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Carta do Presidente
Caros membros da SEG NSTS,
A Primavera está aí, e este ano já está a voar. Enquanto escrevo este texto,
estamos a aproximarmo-nos rapidamente do prazo de entrega dos resumos de
artigos científicos para o Annual Meeting da SEG a realizar-se este ano em
Houston, Texas, de 24 a 29 de Setembro. Os resumos alargados podem ser
entregues até 1 de Abril, portanto ainda falta algum tempo. Este ano as quatro
sessões a realizar-se focar-se-ão em near-surface: Hidrogeofísica, Ondas de
Superfície, Engenharia Geofísica, e Arqueologia, para além das sessões formadas
a partir de contribuições gerais de near-surface. Obrigado a todos os que se
voluntariaram para rever os resumos submetidos esta Primavera. A cada ano que
passa recebemos mais candidaturas e não seria possível ler, rever, e classificálos sem vocês.
A quarta Conferência Internacional em Engenharia Geofísica decorrerá este ano
de 9 a 12 de Outubro na Universidade dos Emirados Árabes Unidos, em Al Ain,
EAU. Eu tive a feliz oportunidade de participar na última conferência, em 2015 – foi uma excelente experiência, quer
no que ao programa técnico diz respeito, bem como às maravilhosas atividades sociais planeadas para cada noite.
Recomendo vivamente a vossa participação, caso tenham possibilidade de ir. A data limite para entrega de resumos
para a ICEG é a dia 1 de Abril. Este ano os patrocinadores da ICEG anunciaram o Prémio de Inovação para a Geofísica,
uma competição que visa a procura de contribuições inovadoras para o avanço substancial da aplicação da geofísica a
problemas de near-surface. Os três primeiros classificados da competição receberão prémios em dinheiro: $10.000,
$7.000 e $5.000, respetivamente. Para mais detalhes relativamente à competição e em como participar basta aceder
ao website da SEG/ICEG.
Não querendo adiantar-me muito relativamente ao Annual Meeting de 2017 em Houston, uma vez que se encontra já
ao virar da esquina, mas o Annual Meeting de 2018 decorrerá em Anaheim, Califórnia. Esperamos aproveitar o novo
local e maximizar a exposição em near-surface. Obrigado a todos os que se voluntariaram para servir no comité de
planeamento para Anaheim – iremos dar início muito em breve, estou ansioso pela colaboração e troca de novas ideias.
No caso de não pertencerem ao comité, mas tenham vontade de participar, enviem-me um e-mail, por favor, para
ns@seg.org. Agradecemos os vossos pensamentos e ideias de forma a moldar os eventos da NS em 2018.
Para encerrar, encontramo-nos a receber nomeações para a eleição do Presidente e Vice-Presidente do comité
executivo da NSTS, que irão decorrer no próximo Verão. Certifica-te de verificar o link na tua caixa de e-mail, e por
favor, em apenas alguns minutos vê quem são os candidatos e vota nas tuas escolhas!

Steve Sloan
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Artigo de Destaque: Secção Técnica da SEG Near-Surface – Marcha pela Ciência
Marcha pela Ciência, 22 de Abril de 2017, numa cidade próxima de si!
www.marchforscience.com
por Louise Pellerin

No horizonte: Próxima Geração NSG – Catarina Paz
Maria Catarina C. da Paz licenciou-se pela Faculdade de
Ciências, da Universidade de Lisboa (Portugal) em 2004, com
uma graduação de 5 anos em Ciências Geofísicas. Enquanto
estudante, a Catarina participou em projetos de investigação
que incluíram a zonação sísmica através da utilização de
ambientes vibratórios nos Açores (Portugal); e na investigação
do contacto entre terrenos tectónicos na Península Ibérica,
através da utilização de magnetotelúricos. Mais tarde, realizou
um estágio no Departamento de Geodinâmica e Geofísica, pela
Universidade de Barcelona (Espanha).
De 2004 a 2011, a Catarina trabalhou como geofísica freelance
em projetos de geofísica near-surface, principalmente através
da utilização de tomografia de resistividade elétrica. Em 2009,
a Catarina completou o seu Mestrado em Engenharia do
Ambiente pelo Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade
de Lisboa, tendo a sua dissertação estado relacionada com a
modelação matemática do fluxo de águas subterrâneas com
aplicações na gestão do uso do solo.

Figura 1: Um dos primeiros trabalhos que teve como
geofísica freelance. Estava a utilizar ERT para
caracterizar a geometria de baixa profundidade
localizada no vale do rio Tejo, em Azambuja,
Portugal.

Catarina continuou no IST, a trabalhar numa unidade de investigação, o Centro de Pesquisa e Inovação para
Sustentabilidade de Engenharia Civil (CERIS), onde terminou o seu Doutoramento em recursos da terra. O âmbito do
projeto de Doutoramento (PhD) da Catarina foram as aplicações das técnicas geofísicas de near-surface em pesquisa
de águas subterrâneas, especialmente na pesquisa de ecossistemas dependentes de águas subterrâneas (lençóis
freáticos). A Catarina é membro da SEG desde 2007.

Publicações recentes:
Paz, C., Alcalá, F.J., Carvalho, J.M., Ribeiro, L. (accepted)
Current uses of ground penetrating radar in groundwaterdependent ecosystems research. Science of the Total
Environment.
Muñoz, G., Heise, W., Paz, C., Almeida, E., Monteiro Santos,
F., Pous, J., 2005. New magnetotelluric data through the
boundary between the Ossa Morena and Centroiberian Zones.
Geologica Acta 3, 215–223.
Figura 2: Utilização de GPR para deteção de
interfaces salinas, 2015. Adra, Espanha.

No horizonte: Próxima Geração NSG – Yudi Pan
Yudi Pan tem sido investigador de pós-doutoramento em Geofísica do Instituto
Tecnológico de Karlsruhe (KIT) desde 2016. Os seus interesses passam pela
utilização de ondas de superfície para investigar as propriedades dos materiais
de near-surface. O Yudi concluiu a sua Licenciatura (BSc) e Doutoramento
(PhD) pela Universidade e Geociências da China (Wuhan) em 2012 e 2016,
respetivamente. Foi também estudante visitante no Centro de Pesquisa de
Jülich, em 2015. Yudi juntou-se à SEG como membro estudante em 2013, e
tornou-se membro ativo em 2017.
Em KIT, ele e o seu grupo estão interessados em mapeamento sísmico, 2D e
3D, de near-surface, inversão conjunta de dados sísmicos e de radar de
penetração no solo (GPR), interferometria sísmica, e computação de alta
performance. Eles utilizam principalmente inversões de phase-velocity e de
full-waveform de campos de ondas sísmicas para reconstruir as propriedades
elásticas dos materiais de near-surface. Recentemente, encontram-se a
trabalhar num método de mapeamento sísmico multi-parâmetro de baixa
profundidade e de alta resolução, com o objetivo de descrever a
complexidade da near-surface de forma mais precisa.

Publicações recentes:
Pan, Y., Xia, J., Xu, Y., and Gao, L., 2016, Multichannel analysis of Love waves in 3D seismic acquisition system:
Geophysics, 81(5), EN67-EN74.
Pan, Y., Xia, J., Xu, Y., Gao, L. and Xu, Z., 2016, Love-wave waveform inversion for shallow shear-wave velocity using
a conjugate gradient algorithm: Geophysics, 81(1), R1-R14.
Pan, Y., Xia, J., Xu, Y., Xu, Z., Cheng, F., Xu, H., and Gao, L., 2016, Delineating shallow S-wave velocity structure
using multiple ambient-noise surface-wave methods: An example from Western Junggar, China: Bulletin of the
Seismological Society of America, 106, 327-336.
Gao, L., Xia, J., and Pan, Y., and Xu, Y., 2016, Reason and condition for mode kissing in MASW method: Pure and
Applied Geophysics, 173(5), 1627-1638.

No horizonte: Próxima Geração NSG – Gordon Osterman
Gordon Osterman obteve a sua Licenciatura (BSc) em
Geofísica pela Escola de Minas do Colorado em 2012,
e o seu interesse pela hidrogeofísica como estudante
universitário levaram-no a seguir uma pós-graduação
no Departamento de Ciências da Terra e do Ambiente
pela Universidade de Rutgers-Newark. Agora, no seu
quinto ano de Doutoramento (PhD), Gordon tem
estudado métodos de combinação de polarização
espectral induzida e medidas de ressonância
magnética nuclear para o desenvolvimento de
melhores modelos da física das rochas ao caracterizar
as propriedades hidráulicas do meio geológico. Apesar
de a sua investigação mantê-lo grande parte do tempo
no seu laboratório, ele tem procurado por projetos
fora do âmbito da sua pesquisa, muitas vezes através
do seu envolvimento com o Student Chapter (SC) da
SEG - Sociedade de Geofísica de Rutgers-Newark.
Como presidente do SC, ajudou a coordenar o Workshop em Hidrogeofísica da Reutgers de 2013 a 2016, e mais
recentemente colaborou com outros investigadores no Observatório de Zona Crítica de Shale Hills. O Workshop permitiu
aos estudantes terem a experiência de uma campanha hidrogeofísica de campo de larga escala e a gerar projetos de
investigação em andamento. Também como presidente, esteve presente no Simpósio de Liderança de Estudantes no
Annual Meeting da SEG em 2015, onde recebeu o prémio de Melhor Artigo Oral do Estudante - “Best Student Oral
Paper”.
Após concluir o seu Doutoramento (PhD) no final deste ano, Gordon irá fazer parte do Grupo de Hidrogeofísica da
Universidade de Aarthus como estudante pós-Doutoramento. Ele espera continuar no ensino académico, onde pode ter
a oportunidade de dar continuidade à sua carreira como investigador e ensinar hidrogeofísica.
Publicações:
Osterman, G., K. Keating, A. Binley, L. Slater, (2016) A laboratory study to estimate hydraulic parameters of sandstones
using complex conductivity and nuclear magnetic resonance for permeability prediction, Water Resources Research,
52, 4321-4337, doi: 10.1002/2015WR01872.
Swanson, R. D., A. Binley, K. Keating, S. France, G. Osterman, F. D. Day-Lewis, K. Signha, (2015) Anomalous Solute
Transport in Saturated Porous Media: Linking Transport Model Parameters to Electrical and Nuclear Magnetic
Resonance Properties, Water Resources Research, 51, 1264-1283, doi: 10.1002/2014WR015284.

No horizonte: Próxima Geração NSG – Chandra Prakash Dubey
O Dr. Chandra Prakash Dubey concluiu o seu Mestrado
(MSc) em Física pela Universidade de Lucknow, Índia, em
2008 e um Mestrado Tecnológico (M. Tech) em
Exploração Mineral pela Universidade de Hyderabad,
Índia, em 2010. Logo após o seu M. Tech, ele juntou-se
ao CSIR-NGRI (Conselho de Investigação Científica e
Industrial - Instituto Nacional de Investigação Geofísica),
Hyderabad, Índia, e recebeu o seu Doutoramento (PhD)
em Geofísica, em 2015. Atualmente trabalha como
investigador numa das organizações mais conceituadas,
o Centro Nacional de Estudos para as Ciências da Terra
(NCESS), Ministério das Ciências da Terra (MoES)
localizado em Thiruvananthapuram, Kerala, na zona mais
a sul da península da Índia. Os seus interesses científicos
estão no campo da inversão geofísica conjunta,
problemas geodinâmicos globais, como o mais notável
problema não resolvido do Baixo Geóide do Oceano
Indico, em particular mediante a utilização da gravidade,
gradiometria de gravidade e dados geoidais combinados
com outros dados de alta resolução.
Durante o seu Doutoramento (PhD), trabalhou extensivamente na visualização avançada de arranjos tridimensionais de
geometrias complexas utilizando uma abordagem geofísica interdisciplinar e para compreender o mecanismo de
estruturas profundas da subsuperfície associada à litosfera e a causa da deformação do manto ao utilizar o modelo de
densidade. Atualmente a sua investigação está principalmente focada no desenvolvimento de novas hipóteses de
distribuição de massa através de convecções do manto e a sua correlação com anomalias de comprimento de onda
longo, para obter uma melhor compreensão da evolução do interior da terra.
O Dr. Dubey recebeu a Bolsa Sandwich DAAD em 2012 para trabalhar com a Christian Albrecht’s da Universidade de
Kiel, Alemanha. Foi também condecorado com o Prémio do Simpósio de Liderança Estudantil 2014 e o Prémio do
Programa de Educação do Aluno de 2015 da SEG para representar a sua investigação e currículo em Denver, EUA e
Praga, República Checa respetivamente. Tem servido continuamente a SEG como membro nos últimos sete anos.
Adicionalmente, também é membro ativo da SEG-EPIC e presta os seus serviços em vários comités de revisão da SEG.
(Para mais detalhes, por favor visite: http://www.ncess.gov.in/institute/staff/scientists/crustal-processes-crp-groupdr-chandra-prakash-dubey-profile.html)
Publicações recentes:
Dubey, C. P., and Tiwari, V. M., 2016, Computation of gravity field and its gradient: some applications; Computer and
Geosciences, doi:10.1016/j.cageo.2015.12.007.
Gupta, H. et al. 2016, (Dubey, C. P.: 22nd author out of 29), Investigations of continued reservoir triggered seismicity
at Koyna, India. Geological Society, London, Special Publications, 445, http://doi.org/10.1144/SP445.11
Dubey, C. P., Gotze, H. J., Schmidt, S., Tiwari, V. M., 2014, A 3D model of the Wathlingen salt dome in the Northwest
German Basin from joint modelling of gravity, gravity gradient, and curvature. Interpretation, Vol. 2, No. 4, p. 1-13,
doi: 10.1190/INT-2014-0012.1.
Gupta, H. et al. 2014, (Dubey, C. P.: 17th author out of 27), Investigations related to scientific deep drilling to study
reservoir-triggered earthquakes at Koyna, India, International Journal of Earth Sciences, DOI 10.1007/s00531-014-11280.

Convocatória para Artigos: Annual Meeting da SEG – Resumos e Outras Convocatórias da
Secção Técnica da Near-Surface
Annual Meeting da SEG - Prazo de Entrega Resumo Alargado é a 1 Abril 2017

A Secção Técnica da SEG Near-Surface está atualmente a receber artigos para as seguintes sessões técnicas especiais,
bem como todas as outras sessões técnicas de near-surface: Hidrogeofísica, Investigação Arqueológica e Engenharia
Geofísica. Se pretender submeter um resumo, por favor visite a página de submissões de resumos AQUI, para obter
toda a informação necessária. Se tiver questões ou comentários, por favor contacte ns@seg.org.
Códigos da Sessão Especial do Annual Meeting, confira as sessões especiais!
Código

Título Completo da Sessão

SS
SS
SS
SS

Desenvolvimentos e aplicações de métodos de ondas superficiais
Engenharia Geofísica (sessão permanente)
Hidrogeofísica da AGU-SEG (sessão permanente)
Métodos Geofísicos WNC Near-Surface para Investigação Arqueológica

Líder da Sessão de
Presidentes
Choon Park
Koya Suto
John Lane
Blair Schneider

Sinopse das Sessões Especiais:
Desenvolvimentos e aplicações de métodos de ondas superficiais
Esta sessão será focada nos desenvolvimentos e aplicações práticas de ondas de superfície utilizando fontes sísmicas
ativas e passivas para o mapeamento 1-D, 2-D e 3-D da velocidade da onda de cisalhamento (Vs). Os possíveis tópicos
incluem avanços na modelação e interpretação da curva de dispersão, otimização de parâmetros de campo, inversão
multi-modo e análise de sensibilidade. Os desenvolvimentos teóricos e as aplicações do método MASW em ambientes
cársicos e para avaliação de cavidades e vazios são de especial interesse, assim como exemplos de inversão conjunta
de ondas de superfície com outros dados geofísicos.
Engenharia Geofísica
Esta sessão especial irá destacar a aplicação da geofísica near-surface a problemas geológicos e de engenharia
associados com a engenharia civil e investigações geotécnicas.
Hidrogeofísica da AGU-SEG
Esta sessão incluirá trabalhos que assinalem novos métodos para análise e interpretação de dados hidrogeofísicos;
desenvolvimento de instrumentos de ponta e apresentação de novos estudos de caso.
Métodos Geofísicos de WNC Near-Surface para Investigação Arqueológica
Esta sessão foi projetada para artigos sobre vários métodos, bem como casos de estudo sobre a delineação geofísica e
exploração de sítios arqueológicos e descobertas com significado cultural. Serão destacados os métodos geofísicos
terrestres e marinhos.
Sessão Geral de Near-Surface
As sessões gerais de geofísica de near-surface são baseadas em resumos de métodos/aplicações recebidos. No passado,
tivemos sessões sobre estática, mapeamento sísmico, processamento e inversão, gravidade e magnetismo, métodos
elétricos e muitos outros. Por favor, envie um resumo e junte-se a nós em Houston para outra grande conferência.

Convocatória para Artigos: Annual Meeting da SEG – Resumos e Outras Convocatórias da
Secção Técnica da Near-Surface
Convocatória para Artigos: Modelação direta e inversão eletromagnética 3D e aplicações
- GEOPHYSICS
As técnicas eletromagnéticas (EM) tridimensionais (3D) são ferramentas importantes e poderosas para exploração de
recursos naturais (petróleo, minerais, geotermia, etc.) e investigações geotécnicas e ambientais, uma vez que o
mapeamento 3D pode fornecer informações detalhadas sobre a subsuperfície. Esta secção especial é dedicada aos
métodos EM 3D e suas aplicações. Pretende mostrar os avanços atuais em aplicações teóricas e práticas e estimular
interesses através de um variado leque de geofísicos.
Convidamos os investigadores a contribuir com artigos de investigação originais, bem como artigos de revisão,
explorando vários aspetos sempre que possível de novos desenvolvimentos na teoria de EM 3D (modelação direta e
inversão), processamento de dados e interpretação. Esta secção especial promoverá aplicações extensivas e inovadoras
de técnicas EM 3D e lançará novas ideias visando desafios não resolvidos em problemas geofísicos.
A secção especial convida à apresentação de artigos sobre:
- Modelação direta de dados EM 3D
- Problemas inversos de dados EM 3D
- Processamento de dados EM 3D
- Casos de estudo de EM 3D
Os artigos deverão ser submetidos através do sistema online de submissão da GEOPHYSICS
(https://mc.manuscriptcentral.com/geophysics) e seguirá o processo de revisão padrão da SEG GEOPHYSICS, que inclui
uma revisão por pares feita por três revisores. Na submissão do artigo, por favor escolha 3D modelação direta (forward
modelling) e inversão eletromagnética e aplicações como o tipo de artigo.
Trabalharemos de acordo com o seguinte cronograma:
Prazo de entrega:
1 Junho 2017
Revisão concluída:

15 Outubro 2017

Publicação do volume:
Janeiro-Fevereiro 2018
Editores de secção especial: Xiangyun Hu, Qinghua Huang, Colin Farquharson, Evert Slob, e Klaus Spitzer

Convocatória para Artigos: Annual Meeting da SEG – Resumos e Outras Convocatórias da
Secção Técnica da Near-Surface

The Leading Edge: Secção especial sobre veículos autónomos não tripulados

The Leading Edge (TLE) anuncia a Convocatória para Artigos para uma secção especial sobre UAVs com publicação
agendada para Julho de 2017. A secção especial apresentará aplicações de UAVs que contribuam para levantamentos
e avaliações geofísicas, geológicas, geotécnicas e de infra-estruturas. São incentivadas as contribuições que utilizem
plataformas aéreas, marítimas e de superfície, utilizando sensores convencionais e inovadores, bem como análises de
dados inovadoras e abordagens com integração de dados multi-sensores.
O prazo final para entrega de artigos é dia 31 de Março, 2017.
Editor Convidado: Johannes Stoll (jstoll.atumre@gmail.com)
Coordenação de Editores: John Lane (jwlane@usgs.gov) and Tracy Stark (tstark3@verizon.net)
Diretrizes de submissão: http://seg.org/Portals/0/SEG/Publications/TLE/TLE%20Author%20Instructions.pdf
Submissão aqui: https://mc.manuscriptcentral.com/tle

Junta-te à Secção Técnica Near-Surface da SEG, Contribua com um donativo ou como
Voluntário para a área de Investigação de Near-Surface

Junta-te à Secção Técnica Near-Surface da SEG, Contribua com um donativo para a área de
Investigação de Near-Surface

A Secção Técnica Near-Surface da SEG está à procura de voluntários para participar em vários
subcomités:
Secção Técnica Near-Surface da SEG, Anaheim 2018 Subcomité de Planeamento
Este comité terá início em Abril de 2017, e irá desenvolver um programa técnico alargado de geofísica de near-surface,
séries de cursos pré e pós-conferência, organizar painéis que irão agregar a indústria, as universidades, e as agências
reguladoras para abordar questões pertinentes associadas com a gestão de recursos hidrológicos, desafios de
infraestruturas, e riscos geológicos. Este subcomité irá também desenvolver demonstrações de equipamentos. Se está
interessado em ser voluntário, contacte ns@seg.com com o assunto: SEG NSTS Anaheim 2018.

Secção Técnica da SEG Near-Surface, Subcomité de Competências Essenciais
A Secção Técnica Near-Surface da SEG está à procura de voluntários que estejam disponíveis para ajudar a desenvolver
as competências essenciais a serem utilizadas no sistema de gestão de competências para os membros da SEG, que
será projetado apenas para recém-graduados e recém-profissionais. O sistema assistirá os membros da SEG para
testarem os seus conhecimentos e competências essenciais para identificar lapsos de informação e ferramentas de
aprendizagem para colmatar esses mesmos lapsos. Os dados são confidenciais e apenas os membros terão acesso. Se é
uma pessoa com experiência neste campo, bem como em métodos de geofísica de near-surface e está interessado em
fazer voluntariado, contacte ns@seg.com com o assunto: SEG NSTS Core Competencies.

Calendário dos Próximos Eventos

Eventos

Local

Datas

Denver, EUA

19-23 Março, 2017

6º Simpósio Internacional em
Electromagnetismo Tridimensional

Berkeley, EUA

28-30 Março, 2017

Assembleia Geral da União de
Geociências Europeia 2017

Viena, Austria

23-28 Abril, 2017

SAGEEP – 30º Aniversário

Simpósio de Progresso da
Investigação de
Electromagnetismo
Congresso AGES: Geociências
aplicadas à resolução de
problemas humanitários em todo
o mundo

St Peterbsurg, Russia 22-25 Maio, 2017

Belgrado, Sérvia

NovCare 2017

Desden, Alemanha

Workshop Internacional em Radar
de Penetração do Solo Avançado

Edimburgo, Escócia

Submissões
Fechado

Registo
Deadline: 15 Março

Closed

TBD

Fechado

O registo antecipado
termina a 16 de
Março de 2017

Fechado

24-26 Maio, 2017

TBD

TBD

6-9 Junho, 2017

Fechado

1 Abril 2017

16 Dezembro 2016

23 Fevereiro 2017

Fechado

Abre a 25 Abril

28-30 Junho, 2017

AGU-SEG Workshop de
Hidrogeofísica

Stanford, EUA

24-27 Julho, 2017

EAGE Conferência de Near-Surface

Malmo, Suécia

3-7 Setembro, 2017

Fecha a 15 Abril

Abre a 1 Abril

SEG Annual Meeting

Houston, USA

24-29 Setembro,
2017

Fecha 1 Abril

Abre 10 Maio

8-11 Outubro, 2017

Fecha 1 Abril

TBD

Conferência Internacional em
Engenharia Geofísica

Al Ain, Emirados
Árabes Unidos

SAGEEP 2017: 30º Aniversário
1. "Como planificar e efetuar uma investigação qualitativa e quantitativa, e escrever uma tese de doutoramento (PhD)
com sucesso”
Fonte: http://buff.ly/2mmj1PY -- contacte-me se a ligação não funcionar, é do James P. Sampson, um professor da
Universidade Estatal da Flórida, do Departamento de Psicologia Educacional e Sistemas de Aprendizagem.
2. "Palavras a evitar na escrita técnica”
Fonte: http://buff.ly/2lLWDfK -- de “Escrever um artigo de jornal” Wordpress
3. "Quer ser um escritor produtivo? Experimente escrever com temporizador”
Fonte: http://buff.ly/2lokwJr -- Dr Rebecca Cantor, Directora do Centro de Escrita da Universidade Azusa do Pacífico






Usa um temporizador (Existem aplicações para isso).
Escreve de 30 a 45 minutos de cada vez.
Faz uma pausa ou retome no dia seguinte.
Tu sabes mais do que pensas; portanto, começa a
escrever!

Escreve rápido o suficiente
para ultrapassar o seu medo.

Evitar
Como xyz
Etc.
Um número de
Mas (no inicio de uma frase)
… enquanto …
… como …
Em contraste, …

Sobre, Grosseiramente

Usar
Tal como xyz (e.g. xyz)
Termine a lista com ‘e’ ou ‘ou’
Vários ou muitos; se possível, refira o número mais atual
Contudo, ...
… enquanto que … (usar ‘enquanto’ apenas em contexto
temporal)
… porque … (usar ‘como’ apenas em contexto temporal)
Por contraste, … (‘Em contraste’ não está tecnicamente
errado)
Por exemplo, …
Além disso, …
Além do mais, Além de que
Notavelmente, …
Surpreendentemente, …
Aproximadamente

SAGEEP 2017: 30º Aniversário
A EEGS está animada por anunciar que a SAGEEP será co-localizada com o encontro de primavera a 20 e 21 de Março
da Associação Nacional de Águas Subterrâneas (NGWA). Esta oportunidade vai juntar diversas audiências de um
variado leque de conhecimentos, incluindo membros da EEGS e NGWA. Todas as sessões técnicas serão abertas a
ambos os grupos. Para além do programa técnico da SAGEEP, a conferência NGWA contará com palestras e cartazes
focados em dois tópicos: Aplicação da Hidrogeofísica na Caracterização de Águas Subterrâneas, Monitorização, Gestão
e Aplicações de Águas Subterrâneas Profundas.
A SAGEEP é reconhecida internacionalmente como uma conferência líder nas aplicações práticas de geofísica de baixa
profundidade. Ocorreu pela primeira vez em 1988 na Escola de Minas do Colorado, o 30º Aniversário da SAGEEP irá
voltar ao Colorado para celebrar este importante marco e será realizada em Denver, Colorado USA nos dias 19-23
Marco, 2017. Convidamo-lo para visitar as páginas da SAGEEP 2017 para mais detalhes da inscrição de resumos,
reservas de hotel e inscrição na conferência.
Nos passados 30 anos, a SAGEEP tem ocorrido por um período de 5 dias em vários locais nos Estados Unidos, com
aproximadamente 150 palestras e cartazes, vários cursos educacionais, apresentações de vários fornecedores, e
exposição comercial. Um conjunto de procedimentos, composto por apresentações técnicas, é distribuído num CD ou
dispositivo de memória USB (ISSN 1554-8015) e acessível online através da Colecção de Investigação da EEGS (“EEGS
Research Collection”).
Mais informações podem ser encontradas: http://www.eegs.org/sageep-2017.

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

Neste
Workshop,
vamos
reunir
hidrogeofísicos e outros cientistas da
Zona Crítica (ZC) para explorar novas
formas de trabalhar em conjunto,
utilizando 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 coordenação
de agendas de investigação. Novos
conhecimentos sobre os processos da ZC
serão obtidos através do uso reforçado
da hidrogeofísica, e as observações
interdisciplinares detalhadas feitas em
estudos da ZC fornecerão oportunidades
para
o
avanço
de
métodos
hidrogeofísicos.
Aceitamos resumos para as quatro sessões seguintes:
1)
2)
3)
4)

Interfaces da Zona Crítica,
Processos hidro-bio-geo-químicos da Zona Crítica,
Propriedades e física das rochas da Zona Crítica,
Escala de dados da Zona Crítica para abordar
questões científicas.

Cada sessão começará com dois palestrantes convidados - um
hidrogeofísico e um cientista da Zona Crítica. Todas as outras
apresentações serão através de posters. Antes da exibição dos
posters, haverá uma sessão oral onde cada apresentador tem
3 minutos para apresentar o seu poster. De forma a incentivar
a interação de ideias e o desenvolvimento de novas
colaborações, iremos ter todos os almoços e um jantar juntos.
Ver as descrições completas das sessões aqui.
A notificação de aceitação do resumo científico e o programa final serão publicados a 22 de Março de 2017. O
programa preliminar pode ser encontrado aqui.
Comité Organizador:
Rosemary Knight e Kristina Keating (vice-presidentes), Anja Klotzsche, Kate Maher, Daniella Rempe e Kamini Singha

ICEG 2017: 19º Conferência Internacional em Engenharia Geofísica
Submissão de Resumos / Artigos completos – Prazo final
Notificação de Aceitação/Rejeição
Artigo Final (Camera Ready) Submissão e Registo Prévio – Prazo final
Datas da Conferência

20 de Dezembro 2016
30 de Dezembro 2016
13 de Julho 2017
14-15 de Agosto 2017

Oportunidades de Emprego
Consultor – Graduação UXO
RPS Group, Dorchester, Sudoeste de Inglaterra, Inglaterra
Os Serviços de Engenharia de Explosivos de Energia da RPS (EES) são uma equipa com um elevado crescimento e que
trabalha globalmente através de conselhos e consultoria a clientes sobre risco de UXO/ERW em sites, seja na indústria
da construção civil ou de Petróleo e Gás, etc. Estamos à procura de uma pessoa licenciada em geofísica para se juntar
à nossa equipa de Dorchester.
Irás ter um percurso educacional em geofísica e a vontade de aprender novos métodos. Através do uso de
magnetometria vais aprender como detetar o Unexploded Ordnance (UXO) para ambientes terrestres e marinhos. Para
a descrição completa do trabalho e mais informações sobre esta proposta, por favor, candidate-se ou contacte a equipa
de recrutamento de energia.
CANDIDATURA AQUI

Geofísico Sénior, Centro de Avaliação e Gestão de Águas Subterrâneas (Centro GEM)
Stanford University - 74186
CANDIDATURA AQUI
Um ano, posição a termo
O Centro GEM foi fundado em 2008 com o foco no avanço da utilização de métodos geofísicos para avaliação e gestão
de águas subterrâneas. O Centro integra professores, estudantes de pós-graduação e pós-doutorados, envolvidos em
investigação fundamentalmente envolvendo o mapeamento geofísico, com o compromisso de facilitar a rápida
transferência de resultados da investigação para a prática. A nossa abordagem envolve um trabalho em parceria com
managers de águas subterrâneas e distritos onde exploramos novas abordagens de investigação e de para aplicações
de águas subterrâneas a utilizar.
Procuramos contratar um indivíduo que tenha experiência para atuar como cientista principal em todos os projetos do
Centro GEM envolvendo a aquisição de dados de ressonância magnética (RMN), eletromagnética e nuclear, através da
utilização de sistemas de laboratório, furo, solo e aéreos. Isso envolverá a gestão de projetos de investigação de forma
colaborada e assumirá a responsabilidade principal pela análise e interpretação dos dados geofísicos adquiridos.
Alguns dos deveres e responsabilidades desta posição podem incluir a comunicação contínua com os parceiros de
investigação; manipulação de logística de projetos de campo; revisão de dados existentes e modelação, consoante a
necessidade, para desenvolver o planeamento de levantamentos e os cronogramas de aquisição de dados; aquisição de
dados de campo, contratação e treino de pessoal quando necessário; processamento de dados utilizando um software
interno e/ou comercial; desenvolvimento de novos fluxos de transformação, quando solicitado; interpretação dos
resultados, incluindo a integração com outras formas de dados; escrever e apresentar propostas para novos projetos e
relatórios finais.
Outros deveres também podem ser atribuídos.
REQUISITOS MÍNIMOS:
Educação e Experiência:
Licenciado e com quatro anos de experiência em campo científico relacionado, ou combinação de educação e
experiência relevante.
Conhecimento, Técnicas e Capacidades:



Grande experiência na aplicação de princípios e práticas científicas multidisciplinares para a realização de
projetos experimentais e coordenação de atividades laboratoriais.
Compreensão e experiência em profundidade com análise e interpretação de dados de investigação, e
capacidade de reconhecer e resolver irregularidades e resultados inválidos.

Oportunidades de Emprego






Experiência demonstrada e capacidade para organizar dados e desenvolver modelos que permitam a integração
e exibição de dados.
Grande experiência com aplicações de software, sistemas ou programas científicos relevantes para o trabalho.
Capacidade de fornecer liderança técnica e coordenar grandes instalações, materiais, ferramentas,
suplementos e calendarização de equipas de trabalho; capacidade de trabalhar com staff científico ou de
investigação no desenvolvimento/apoio de procedimentos técnicos.
Capacidade de comunicar de forma efetiva, tanto verbalmente como por escrito, e de contribuir para o
desenvolvimento do plano de investigação.

EDUCAÇÃO E EXPERIÊNCIA FORTEMENTE PRETENDIDAS:
Licenciatura em Geofísica ou domínio estreitamente relacionado, e especialização na modelação e inversão de dados
eletromagnéticos e de RMN (adquiridos através de sistemas de laboratório, furo, solos e aéreos) para aplicações de
águas subterrâneas. A experiência deve incluir a aquisição e análise de dados eletromagnéticos e de RMN, a gestão de
projetos de campo de geofísica e uma sólida compreensão de hidrologia de águas subterrâneas. Dada a natureza da
posição, é também esperado que os candidatos tenham excelentes capacidades de comunicação.
REQUISITOS FÍSICOS*:








Ficar de pé, torcer, dobrar, inclinar-se, agachar-se, agarrar-se levemente, usar manipulação fina, agarrar com
força, executar tarefas de computador numa secretária, usar o telefone, escrever à mão, levantar, carregar,
empurrar e puxar objetos com peso maior ou igual a 18 quilogramas.
Sentar-se ocasionalmente, ajoelhar-se, rastejar, alcançar e trabalhar acima dos ombros, classificar e arquivar
papéis ou peças.
Raramente subir, esfregar, varrer, esfregar, cortar e misturar ou operar controladores de mão e pé.
Deve ter a visão corrigível para executar deveres do trabalho.
Capacidade para dobrar, agachar, ajoelhar-se, ficar de pé, alcançar acima do nível do ombro e mover-se sobre
superfícies duras até oito horas.
Capacidade para levantar objetos pesados com um peso até 23 quilogramas.
Capacidade de trabalhar num ambiente com poeira, sujo e odoroso.

* - De acordo com suas obrigações legais, a Universidade fornecerá acomodações razoáveis a qualquer funcionário
com deficiência que precise de alojamento para desempenhar as funções essenciais do seu trabalho.
Esta é uma posição com um ano de duração, com a intenção de renovar, sujeito à disponibilidade de financiamento.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Carta de apresentação e currículo são necessários para consideração.
Tempo inteiro
Grau: H
Código do Trabalho: 4972

Tetra Tech – Oportunidades de Trabalho
Geofísicos Associados – Bothell, WA - 19400000244
A Tetra Tech Inc. é fornecedora líder de consultoria, engenharia e serviços técnicos em todo o mundo. A nossa
reputação baseia-se na experiência técnica e na dedicação de nossos funcionários - 16.000 pessoas que trabalham
juntas em várias disciplinas e fusos horários para fornecer soluções inteligentes e sustentáveis para projetos
desafiadores. Estamos orgulhosos de ser um lar para especialistas técnicos líderes em águas, meio ambiente, infraestruturas, gestão de recursos, energia e desenvolvimento internacional. A Tetra Tech combina os recursos de uma
empresa global de vários biliões de dólares com entrega local, focada no cliente em 400 locais em todo o mundo.
Oferecemos compensação e benefícios competitivos e estamos à procura de pessoas inovadoras para se juntarem às
nossas equipas.

Oportunidades de Emprego

A Tetra Tech, Inc. está atualmente à procura de um Geofísico Associado a tempo parcial/sazonal em Bothell, WA,
para apoiar o nosso crescimento de negócio de geofísica marinha. O nosso grupo de geofísica é especializado em
levantamentos magnéticos e eletromagnéticos de última geração para alvos de baixa profundidade, tais como
munições não detonadas (UXO) e infra-estrutura (tubagens), além de levantamentos hidrográficos e avaliações
detalhadas de barragens ou outras características subterrâneas de interesse. A posição pode transitar para tempo
inteiro, dependente da carga de trabalhos.
RESPONSABILIDADES E DEVERES ESSENCIAIS:
Realizar e auxiliar no planeamento de levantamentos geofísicos, bem como na aquisição e análise de dados geofísicos.
Trabalhar em colaboração com outros geocientistas e hidrógrafos para concluir projetos. Projetos típicos utilizam
MBE, SSS, Magnetómetro, TDEMI, GPR, métodos sísmicos (perfis de subsuperfície, reflexão e refração sísmica) e
varrimento a laser para caracterizar ambientes subaquáticos e subterrâneos para aplicações de engenharia e
ambientais.
EDUCAÇÃO, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO:
Licenciado ou Mestrado em geofísica, geologia, engenharia geológica ou ramo de estudos relacionado é solicitado.
O candidato ideal terá entre 0-3 anos de experiência, com conhecimento em geofísica marinha e terrestre de baixa
profundidade. Competência comprovada no Microsoft Office e experiência com pacotes de software geofísico/técnico,
incluindo o Geosoft Oasis Montaj, HyPack, CARIS HIPS/SIPS, Matlab, e ArcGIS, com preferência para utilitários/scripts
relacionados. Deve ter boas capacidades analíticas e de comunicação e ser capaz de trabalhar de forma independente
e em equipa. Experiência de trabalho e de operações em pequenos barcos e/ou ATVs. É necessário ter disponibilidade
para viajar para trabalhos nacionais e estrangeiros. Vontade e capacidade de trabalhar pontualmente offshore,
durante semanas se necessário.
Aplicam-se alguns requisitos físicos (levantamentos até 23 quilogramas).
Se estiver interessado em se juntar à nossa equipa dinâmica, para consideração imediata, envie o seu currículo para
a Tetra Tech, Inc., em www.tetratech.com. Por favor, mencione a posição que que se está a candidatar na sua
carta de apresentação e incluir requisitos salariais. É necessário um boletim descritivo de drogas antes do emprego
ao qual se candidata.
Se estiver desconectado e precisar de ajuda com seu processo de candidatura, envie um fax para a posição à qual
se está a candidatar: (973) 630-8111. A Tetra Tech é uma empresa empregadora direcionada para EOE
AA/M/F/Vets/Disability. A Tetra Tech é uma empreiteira federal da VEVRAA e solicitamos o pedido prioritário de
peritos para cargos disponíveis.
Trabalho: Geofísico
Localização principal: United States-WA-US-Bothell
Organização: 194 CES
Horário: Meio período
Postagem de emprego: 15 de fevereiro de 2017, 8:29:54
Data de Encerramento do Trabalho: Em andamento

AECOM: Geofísico

CANDIDATURA AQUI

Nottingham, Reino Unido
Nottingham, Reino Unido
A AECOM é uma empresa de serviços profissionais e técnicos totalmente integrados, posicionada para projetar,
construir, financiar e operar ativos de infra-estruturas em todo o mundo para clientes do setor público-privado. Com
cerca de 100.000 funcionários - incluindo arquitetos, engenheiros, designers, gestores, cientistas e profissionais de
serviços de gestão e construção - servindo clientes em mais de 150 países em todo o mundo, a AECOM é classificada
como a empresa de design de engenharia número 1 por receita no ranking anual da indústria de revistas da Engineering
News-Record e foi reconhecida pela revista Fortune como a empresa mais admirada do mundo. A empresa é líder em

Oportunidades de Emprego

todos os principais mercados que atende, incluindo transporte, instalações, meio ambiente, energia, petróleo e gás,
água, construção e governamental. A AECOM fornece uma combinação de alcance global, conhecimento local, inovação
e excelência técnica na prestação de soluções personalizadas e criativas que satisfaçam as necessidades dos projetos
dos clientes.
Prestamos serviços profissionais em áreas como aviação, trânsito, comboios de carga, auto-estradas e pontes,
planeamento, e portos e marinha. A nossa rede global de especialistas de primeira linha oferece serviços abrangentes
ao longo do ciclo de vida completo de um projeto para beneficiar os clientes no governo e indústrias privadas.
Uma equipa de geofísica em expansão, composta por 25 funcionários a tempo inteiro, está à procura de candidatos
capazes de apoiar uma estratégia de crescimento ambiciosa.
O papel exigirá a entrega de projetos de engenharia civil ao longo do ciclo de vida do projeto, incluindo a consultoria
junto dos clientes para o desenvolvimento bem definido da extensão e integração de entregas dentro de um contexto
de engenharia civil adaptado para o utilizador final.
Além do fornecimento técnico, o candidato vencedor deverá apoiar nossas iniciativas de desenvolvimento de negócios
com importante foco na melhoria contínua, inovação e colaboração com outras disciplinas de engenharia para expandir
as ofertas de serviços atuais e inovadoras em novos mercados já existentes.
Os deveres incluirão, mas não serão limitados a:
- Agir como Chefe Técnico/Líder em projetos de complexidade, tanto para a equipa do projeto como para os clientes.
Isto incluirá a gestão e liderança de investigações no local (no Reino Unido e no estrangeiro), análise e interpretação
dos dados de acordo com o âmbito e as especificações padrão e/ou requisitos legais;
- Produção de relatórios bem escritos, tecnicamente sólidos e outros produtos técnicos;
- Realização de revisões técnicas independentes e autorização da emissão de entregas;
- Desenvolver, negociar, aprovar e monitorizar proactivamente oportunidades, orçamentos e calendarizações ao longo
do ciclo de vida do projeto;
- Orientação e apoio a pessoal subordinado;
- Envolvimento ativo com clientes, marketing e desenvolvimento de negócios.
Um mínimo de 5 anos de experiência em geofísica no âmbito de consultoria de engenharia civil; conhecimento e
experiência em técnicas geofísicas de baixa profundidade, incluindo GPR, resistividade elétrica, refração sísmica e
MASW, microgravidade, condutividade eletromagnética e magnetometria; capacidade técnica completa para
desenvolver, organizar, executar e coordenar projetos e proteger os membros da equipa; aplicação de técnicas
geofísicas em contexto de engenharia; experiência de gestão de linha.
Desejável: conhecimento especializado na quantificação de parâmetros geotécnicos a partir de dados geofísicos para
valor de engenharia.
Desejável: capacidades de programação.
Graduação Relevante/MSc em geofísica ou outra disciplina relacionada à geofísica e um mínimo de 5 anos de
experiência em consultoria de engenharia civil.
Trabalho profissional proactivo para registo ou certificado profissional.
A AECOM é um lugar onde pode colocar o seu pensamento inovador e capacidades de negócios de forma eficaz e
trabalhar ao lado de outras pessoas altamente inteligentes e motivados. É uma oportunidade onde pode utilizar as suas
capacidades em projetos dos mais desafiantes, interessantes e relevantes em todo o mundo. É um posto que valoriza
a diversidade das nossas áreas de prática e de nosso pessoal. É o que faz da AECOM um ótimo lugar para trabalhar e
crescer. A AECOM é um Empregador de Igualdade de Oportunidades.

Para contribuir com material para a NS Views, envie um e-mail para:
Anja Klotzsche (a.klotzsche@fz-juelich.de)
Todos os membros são bem-vindos para enviar conteúdo de interesse para a comunidade NearSurface. Observe que também temos uma nova secção "O que há de novo" onde novos métodos,
novos desenvolvimentos, novas tecnologias, novos equipamentos ou novos eventos da NS podem ser
apresentados. Não hesite em enviar artigos para esta nova secção. Por favor mantenha as mensagens
breves, forneça informações de contato e (se disponível) um endereço da web para obter
informações adicionais.

