro
https://au.indeed.com/cmp/Ghd?from=SERP&amp;campaignid=serp-linkcompanyname&amp;fromjk=eebbb2c0958f9d53&amp;jcid=25b9aa55f7b71e5c
https://www.glassdoor.com/Job/remote-geophysicist-jobs-SRCH_IL.0%2C6_IS11047_KO7%2C19.htm?srs=JV_APPLYPANE&amp;jl=2514270582&amp;EmpBasicInfo_2514270582
https://www.glassdoor.com/Job/geophysicist-jobs-SRCH_KO0%2C12.htm?fromAge=7&amp;jl=1361978971&amp;ja=31014763&amp;jaguid=0000015e2b2efdc3b5eed9b93277e328&amp;pos=119&amp;srs=EMAIL_JOB_ALERT&amp;utm_source=jobalert&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=jobAlertAlert&amp;utm_content=ja-jobtitle&amp;EmpBasicInfo_2520294925


 
 
 

 

 

 

Para contribuir com material para NS Views envie um Email para Sarah Morton (smorton@kgs.ku.edu) com 
cópia para ns@seg.org.  
 
Todos os membros são convidados a submeter conteúdo de interesses para a comunidade de Near-Surface. Note, 
que temos duas secções “What’s hot” onde novos métodos, desenvolvimentos, tecnologias, equipamentos, e os 
novos eventos NS podem ser apresentados em “Novidades dos Membros e Actualizações” onde damos ênfase a 
notícias sobre a associação, incluindo aposentadorias, publicações especiais, e prémios. 
 
 
Esteja à vontade para enviar artigos para estas duas novas secções. Mantenha as mensagens breves, providenciando 
informação sobre contactos e (caso disponível) um endereço da web para informação adicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:smorton@kgs.ku.edu
mailto:ns@seg.org

