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Carta do Diretor
Caros colegas,
Em primeiro lugar, espero que 2019 tenha tido início da melhor forma
deixando desejos de um bom ano para todos. O final do ano deixou a
nossa comunidade mais reduzida, com a perda de dois excecionais geofísicos.
Em primeiro lugar, a 23 de Dezembro, perdemos Andre Marszalkowski
após uma longa batalha contra o cancro. Conhecido por muitos de nós
como uma das personalidades de referência em airborne geophysics. Tive
o prazer de o conhecer e de me reunir com ele nas reuniões da SEG assim
como o PDAC. Tínhamos vário amigos em comum e partilhámos várias
refeições no passado. Excusado será dizer que esta foi uma perda triste
para muitos de nós.
Pouco tempo depois, a 25 de Dezembro, perdemos o nosso grande amigo Hans-Georg Meyer. Ele era um dos mais
brilhantes cientistas que alguma vez conheci e foi responsável por desenvolver e inserir a tecnologia SQUID em
empresas de geofísica por todo o mundo. Passou décadas a tornar os SQUIDS o sensor magnético de referência
para estudos magnéticos e electromagnéticos de alta resolução. Numa nota pessoal, gostaria de o ter conhecido
melhor. No final de 2017, passei alguns dias com ele e com a sua simpática família e colegas em Jena, Alemanha. Era
um verdadeiro cavalheiro e um fantástico ser humano. Fará muita falta.
Elogios são apresentados nesta newsletter e agradecemos a Ronny Stolz e Matthias Meyer pela informação
detalhada sobre a vida de Hans e também a Onorio Rocca e Bill Thuma sobre a vida de André.
Os preparativos para a encontro de 2019 em Santo António já começaram. A SEG abriu a submissão de abstracts
no dia 1 de Fevereiro. Esperamos uma adesão similar à do ano passado. Nessa altura tivemos a participação em
4 sessões especiais, 6 comunicações orais e sessões de pósters, e discussões de painel, 2 workshops pósconvenção, 1 novo curso e a nossa tradicional recepção near-surface. Esperamos vê-lo lá! Mais detalhes podem
ser encontrados nesta newsletter trimestral. Gostaria de agradecer ao grupo de líderes entusiásticos que temos
e que aceitaram a tarefa de recrutar oradores e assuntos originais para o nosso programa técnico.
A direcção da NSTS aceitou também a tarefa de simplificar e melhorar a eficiência da nossa estrutura,
principalmente para melhorar o trabalho em equipa e expandir o alcance da nossa comunidade, com um impacto
maior na participação internacional. A direcção da SEG irá rever os novos papéis e documento de
responsabilidades este mês. As modificações deverão estar prontas antes das nossas eleições anuais que terão
lugar em Junho.
José R. Arce
Near-Surface Geophysics Technical Section Chair
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Recordando Hans-Georg Mayer cont.
Prof. Dr. Hans-Georg Meyer †
19 de Agosto de 1949 – 25 de Dezembro
de 2018
R.I.P.
Preseidente do Departamento de Detecção Quântica
Leibniz Institute of Photonic Technology (Leibniz-IPHT)
Albert-Einstein-Straße 9
D-07745 Jena, Alemanha
Detalhes pessoais
Nome:
Prof. Dr. Hans-Georg Meyer
Data de nascimento: August 19, 1949
Local de nascimento: Plauen, Germany
Pais:
pai: Johannes Meyer, contabilista
mãe: Anneliese Meyer, embaladora
Nationalidade:
Alemã
Dia da morte:
25 de Dezembro de 2018
Educação e carreira científica
1973 Diploma em Física, Friedrich-Schiller-University
Jena, Alemanha
1981 PhD em Física, Friedrich-Schiller-University Jena,
Alemanha
1988 Facultas docendi (grau de professor),
Friedrich-Schiller-University Jena, Alemanha
1991 Habilitações em Física Aplicada, Friedrich-SchillerUniversity Jena, Alemanha
2009 Catedrático de excelência em Física Aplicada/Física
do Estado Sólido
Hans era um físico muito inteligente com um vasto conhecimento
técnico em supercondutores, mas também com um profundo saber em
como obter circuitos supercondutores na prática. Tratava de todo a
cadeia de desenvolvimento de circuitos supercondutores começando
na teoria, design e fabrico dos detectores, tecnologias de montagem e
interconecção, eléctronica dos detectores e aquisição de dados e dos
respectivos algoritmos de processamento incluindo ferramentas de
software para o utilizador.
Era um chefe muito justo e amigável, um excelente mentor e amigo para vários colegas do Departamento de
Detecção Quântica (com mais de 70 pessoas durante as duas horas de trabalho) e do Departamento de Investigação
de Magnetometria. Sempre colocou o interesse colectivo acima do interesse pessoal.
Empregos
1981 - 1993
1985 – 1993
1993 - 2017
2017 - 2018

Assistente científico na Friedrich-Schiller-University Jena, Alemanha
Presidente do grupo teórico do Supercondutor na Friedrich-Schiller-University Jena, Germany
Presidente do Departamento de Crioeletrónica mais tarde designado Detacção Quântica no
Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena, Alemanha
Presidente do Desenvolvimento de Negócios na Supracon AG

Pouco tempo depois da re-unificação da Alemanha, Hans foi convidado a juntar-se ao Institute of Physical High
Technology pelo Prof. Hönig, onde era responsável maioritariamente responsável pelo estabelecimento da
tecnologia de supercondução na sala estéril do Leibniz-IPHT. Com isto, estabeleceu os alicerces para a aplicação
dos sensores SQUID, detectores de radiação limitada e tecnologias quânticas que prosperaram no Leibniz-IPHT em

Recordando Hans-Georg Mayer cont.
Jena sob a sua coordenação. No início da sua carreira, focou-se nos supercondutores na metrologia e, em particular,
nos circuitos normais Josephson Voltage, que permanecem até hoje como uma das aplicações bem sucedidas das tecnologias
de supercondução com origem em Jena. which remain until today one of the successful applications of superconducting
technologies originating from Jena. Em 2001, foi co-fundador da Supracon AG, uma empresa spin-off do
Departamento de Detecção Quântica no Leibniz-IPHT que ajudou a magnetometria SQUID a ser inserida em
aplicações industriais para a prospecção de recursos naturais. Nos últimos anos, apoiou desenvolvimentos de uma
câmara de segurança para detecção de armas e explosivos escondidos.
Áreas de Ensino
 Física do estado sólido
 Termodinâmica
 Física atómica e nuclear
 Circuitos de supercondutividade e supercondutores
Temas de investigação
 Magnetometria de precisão com SQUIDs,
 Detecção Limitada de Radiação Quântica,
 Sistemas quânticos macroscópicos,
Tarefas Administrativas
desde 2006 Membro do Advisory Committee of international Workshop on Low Temperature Electronics (WOLTE)
desde 2006 Vice-director da European Association for Superconductor Electronics (FLUXONICS)
desde 2006 Membro do scientific Committee of national Conference Kryoelektronische Bauelemente (KRYO)
desde 2009 Membro do Program Committee of Applied Superconductivity Conference (ASC)
Distinções e Prémios
1975 Friedrich Schiller Needle in Gold
2007 International Mining Research Award
2009 Thuringian Research Award for Applied Sciences
O que fazia no seu tempo livre
Hans desenvolveu interesse pela preservação do seu dialect falado na Vogtland. Traduziu os manuscritos antigos de
Johann Heinrich Gläsel, dos anos 1804-1812 e descobriu o significado e origens de palavras antigas para registo das
gerações futuras.
Possuía um profundo conhecimento sobre a história Alemã, em particular das regiões da Saxonia, Thuringia e da sua
região, “Vogtland”.
Hans era um amante e conhecedor de música clássica com um interesse especial em música Barroca. Bach era o seu
compositor favorito e a música Christmas Oratorio (German: Weihnachtsoratorium) a sua preferida.
Teve um grande prazer em investigar as origens dos nomes (Onomastics) e sua distribuição na Alemanha - poderia
falar sobre isso por um longo tempo.
Hans era também membro da “Erdachsenschmiernippelkomission”, um clube não muito sério na sua cidade natal,
Pausa, responsável por lubrificar o eixo da Terra, garantindo que a Terra gire suavemente.
Quem deixa para trás?
Hans deixa para trás o seu filho Matthias, a sua filha Annegret já faleceu em 1997 aos 19 anos. Era bisavô de dois
netos Lukas (10 anos) e Mathilde (6). Hans também deixa para trás a sua atual parceira de vida Beate Pommer
(Bea) e os seus filhos, assim como a sua irmã e parentes da região natal, Vogtland. Deixa para trás muitos
companheiros antigos ao longo da sua carreira profissional, muitos colegas antigos e novos, colegas científicos e
de negócios e amigos de todo o mundo.

Visão Geral de Membros e Actividade da NSTS
Recordando André Marszalkowsky
André Jan Marszalkowski
Maio 10, 1957 – Dezembro 23,
2018 R.I.P.
Anatomia de uma estrela de minas fora do comum
A indústria mineira já viu muitas descobertas que trazem fama e
fortuna. Contudo a atenção nunca está voltada para uma pequena
comunidade profissional que muitas vezes lança as bases para
muitas dessas contribuições fenomenais para o nosso
armazenamento de recursos. O seguimento é um pequeno passo
para mostrar respeito por um daqueles que silenciosamente
caminharam entre nós e agora partiu.
No fundo, por que um artigo sobre o falecimento de um colega? Boa
pergunta, mas o pensamento me levou a refletir sobre meu
engajamento pessoal na indústria de mineração por mais de 5
décadas e como uma pequena tribo de indivíduos muito dedicados
fez o que considero uma grande contribuição para a riqueza mineral
do mundo e, sem dúvida, fortunas de muitos magnatas da
mineração e legiões de acionistas. Estamos na vanguarda da
exploração, um grupo originalmente e predominantemente no
Canadá e especificamente em Toronto e arredores, mas agora está
espalhado por muitos outros centros - aqueles colegas, inovadores
e praticantes das artes negras da geofísica. Nosso impacto no setor
de mineração foi e ainda é verdadeiramente global por natureza e de vital importância também. Somos a comunidade geofísica e
um dos membros de nossa tribo acabou de falecer e lamentamos
sua partida.
Você vê que, no final da geofísica, normalmente não somos credenciados com uma descoberta. Para isso, os louros
vão para o geólogo, a mineradora júnior ou a mega empresa e, de fato, eles justamente merece esse
reconhecimento. Mas escondido nos cantos escuros da maioria das histórias de descobertas, há um mapa geofísico
no ar que ajudou o geólogo que viu o furo que atingiu o jackpot. É nessa arena que nosso colega André Marszalkowski
trabalhou com dedicação, habilidade e conhecimento que permitiram a tantos países abrir sua casa de tesouros
minerais. Ele, juntamente com notáveis inovadores iniciais, como Tony Barringer, Ed Morrison, Alex Herz, Stan Ward,
Len Collett, John Cox, Phil Hallof e Harry Siegel, mencionou alguns que destacaram as tecnologias que podem dar
ao geólogo ferramentas para adicionar a Dimensão 3D à sua visão.
A aplicação dessas tecnologias complexas exigia pessoas como André para fazê-las funcionar e trabalhar de maneira
eficiente e confiável em aeronaves de todas as safras, tipos e condições. André deixou sua marca em uma grande
percentagem de todos os sistemas aéreos que voaram e atualmente voam em todo o mundo. Seus últimos foram os
dois sistemas que entregamos à Turquia, onde voam por todo o país e, nos próximos anos, bilhões de dólares em
novos recursos sem dúvida aumentarão a vitalidade econômica desse país. Ele fez o mesmo no Cazaquistão e na
Sibéria Oriental também por nós; e fizemos isso para grupos no Japão, China, Itália, Alemanha, Egito, África do Sul,
Brasil, México, EUA, Canadá, República Tcheca, Hong Kong, Líbia, Reino Unido etc.
Sem as suas mãos habilidosas, todos estes sistemas teriam sido mais desafiados na produção de dados de altíssima
qualidade necessários para desvendar a geologia na superfície e em profundidade. Por isso, lamentamos a sua partida
e gostaríamos de simplesmente compartilhar as palavras de alguns dos seus colegas, começando com o aviso de seu
falecimento e da sua última e melhor publicação na RMS Instruments.
Este artigo continua na página 32.
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** Indicates that SEG changed the way it counts membership.

Vagas disponíveis (e novas) na Direcção da SEG NSTS

Junta-te à Direcção da NSTS!

7 Cargos em aberto para a Near Surface 2019

Cargos Actuais
Chair-Elect
Vice Chair
Vice Chair of Committees
Global Chair

Data





limite a 25 Março 2019! Submeta:
Descrição do cargo,
CV ou resume,
Pequena biografia, e
Fotografia com boa resolução.

Novos Cargos
Publications Leader
Continuing Education Leader
Membership Communications and Student Leaders

SEG 2019 em San Antonio, Texas

Sessões Temáticas de Geofísica de Near-Surface
Hydrogeophysics *
Karst
Void and Tunnel Detection
Near-surface Geophysics Integrated Remote Sensing for Agriculture
Engineering Geophysics
Near-surface Geophysics to Support Infrastructure
Shallow Geophysics for Utility & Communications Construction Applications
Near-surface Geophysics for Archeological and Forensic Applications
Surface Wave Method Applications *
Geohazards
GWB® and Humanitarian Geophysics *
Near-Surface Geophysics for Impacts from O&G E&P
Near-surface Geophysical Methods Applied to Mining Geophysics & Environmental Issues
Borehole Geophysics
Near-surface Geophysics Applied to Dam and Levee, Siting, Monitoring, and Rehabilitation
Full Waveform Inversion
Imaging & Tomography
Near Surface Airborne Geophysics
Near-Surface Geophysics in the Dynamic Coastal Environment: Crossing the Land/Sea Interface
Multiple Method Modeling Applied to Solve Near-Surface Geophysics Problems
Smart Cities – Near-surface Geophysics Challenges for Urban Geophysical Exploration
Texas Water Resource Challenges *
Near-surface Geophysics in Challenging Environments
The Special Sessions are identified by an * after the session title.
All special sessions have their own abstract submission drop down category on the submission page.
All other abstracts should be submitted under the general Near Surface category on the same page.

No Horizonte

Greg Church

Biografia
Formei-me no Instituto de Matemática em 2009 da
Universidade do Oeste da Inglaterra, em Bristol UK
com um diploma de licenciatura em matemática.
Durante o meu último ano, discuti o meu futuro com
colegas, amigos e conselheiros de carreira e, depois
de me formar, decidi seguir uma carreira em
geofísica. Isso levou-me à Universidade de Leeds,
Reino Unido, onde me graduei em 2010 como mestre
em Geofísica de Exploração. Tive a oportunidade de
concluir a minha tese com um especialista de
processamento
sísmico
na
indústria
de
hidrocarbonetos. O tópico da tese foi investigar a
anisotropia sísmica azimutal usando dados sísmicos
terrestres ativos do norte da África. A experiência
de trabalho adquirida durante a minha tese forneceu
informações sobre a indústria de hidrocarbonetos e,
ao concluir meu o mestrado, decidi embarcar no
início de uma carreira coma geofísica de
processamento sísmico na indústria de petróleo e
gás.
Permaneci na indústria de hidrocarbonetos até 2017, principalmente com sede em Londres, Reino Unido, e tive a
sorte de estar envolvido em várias tarefas de processamento sísmico em todo o mundo como no Egito, Nigéria, Congo,
Noruega e EUA. A estrutura da carreira de processamento sísmico é configurada para graduados em geofísica para
progredir de um geofísico júnior de processamento para um geofísico líder de projeto dentro de 4 ou 5 anos. Durante
minha progressão na carreira, achei o trabalho de processamento sísmico interessante e variado, enquanto envolvia.
No entanto, devido ao âmbito e prazos limitados do projeto, raramente havia tempo para se envolver ativamente no
desenvolvimento e na investigação de soluções alternativas de processamento e geração de imagens.
A falta de oportunidades potenciais de investigação inevitavelmente levou-me de volta à academia dentro de uma
posição de investigador. Atualmente, estou com dois anos de doutoramento na ETH de Zurique, onde tenho aplicado
o meu conhecimento geofísico desenvolvido na indústria de hidrocarbonetos para estudar a dinâmica glaciar usando
métodos geofísicos. Para o meu doutoramento, estou a usar dados sísmicos e de radar de penetração no solo para
perceber a dinâmica das geleiras através da prospeção e monitorização das características da região leste (por
exemplo, redes de condução) dentro das geleiras temperadas para detectar as alterações hidrológicas associadas
durante uma estação de derretimento. A experiência do setor foi benéfica para a minha investigação de
doutoramento em termos de conhecimento técnico e, além disso, ajudou a gestão de projetos do meu doutoramento.
Para além disso, a minha posição atual também me permitiu ajudar no ensino a alunos de mestrado em geofísica e
glaciologia.

Publicações Selecionadas:
Church, G.J., Bauder, A., Grab, M., Hellmann, S. and Maurer, H., 2018, June. High-resolution helicopter-borne
ground penetrating radar survey to determine glacier base topography and the outlook of a proglacial lake.
In 2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR) (pp. 1-4). IEEE.
Grab, M., Bauder, A., Ammann, F., Langhammer, L., Hellmann, S., Church, G.J., Schmid, L., Rabenstein, L. and
Maurer, H.R., 2018, June. Ice volume estimates of Swiss glaciers using helicopter-borne GPR—an example
from the Glacier de la Plaine Morte. In 2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar
(GPR) (pp. 1-4). IEEE.
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Destaques na investigação: Compreender Reservatórios Geotermais Profundos
Investigação de Reservatórios Geotermais Profundos:
Uma caminhada desde a escala de experiências laboratoriais a investigações à escala realística
Por: Marian Hertrich e Hansruedi Maurer, ETH Zurique, Switzerland
em nome de toda a equipa do projecto:
Florian Amann, Falko Bethmann, Joseph Doetsch, Thomas Driesner, Domenico Giardini, Valentin Gischig,
Gianfranco Giudati, Nima Gholizadeh Doonechaly, Reza, Jalali, Simon Loew, Xiaodong Ma, Claudio Madonna, Peter
Meier, Morteza Nejati, Anne Obermann, Benoit Valley, Martin Saar, Stefan Wiemer.
Durante o desenvolvimento de sistemas geotérmicos aprimorados ou projetados (EGS), as formações rochosas
são estimuladas hidraulicamente através do corte hidráulico de falhas pré-existentes e / ou por fracturação
hidráulica de rochas intactas. A injeção de fluidos frios no reservatório de alta permeabilidade resultante e a
recuperação dos fluidos aquecidos ofereceriam tremendas oportunidades para a produção sustentável de calor
e eletricidade.
Durante as últimas décadas, várias tentativas foram feitas para estabelecer instalações de EGS (por exemplo,
Genter et al., 2010; Brown et al., 2012), mas a maioria dos projetos enfrentou problemas graves. A questão
principal era criar e operar o reservatório em níveis aceitáveis de sismicidade (por exemplo, Häring et al., 2008;
Kim et al., 2018; Grigoli et al., 2018). Outros obstáculos incluem problemas de integridade do poço (por exemplo,
Cladouhos et al., 2016) e entrada inesperada de gás ou produtividade insuficiente do reservatório (por exemplo,
Obermann et al., 2015; Diehl et al., 2017). Portanto, a EGS ainda não se estabeleceu como uma opção viável
para a produção de energia.
Claramente, existem algumas limitações inerentes à tecnologia EGS, mas um motivo importante para muitas das
falhas encontradas até agora, foi a falta de entendimento dos processos muito complexos associados à criação e
operação dos reservatórios EGS. Isto ocorre principalmente porque os reservatórios estão em profundidades
consideráveis (1 a 5 km), mas as suas estruturas internas críticas estão em escala de metro ou até menor. Isto
torna praticamente impossível realizar a caracterização e monitorização geofísica da superfície, e a possibilidade
de colocar sensores perto ou dentro do reservatório é muito restrita.
Como consequência disso, as investigações têm sido frequentemente realizadas em escala de laboratório, onde
as propriedades das rochas podem ser estudadas sob condições controladas, e os sensores podem ser colocados
em praticamente qualquer lugar ao redor das amostras de rochas. No entanto, não está claro até que ponto essas
medições de laboratório imitam adequadamente as condições em um reservatório de EGS real (por exemplo,
Zang et al., 2018).
Este problema de upscaling foi a nossa principal motivação para iniciar a iniciativa do Laboratório Subterrâneo
Profundo (DUGLab). Conforme mostrado na Figura 1, esta iniciativa deve preencher a lacuna entre as
experiências em escala de laboratório e reservatórios EGS realistas. A ideia principal era estabelecer laboratórios
em dimensões e profundidades relevantes, nos quais os reservatórios EGS de tamanho realista podem ser criados
e uma fase operacional pode ser simulada. Os laboratórios devem ser montados, de modo que todos os processos
EGS possam ser monitorizados com uma densa rede de sensores colocados dentro dos reservatórios e no espaço
envolvente. Os objetivos deste conceito são duplos - o objetivo principal é perceber melhor os reservatórios EGS
em geral e estabelecer protocolos de estimulação adequados, mas as experiências do DUGLab também devem
fornecer informações sobre como monitorizar os reservatórios reais de maneira adequada.
Numa primeira fase, realizámos um conjunto abrangente de experiências no local de teste de Grimsel (GTS),
que é operado pela Nagra, a cooperativa suíça para armazenamento de resíduos radioativos. O GTS está
localizado nos Alpes Suíços Centrais, e a sobrecarga média é de aprox. 400 m. Como mostrado esquematicamente
na Figura 1, o GTS oferece vários túneis de acesso, dos quais uma infinidade de furos foi perfurada para
caracterizar um volume de rocha na escala de dezenas de metros. Os testes realizados podem ser subdivididos
em (i) caracterização do volume da rocha, (ii) estimulação hidráulica e (iii) fases de circulação. Está fora do
âmbito deste artigo fornecer uma revisão de todos os resultados (ver Amann et al. (2018) e Doetsch et al. (2018a),
e suas referências para obter mais detalhes). Como exemplo, apenas mostramos um particularmente interessante
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na Figura 2, ilustrando as alterações de velocidade diferencial obtidas em testes de tomografia sísmica ativa
conduzidos durante a fase de estimulação (Doetsch et al., 2018b). Uma comparação com os eventos
microssísmicos registrados durante os estímulos (pontos amarelos na Figura 2) revela que o volume de rocha
afetado pelos estímulos é consideravelmente maior, pois teria sido estimado apenas pela nuvem de eventos
microssísmicos.
Embora os testes GTS fornecessem um vasto leque de informações, o seu tamanho e profundidade (isto é, a sua
sobrecarga) ainda estavam longe de reservatórios realistas (Figura 1). Portanto, procurávamos um local mais
profundo, onde experiências na escala de centenas de metros pudessem ser realizadas. Uma galeria de acesso
abandonada a um túnel ferroviário foi finalmente identificada como uma opção muito adequada. Está localizado
no vale de Bedretto, nos Alpes suíços centrais. A galeria atravessa uma rocha hospedeira granítica e oferece uma
sobrecarga de mais de 1000 m (Figura 3). Isto é ainda mais superficial do que um reservatório EGS real precisaria
para ser colocado nessa região, mas as condições de tensão aproximam-se de magnitudes mais realistas, e o
volume da rocha permite que os testes em tamanho real sejam realizados. A ETH Zurich está atualmente a
trabalhar na configuração da infraestrutura necessária (estrada de acesso, ventilação, eletricidade, internet,
etc., veja a Figura 4), e o novo Laboratório Subterrâneo Bedretto de Investigação em Geoenergia (BULG) estará
pronta no verão de 2019. Já agendamos numerosas experiências relacionados ao EGS, incluindo medições de
tensão, caracterização de rochas hospedeiras, testes de estimulação em vários estágios, testes de conclusão de
furos e extensas experiências de circulação, mas o BULG também oferece oportunidades interessantes para
outros ramos de investigação. Por exemplo, em breve iniciaremos um teste de estimulação de falhas à larga
escala, onde poderemos realizar estudos in situ da nucleação de terremotos.
Todas as experiências, agendadas até o momento no BULG, são realizadas com parceiros nacionais e
internacionais da academia e da indústria. O nosso objetivo a longo prazo é estabelecer o BULG como uma
plataforma internacional, onde grupos de investigação podem se unir para a realização de testes, para os quais
as condições únicas no BULG são adequadas. Entre em contato com os autores, se estiver interessado!
Referências:
Amann, F., Gischig, V., Evans, K., Doetsch, J., Jalali, R., Valley, B., Krietsch, H., Dutler, N., Villiger, L., Brixel, B., Klepikova,
M., Kittilä, A., Madonna, C., Wiemer, S., Saar, M. O., Loew, S., Driesner, T., Maurer, H., Giardini, D. (2018): The
seismo-hydro-mechanical behaviour during deep geothermal reservoir stimulations: open questions tackled in a
decametre-scale in-situ stimulation experiment, Solid Earth, doi.org/10.5194/se-2017-79.
Brown, D. W., Duchane, D. V., Heiken, G., and Hriscu, V. T.: Mining the Earth’s heat: hot dry rock geothermal energy, Vol. 1,
Springer Science & Business Media, Berlin Heidelberg, Germany, 658 pp., 2012.
Cladouhos, T. T., Petty, S., Swyer, M. W., Uddenberg, M. E., Grasso, K., & Nordin, Y. (2016). Results from newberry volcano
EGS demonstration, 2010–2014. Geothermics, 63, 44-61.
Diehl, T., Kraft, T., Kissling, E., & Wiemer, S. (2017). The induced earthquake sequence related to the St. Gallen deep
geothermal project (Switzerland): Fault reactivation and fluid interactions imaged by microseismicity. Journal of
Geophysical Research: Solid Earth, 122(9), 7272-7290.
Doetsch, J. Gischig, V., Krietsch, H., Villiger, L., Amann, F., Dutler, N., Jalali, R., brixel, B., Roques, C., Giertzuch, P.L.,
Kittilä, A., Hochreutener, R. (2018a). Grimsel ISC Experiment description. ETH Zurich. doi:
https://doi.org/10.3929/ethz-b-000310581
Doetsch, J., Gischig, V. S., Villiger, L., Krietsch, H., Nejati, M., Amann, F., ... & Driesner, T. (2018b). Subsurface fluid pressure
and rock deformation monitoring using seismic velocity observations. Geophysical Research Letters, 45(19), 10389.Genter, A., Evans, K., Cuenot, N., Fritsch, D., & Sanjuan, B. (2010). Contribution of the exploration of deep
crystalline fractured reservoir of Soultz to the knowledge of enhanced geothermal systems (EGS). Comptes Rendus
Geoscience, 342(7-8), 502-516.
Grigoli, F., Cesca, S., Rinaldi, A. P., Manconi, A., López-Comino, J. A., Clinton, J. F., ... & Wiemer, S. (2018). The November
2017 Mw 5.5 Pohang earthquake: A possible case of induced seismicity in South Korea. Science, 360(6392), 1003-1006.
Häring, M. O., Schanz, U., Ladner, F., Dyer, B. C. (2008). Characterization of the Basel 1 enhanced geothermal system,
Geothermics, 37, 469–495, 2008.
Keller, F., Schneider, R. (1982). Geologie und Tektonik. Schweizer Ingenieiur und Architekt, 100 (24), 512-520.
Kim, K.-H., Ree, J.-H., Kim, Y., Kim, S., Kang, S. Y., Seo W. (2018). Assessing whether the 2017 Mw 5.4 Pohang earthquake in
South Korea was an induced event. Science 10.1126/science.aat6081.
Obermann, A., Kraft, T., Larose, E., & Wiemer, S. (2015). Potential of ambient seismic noise techniques to monitor the St.
Gallen geothermal site (Switzerland). Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 120(6), 4301-4316.
Zang, A., Zimmermann, G., Hofmann, H., Stephansson, O., Min, K. B., & Kim, K. Y. (2018). How to reduce fluid-injectioninduced seismicity. Rock Mechanics and Rock Engineering, 1-19. doi.org/10.1007/s00603-018-1467-4
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Destaques na investigação: Compreender Reservatórios Geotermais Profundos

Figura 1: Escalas de investigação de propriedades rochosas geotérmicas. (a) núcleo perfurado do Bedretto Deep Underground
Lab que intercepta uma fratura natural mineralizada. Investigação em escala de cm na superfície. (b) esquema do sistema de
túneis do local de teste de Grimsel (Nagra). Investigação em escala de decâmetros a ~ 400m de profundidade. (c) Seção
geológica do Massivo de Granito de Rotondo, mostrando o túnel de Bedretto e a localização do novo laboratório de rochas
subterrâneas profundas (modificado após Keller e Schneider, 1982). Investigação em escala de hectômetro a> 1000m de
profundidade. (d) esboço de diferentes tipos de poços de exploração geotérmica da superfície (https://geothermie-

schweiz.ch). Investigação em escala de até km em profundidades de até alguns km.

Figura 2: Comparação da sismicidade induzida (pontos amarelos) durante o teste de estimulação HS4 com as mudanças de
velocidade diferencial no volume resultante da tomografia de velocidade com fontes sísmicas controladas (pontos pretos) (de
Doetsch et al., 2018).
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Destaques na investigação: Compreender Reservatórios Geotermais Profundos

Figura 3: Seção transversal do maciço de Rotondo ao longo do túnel de Bedretto com a localização do novo laboratório a 2 km
dentro do túnel (modificado após Keller e Schneider, 1982).

Figura 4: Obras de construção da nova
passagem no túnel de Bedretto para
permitir um acesso seguro e eficiente.
Fonte de alimentação (parede esquerda),
luz (teto) e ventilação (tubo cinza, canto
superior
direito)
garantem
boas
condições de trabalho para as próximas
experiências subterrâneas.
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Destaques na investigação: Software Grátis GPR desenvolvido pela comunidade
Software grátis de Ground Penetrating Radar (GPR) desenvolvido pela comunidade
Alain Plattner, University of Alabama (amplattner@ua.edu)
Marcus Pacheco, California State University, Fresno (Fresno State)
O radar de penetração no solo (GPR) está entre os métodos mais populares para geração de imagens da superfície
superficial. O processamento de dados raramente é complicado e geralmente segue etapas de fácil implementação que
são adaptadas da sísmica. É, portanto, ainda mais notável que a maioria das investigações de radares de penetração no
solo dependa de software comercial. A razão para isso é provável que os poucos pacotes de software GPR de código
aberto disponíveis exijam um ambiente de programação comercial como o Matlab ou, se forem escritos em linguagens
de programação gratuitas como R ou Python, geralmente terão apenas uma interface gráfica básica do usuário ou
nenhuma interface de usuário. Embora não seja necessário para o processamento de dados, as interfaces gráficas do
usuário simplificam bastante o aprendizado de como usar um software, especialmente para usuários com experiência
limitada em programação. O uso limitado do software GPR de código aberto é uma oportunidade perdida, considerando
os benefícios que o acompanham. Além de economizar custos, o software de código aberto permite que os pesquisadores
reproduzam os resultados de seus colegas porque todos têm acesso ao software. Os desenvolvedores de novos
procedimentos de processamento podem usar o software de código aberto disponível como base para disponibilizar seus
métodos a um amplo público, sem a necessidade de programar a importação e a visualização de dados. Finalmente, os
educadores podem fazer com que seus alunos processem dados GPR sem a necessidade de um grande número de licenças
caras.
O objetivo do GPRPy é fornecer um software GPR de código aberto que seja intuitivo de usar, mas poderoso e adaptável.
O GPRPy é baseado na linguagem de programação livre Python. Ele contém interfaces gráficas do usuário para o
processamento de dados de perfil de deslocamento comum e para análise comum de reflexão de ponto médio / grande
angular e velocidade de refração. Todas as etapas de processamento e visualização também podem ser acedidas por
meio de comandos Python que podem ser montados em um script. Um dos recursos do GPRPy é que esses scripts podem
ser gerados automaticamente simplesmente usando a interface gráfica do usuário. As interfaces gráficas do usuário são
implementadas para o processamento de dados de perfil de deslocamento comum (Figura 1) e para análise comum de
reflexão de ponto médio / grande angular e velocidade de refração. Quando o processamento e a visualização estiverem
concluídos, clicar no botão "escrever script" cria um script Python que pode ser executado diretamente na linha de
comando, editado e compartilhado com outras pessoas para recriar o processamento e a visualização.

Figura 1: Interface gráfica do utilizador do perfil de deslocamento comum GPRPy. O GPRPy também possui uma interface
de utilizador semelhante para análise de velocidade a partir de dados comuns de reflexão e refração de ponto médio ou
grande angular. Dados adquiridos por M. Pacheco na primavera de 2018 no vale de Yosemite.
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Destaques na investigação: Software Grátis GPR desenvolvido pela comunidade
O GPRPy também pode interpolar perfis como cubos de dados tridimensionais (Figura 2). Nesse caso, a geração
automática de scripts é útil. O processamento detalhado pode ser feito para um único perfil e o script exportado
pode ser executado para os restantes perfis. Para situações em que perfis individuais estão disponíveis, mas sua
distribuição espacial não é densa o suficiente para garantir uma interpolação de cubo de dados, a representação
tridimensional de refletores visíveis em vários perfis pode ser criada escolhendo pontos ao longo dos refletores
em cada perfil usando a interface gráfica de utilizador do perfil da GPRPy e, em seguida, interpolando esses
pontos usando uma função GPRPy. A Figura 3 mostra uma superfície interpolada entre dois perfis. Material
suplementar ao artigo de pesquisa enviado recentemente "GPRPy: Software de processamento e visualização de
radar de penetração no solo de código aberto" por A. Plattner contém os conjuntos de dados e scripts para recriar
o processamento e a interpolação de dados das Figuras 2 e 3.
Atualmente, o GPRPy está alocado no site de desenvolvimento de software colaborativo GitHub
(https://github.com/NSGeophysics/GPRPy). As instruções de instalação podem ser encontradas no site do
GitHub ou em https://nsgeophysics.github.io/GPRPy/. O software também está disponível como material
suplementar para o artigo de investigação mencionado anteriormente. Incentivamos a comunidade a participar
no desenvolvimento do GPRPy adicionando novos recursos, modificando os antigos ou simplesmente fornecendo
feedback.

Figura 2: O cubo de dados interpolado através
de uma grelha de dados de perfil 46 x 46
mostra estruturas enterradas em um sítio
arqueológico no Chipre. Os dados foram
fornecidos por K. Ryan, J. Smith e A. Plattner
em novembro de 2013. Os dados foram
processados usando GPRPy e visualizados
usando Paraview.

Figura 3: Perfis com um reflector interpolado. Os
dados de D. L. Cassidy-Nolan, S. Paliskara, F. J.
Simons, and A. C. Maloof in November 2017 on the
Dune of Pilat in France, processados usando GPRPy e
Paraview.
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Ajude a NSTS através de voluntariado

Looking to make a

Vá a: https://donate.seg.org/Near-Surface para doar agora!
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Programa Estudantil da NSTS: Bolsas e Destaques de Artigos de Carreira
SEG Student Scholarships:
Prémio

Valor do Prémio

Data Limite

SEG Student Scholarships

$500-10,000 per
year

Fechado

Near Surface Research Award

$1,000

Fechado

Near Surface Student

$250

Fechado

Article
Prize
SEG Student Education Program
(SEP)
SEG Student Leadership
Symposium (SLS)
SEG Student Travel Grant

Program Acceptance,
Possible Travel Grant to
SEG 2019
Program Acceptance and Travel
Grant to SEG 2019
Full Travel expenses to
SEG 2019

Fechado

Fechado

Fechado

Blogs académicos recomendados para investigadores e estudantes PhD:






Academics Write
Piled Higher and Deeper, PhD Comics
Cheeky Scientist
From the Lab Bench
Making Physics Fun

Concelhos para revisores:



Demystifying the Peer-Review Process
Peer-Review Checklist

Melhorar as capacidades:




How to Improve your Presence on Social Media
How to Prepare for a Faculty Job Interview
Four things you forgot to Include on Your Resume
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Progama Estudantil da NSTS: Workshop de Posters
Workshop de Posters em Aplicações do Big Data em
Geociências e Geoengenharia
Convidamos investigadores de graduação e pós-graduação para participar
no workshop de posters de Aplicações do Big Data em Geociências e
Geoengenharia, no Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma, na
sexta-feira, 3 de Maio de 2019.
Deadline para candidatura 10 Março, 2019.
Registo aqui:
https://docs.google.com/forms/d/1CXfF8ms0PGOyM5uWTlbgunsQisf1X-qWXcooEnllpg/edit
Este workshop é organizado com o objetivo de reunir pesquisadores de graduação e pós-graduação que estão
explorando o uso da ciência de big data em geociência e geoengenharia. Os tópicos relacionados ao escopo deste
workshop incluem, entre outros, a aplicação de:





Analítica,
Inteligência Artificial,
Machine Learning,
Reconhecimento de padrões

Formato do Evento:
O formato será uma série de palestras de pôsteres de 15 minutos que ocorrerão ao longo de um dia, seguidas por
uma sessão de tutoriais de big data liderada por instrutor.
Devido a um patrocínio da National Science Foundation, poderemos reembolsar passagens aéreas de ida e volta e
cobrir até duas noites de hospedagem (2 e 3 de maio), além de todas as refeições e bebidas durante o workshop de
até 30 alunos. As passagens aéreas serão reembolsadas de acordo com as políticas da Universidade Estadual de
Oklahoma.
A preferência de inscrição será dada aos palestrantes dos posters. As mulheres e as minorias sub-representadas
são fortemente encorajadas a inscreverem-se. Envie as suas questões para priyank.jaiswal@okstate.edu.
Organizadores:
Priyank Jaiswal, Boone Pickens School of Geology
Mohamed Soliman, School of Civil Engineering
Camelia Knapp, Boone Pickens School of Geology
Ramesh Sharda, Spears School of Business
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Summer of Applied Geophysical
Experience (SAGE) 2019
SAGE Js an award<-Wilning geophysics field camp and
research program for umtergraduale and grattuate students
as well as working profes!;ionals. SAS E partq)anfs spend
four weelts near Fe. New Mexfco learning and appJyfng
field-based geophysical research lechnlques to Investigate
complex geokJgic problems-_ The SA.GE faculty draw on
d des of ptofessioQal. experience in government rese artll,
academia, and private tidusuy to provtde hands-ell frainilg fn
modern geopttySical ex.ploratioo tedlntques as wen ilS a oneOf...a-kincl research experience_

Application Deadline.
Ma ch 311 2019 at B·00pm EDT

What SAGE Offers
Modern Geophysicar
Exp1l or ation Techniques
Hands,.on
erience in seisrnic
refi e-cl:iion and refrncliorn, well
logging, GPR, GPS, gra'l,l'i 'ly,
magi:leto l.elluri e:s, and mo-re!

Multi -1nistit lltional
Resources and Expe:rt se•
Classroom ins'tn1ction ;itm::l led ure
on advanced topi cs in gieophy.sics.
Dara proceoo
· g and a11aly.flis
us irng modem industry so ftware.

Prote.ssional Netwo:,r ki ng
Me e and intem ct with fellow
sturlerds , guest speakers, arid fm:ulty
from industnJ, go\i'e m m.ent, and
acade:n,1ia . Priesenl research at pm
Jessional cientiilic meet ing&.

Ap:plicati on Requi re,me,mts:
SAGE we!comes appli:ca1ions from QI.Jia[ified nn.deFgJrach.mtes, graduateshJiileJ11ts.,. po s:tdocs, tntem aUonal
students, early c.ane.eir .sc ient ists, industry profession.act. and academic. raru lty.
Pre:requ isite cour sework: mm imum one vea:r, of phystcs (through elecitr'icity &. m agnetism) and tnree
seirnesters of ca:tculus. Structural geology aeind tn tm du d ory geophysics reoo1nmem:led but not required.
Ap p li c.ati o111 materials: letter of imem, two- retere11ces, and transa;ipts · u n offit i a:I transcripts accepted}

For more information and to apply, pleas.e visi:t th e SAGE website:

http.s,:/fsumme1rofappliedgeophysical , ex[Perienc,e.org
_________________

___

___

_______

_
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Progama Estudantil da NSTS: Workshop de Posters
The Summer of Applied Geophysical Experience (SAGE)
O SAGE, criado em 1983, é um prémio de geofísica de campo e programa de investigação para estudantes
graduados e pós-graduação, bem como para profissionais que trabalham. Os participantes do SAGE passam
quatro semanas no norte do Novo México aprendendo e aplicando técnicas de prospecção geofísica em
campo para investigar problemas geológicos complexos. O corpo docente do SAGE conta com décadas de
experiência profissional em prospecção governamental, academia e setor privado para fornecer
conhecimento prático em técnicas modernas de exploração geofísica, além de uma experiência de
investigação única.
Datas do Programa SAGE 2019: Monday, June 17 – Friday, July 12
Data Limite: March 31, 2019 at 8pm EDT/5pm PDT

Na SAGE, Aprende Geofísica aplicando Geofísica!

 Métodos modernos de exploração geofísica: experiência prática em reflexão e refração sísmica,

registro de poços, GPR, GPS, gravidade, MT, TEM e muito mais!
 Recursos e experiência multi-institucionais: instrução em sala de aula e palestra sobre tópicos
avançados em geofísica. Processamento e análise de dados usando software actual da indústria.
 Rede profissional: conheça e interaja com colegas estudantes, palestrantes convidados e
professores da indústria, governo e academia. Apresentar pesquisas em reuniões científicas
profissionais.


Requisitos de Candidatura:






O SAGE recebe solicitações de alunos com qualificações, estudantes de pós-graduação, pós-doc,
estudantes internacionais, cientistas em início de carreira, profissionais do setor e professores
acadêmicos.
Pré-requisito: curso mínimo de um ano de física (através de eletricidade e magnetismo) e três
semestres de cálculo. Conhecimentos recomendados de Geologia estrutural e geofísica
introdutória, mas não necessários.
Documentos para inscrição: carta de intenções, duas referências e transcrições (transcrições não
oficiais aceites)
Para mais informações e candidatar-se, por favor visite o site da SAGE:
www.summerofappliedgeophysicalexperience.org
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Calendário de Eventos de 2019
Eventos

Local

German Geophysical Society

Datas

Braunschweig,

Submissões

Registo

4-7 March 2019

Fechado

Fechado

Germany
SAGEEP

Portland, Oregon

17-21 March 2019

Fechado

Fechado

Near Surface Modeling and

Manama, Bahrain

17-18 March 2019

Fechado

Fechado

Philadelphia,

24-27, March 2019

Fechado

Fechado

Imaging Workshop
Geo-Congress 2019

Pennsylvania
ASR for TEXAS!

Austin, Texas

1 May 2019

Fechado

Fechado

GEM 2019 Xi’an

Xi’an, China

19-22 May 2019

Fechado

Fechado

81st EAGE

London, UK

3-6 June 2019

Fechado

Fechado

AGU-SEG Airborne Geophysics

Davie, Florida

10-13 June 2019

Fechado

Fechado

Beijing, China

29-31 July 2019

Fechado

Fechado

2019 SEG Annual Meeting

San Antonio,
Texas

15-20 Sept 2019

Fechado

Fechado

Fifth ICEG

Al Ain, UAE

21-24 October 2019

Fechado

Fechado

Workshop
SEG Geophysics for Smart
City
Development Workshop

Brevemente:
GPR 2019 at the Colorado School of Mines, Golden, CO
GPR 2020 at Jilin University in China

Datas Limite para Submissão para as Próximas Revistas
Revista

Tópico

Data Limite

Data de Publicação

JEEG

Geophysics for urban underground space
studies

Fechado

June 2019

The Leading Edge

Near-surface geophysics

Fechado

June 2019

The Leading Edge

Borehole geophysics

Fechado

Nov 2019
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Calendarário: 2019 SAGEEP em Portland, Oregon

Simpósio de Aplicação de Geofísica para problemas de Engenharia e Ambientais (SAGEEP)
March 17-21, 2019, Portland, Oregon USA
Na 32ª edição, a SAGEEP 2019 marca um marco: um único registo permite que os participantes visitem três
conferências! Além dos tópicos ambientais e de engenharia, foram adicionados Geohazards e Shallow Marine /
Coastof Geophysics Conferences. Isso significa palestrantes, palestras e painéis adicionais.
As oportunidades de networking também são abundantes: o parque Tom McCall, em Portland, ao longo do rio
Willamette, é o local da popular demonstração de equipamentos para atividades ao ar livre, um evento especial
para estudantes é planeado e uma noite organizada no icónico Pearl District é imperdível. É um evento de
networking com comida e bebida. Para mais informações, vá a SAGEEP 2019.
Aqui está uma breve lista de alguns dos participantes da conferência de palestras especiais:









Keynote Speaker: William Owen, California Department of Transportation, “Geophysical Surveys and Their
Role in the Emergency Response to the February 2017 Spillway Failure at The Oroville Dam, California”
Shallow Marine Featured Speaker Christopher Goldfinger, Oregon State University, "Riddle of the Sands,
Tracking Cascadia Great Paleoearthquakes with Well-Log and Shipboard Geophysics
Featured Speaker Nigel Cassidy, Ph.D., School of Engineering, University of Birmingham, “The Future of
Infrastructure Geophysics: Making the Most of New Sensing Techniques and Data Integration”
Frischknecht Award Winner and Featured Speaker M.H. Loke, Ph.D., Geotomo Software Malaysia
"Recent Advances in the Geoelectrical Method and New Challenges"
Geohazards Conference Invited Speaker Michael W. Greenfield, Ph.D., P.E., Greenfield Geotechnical LLC,
“The Seismic Resilience of Water Systems in Western Oregon”
Featured Talk & Panel Discussion Leader Phil Sirles, Olson Engineering, “Changes in the Geophysical Industry?
It's What the Geotechnical and Transportation Engineers Want!”
Geoscientists Without Borders® Luncheon speaker Timothy H. Larson, Ph.D., Illinois State Geological Survey,
“Meeting Water Needs In Rural Africa: It's Not Just About The Science”
Mario Carnevale, Hager Geoscience, will speak at the EEGS luncheon on "The Search for WWII History on the
Greenland Icecap."

A SAGEEP também vai anunciar e homenagear o vencedor do Prémio de Liderança da Seção Técnica de Near Surface
(NSTS) EEGS / SEG Frank Frischknecht, Heng Meng Loke, Ph.D. Também é reconhecido pelas contribuições à
comunidade de geofísica da superfície próxima o Kansas Geological Survey, vencedor do Prémio de Contribuição
Institucional. O editor JEEG da EEGS anunciará o prémio Alan Witten de Melhor Artigo deste ano para Scot Ikard,
Investigação Geológica dos Estados Unidos. E, finalmente, há uma surpresa reservada: o vencedor do John Nicholl
Memorial Award será apresentado na Sessão de Abertura.
Mais detalhes na revista de notícias FastTIMES - edição especial da SAGEEP - confira on-line em
https://www.eegs.org/latest-issue.
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Calendário: Geo-congresso 2019 em Philadelphia, Pennsylvania

Geo-Congresso 2019, Pennsylvania Convention Center
Philadelphia, PA, Março 24-27, 2019
O Comité de Programa convida-o cordialmente a participar no Geo-Congresso 2019: A oitava Conferência
Internacional em Casos de Estudo em Engenharia Geotécnica, que vai ocorrer de 24 a 27 de Março, 2019.
Desde os primeiros dias da engenharia geotécnica moderna, partilha de experiências de campo sobre a performance
de geoestruturas – barragens, fundações, tuneis, aterros – na forma de casos de estudo tem conduzido ao avanço no
conhecimento para a geo-profissão. O Geo-Congresso 2019 vai continuar esta tradição e exibir experiências e
observações de centenas de projectos de geoengenharia, incluindo os recentes “MegaProjects”. A conferência irá
incluir um grande leque de sessões de painel informativas, pequenos cursos, e workshops. Junte-se a nós em
Philadelphia para celebrar as nossas geo-realizações!
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Calendário: Quinto prémio 2019 ICEG e Inovação para geofísica Near-Surface.

Prémio 2019 ICEG e Inovação para geofísica Near-Surface
É com grande prazer que os patrocinadores da ICEG (Universidade UAE e o Município da cidade MAl Ain em
colaboração com a SEG) anunciam um convite aberto a todos os delegados da Conferência Internacional em
Engenharia Geofísica de 2019 em Al Ain, EAU, para participar numa competição, julgada por pares, na busca de
uma contribuição relevante para aplicar geofísica de near-surface. Este prémio é focado em contribuições
inovativas que tragam um avanço substancial na aplicação de geofísica para problemas de near-surface.
O TOP TRÊS DE VENCEDORES DA COMPETIÇÃO IRÃO RECEBER PRÉMIOS EM
DINHEIRO DE:: USD$10,000, USD$7,000 E USD$5,000
Esta competição está designada para atrair e reconhecer respeitados investigadores internacionais de renome em
geofísica de near-surface e fornecer uma oportunidade única para toda a comunidade de geofísica near-surface
de julgar para si mesmos algumas das mais monumentais contribuições do nosso tempo para a ciência e
sociedade. Isto é a primeira competição deste género, e os vencedores irão sem dúvida estabelecer e solidificarse a si próprios como lideres reconhecidos na vanguarda da sua área.
Os participantes que se queiram juntar a um distinguível leque de candidatos a serem considerados para uma das
cinco posições finalistas na sessão oral do Prémio de Inovação devem submeter um artigo acompanhando a
candidatura, como descrito na página da internet da conferência: https://seg.org/Events/ICEG-2019.
O processo de submissão, revisão e seleção de vencedores será o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Submeter um resumo via um submissão geral com prazo de entrega para resumos de conferência
O autor envia um email separado indicando o desejo de ser considerado para os prémios
O comité técnico revê os resumos do candidato ao prémio e cria uma lista de finalistas
Aos autores selecionados será pedida a submissão de carta de motivação e de recomendação
Os documentos serão revistos, e selecionados cinco finalistas para a apresentação oral na sessão de préconferência
Durante a sessão de pré-conferência os juízes convidados/revisores avaliarão as apresentações e
materiais e irão dar recomendações
O comité técnico revê as recomendações e seleciona o vencedor
Os prémios serão entregues durante a cerimónia de abertura

23

Calendário: Workshop SEG Geophysics para desenvolvimento de cidades inteligentes
2019

Clique AQUI para mais informações.
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Mantenha o Contacto com a SEG e NSTS

Já renovou para 2019? Os benefícios de membro acabam a 1 de FEVEREIRO! Renove hoje!
Se gostaria de continuar a receber as comunicações da SEG assim como as da
Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface, por favor Opt-in!
Como receber:
Ir a My Account no site https://seg.org, editar as subscrições de email clicando em My Communications no menu
do lado esquerdo. A partir daí pode optar por receber esta revista, Near-Surface Views, assim como o eTOC NearSurface para ficar actualizado com o NSTS. Esperamos ficar conectados consigo!
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Benefícios de Membro SEG e NSTS

Já renovou a sua SEG Membership?
Benefícios da Secção Técnica de Geofísica Near-Surface da SEG:
1. Eleições para a liderança da Secção Técnica de Geofísica Near-Surface
2. Posições de liderança não eleitas da Secção Técnica de Geofísica NearSurface abertas a alunos
3. Revistas trimestrais
4. Índices trimestrais
5. Artigos não técnicos focados em Geofísica TLE Near-Surface trimestrais
6. Gestão de competências em engenharia e geofísica ambiental
7. Prémio estudante de Investigação da SEG Near-Surface
8. Prémio de artigo de revista para a Best Student Chapter da Near-Surface
9. Membro mentor ou mentorando Mentoring365
10. Acesso a jornais e outras publicações online da SEG
Renove aqui, hoje!
*Verifique a SEG Dues Structure para mais detalhes acerca de publicações e informações de
assistência ao pagamento.

A sua companhia considera um Corporate Membership?
Os benefícios para Corporate Members incluem:

• Listagem no site web da SEG Web uma página exclusiva de Corporate Member, incluindo um link para o site
web da sua empresa.

• Listagem no site oficial do programa do Annual Meeting.
• Reconhecimento especial no Annual Meeting
Direito à publicação da afiliação à SEG com direito ao uso do logotipo corporativo da SEG.
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Oportunidades de financiamento para investigação
Fundos disponíveis para Investigação e Desenvolvimento Ambiental.
ALEXANDRIA, VA,25 de Outubro, 2018— O Programa de Investigação e Desenvolvimento Estratégico de
Ambiente (SERDP) do Departamento de Defesa (DoD) está à procura de financiar investigação e
desenvolvimento ambiental na Resposta a Munições. O SERDP investe através de um espectro alargado de
investigação básica e aplicada, assim como o desenvolvimento de tecnologia avançada. O desenvolvimento e
aplicação de tecnologias ambientais inovativas irá reduzir os custos, riscos ambientais e tempo necessário para
resolver problemas ambientais, quando ao mesmo tempo melhora e mantem a prontidão militar.
O programa de Resposta a Munições apoia o desenvolvimento e demonstração de tecnologias inovativas que
possam caracterizar, remediar e gerir cientificamente sítios que são afectados por munições militares
subaquáticas. O SERDP está a pedir uma proposta que responda às seguintes Declarações de Necessidade (SON)
na Resposta às Munições.
 Detecção, Classificação, e Remediação de Munições Militares subaquáticas.
As respostas propostas até ao Ano Fiscal (FY) 2020 SON, serão selecionadas através de um processo
competitivo. Todas as propostas têm data limite para o SERDP até 8 de Janeiro de 2019 às 14h00 ET. Os
SONs e instruções detalhadas são apresentadas no website do SERDP.
O SERDP vai também financiar a investigação e desenvolvimento ambiental através do SERDP Exploratory
Development (SEED) Solicitation. O programa SEED fornece um fundo limitado (sem exceder os $200,000) para
projectos até, aproximadamente, um ano de duração, para investigar formas inovativas que implica, alto risco
técnico ou requerem um suporte de dados para fornecer prova de conceito. Para FY 2020, as propostas a SEED
Resposta a Munições são requeridas para os seguintes SONs:
 Detecção, Classificação, e Remediação de Munições Militares subaquáticas.
Todas as propostas têm data limite para o SEED até dia 5 de Março, 2019 às 14h00 ET. Instruções detalhadas
para ambas as propostas, Federais e não Federais, estão disponíveis website do SERDP.
SAIBA MAIS SOBRE O FINANCIAMENTO DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SERDP!
Participe no webinar “SERDP Funding Opportunities” conduzido pelo Director Executivo do SERDP, Dr. Herb
Nelson e da Vice-Directora do SERDP, Drª. Andrea Leeson, a 13 de Novembro, 2018, das 13h00 às 14h30 ET.
Esta breve explicação irá oferecer informação valiosa para aqueles que estão interessados em novas
oportunidades de financiamento com o SERDP. Durante o seminário online os participantes podem colocar
questões sobre o processo de financiamento, as solicitações SERDP actuais e o processo de submissão de
propostas A segunda parte do seminário oferece uma visão global do SERDP 2018 e do workshop sobre
Chlorinated Solvents do ESTCP, com particular foco nos resultados da FY 2020 SERDP Declaração de
Necessidades.
O Pré-registo para este webinar é requerido. Se tiver dificuldades em registar-se, por favor contacte o Gabinete
de Ajuda do SERDP em serdp-estcp.webinars@noblis.org ou por telefone em 571-372-6565.
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Oportunidades de Emprego
Director de Divição de Operações em NCKRI.
O US National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) deseja contratar um director para as nossas actividades
administrativas.
Esta pessoa irá estabelecer, supervisionar e monitorizar os objectivos de operações do NCKRI, com o foco nas
operações fiscais e aumento de fundos. Não é necessário experiência em exploração. A descrição da posição está
descrita em:
https://www.nmt.edu/hr/docs/hr/jobs/DirOperationsDivisNCKRI19-019.pdf
Esta posição tem base na sede do NCKRI em Carlsbad, New Mexico, USA. Para se candidatar ao emprego, para
questões sobre a candidatura e outras questões relacionadas com o emprego, por favor veja:
https://www.nmt.edu/hr/employment.php. O NCKRI está orgulhoso por ser administrado pelo New Mexico
Institute of Mining and Technology, o qual emprega todo o pessoal do NCKRI.
Se tem questões acerca das responsabilidades do emprego, contacte o Director Executivos do NCKRI Dr.
George Veni ( todas as informações sobre o contacto estão abaixo, no fim da mensagem).

Ciêntista de Gestão de Cave and Karst em NCKRI.
O US National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) deseja contratar um especialista na
multidisciplinaridade de sistemas cársicos e de grutas.
Esta pessoa irá primeiramente fornecer liderança profissional, conselhos e assistência técnica ao serviço do
US National Par. Esta pessoa irá também conduzir e apoiar a investigação de gestão de grutas e sistemas
cársicos do NCKR, e ajudar outros colegas e grupos quando disponível. A descrição do emprego é fornecida
em:
https://www.nmt.edu/hr/docs/hr/jobs/CaveMgtScientistIII19-009.pdf
Esta posição tem base na sede do NCKRI em Carlsbad, New Mexico, USA. Para se candidatar ao emprego, para
questões sobre a candidatura e outras questões relacionadas com o emprego, por favor veja:
https://www.nmt.edu/hr/employment.php. O NCKRI está orgulhoso por ser administrado pelo New Mexico
Institute of Mining and Technology, o qual emprega todo o pessoal do NCKRI.
Se tem questões acerca das responsabilidades do emprego, contacte o Director Executivos do NCKRI Dr.
George Veni ( todas as informações sobre o contacto estão abaixo, no fim da mensagem).

Especialista de Gestão de Cave and Karst em NCKRI.
O US National Cave and Karst Research Institute (NCKRI) deseja contratar alguém para conduzir e assistir, assim
como facilitar a multidisciplinariedade da pesquisa cientifica sobre grutas e sistemas cársicos, coleta de dados,
mais trabalho de campo e de laboratório, e análise digital. Esta pessoa irá manter o campo, laboratórios e
equipamentos científicos do NCKRI, e outras funções no NCKRI. A descrição da posição é fornecida em:
https://www.nmt.edu/hr/docs/hr/jobs/CaveKarstSciSpec19-016.pdf
Esta posição tem base na sede do NCKRI em Carlsbad, New Mexico, USA. Para se candidatar ao emprego, para
questões sobre a candidatura e outras questões relacionadas com o emprego, por favor veja:
https://www.nmt.edu/hr/employment.php. O NCKRI está orgulhoso por ser administrado pelo New Mexico
Institute of Mining and Technology, o qual emprega todo o pessoal do NCKRI.
Se tem questões acerca das responsabilidades do emprego, contacte o Director Executivos do NCKRI Dr.
George Veni ( todas as informações sobre o contacto estão abaixo, no fim da mensagem).
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Oportunidades de Emprego

Se corresponde aos requerimentos anteriores e está interessado em fazer parte da nossa equipa, envie-nos o seu
currículo e requerimentos de salário para HRDept@mountsopris.com. Por favor inclua também uma carta de
motivação, referindo o porquê de nós considerar-mos a sua candidatura Para mais informação da nossa empresa,
por favor visite o nosso website em www.mountsopris.com. Obrigada pelo interesse!
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Oportunidades de Emprego cont.
Indústria:

Governamental:

Académico:

Geofísico Senior,
Olson Engineering,
Inc.

Geofísico, (GS-1313/1301/
1360-12/13) Dept. of Commerce

Professor de Geologia,
University of South
Alabama

Geofísico - Investigador
Principal, TGS

Geofísico - Staff
ESP Associates
Geofísico Senior,
Tetra Tech
Cientista de
Pântano/Ambiental, OYA
Solar

Geofísico de campo, Parsons

Geofísico, (GS-1313-07/09)
National Earthquake
Information Center, Dept. of
the Interior
Geofísico, Dept. of Defense
(GS-1313-14)
Investigador Associado Pósdoc (CSD Lab), Oak Ridge
National Laboratory
Investigador Assistente,
Woods Hole Research Center

Conselheiro de Ciência

Senior, U.S.

Posição de Investigação,
Scripps Institution of
Oceanography UCSD Polar
Science/ Remote Hydrology
Geofísico University of
Texas at Austin
Investigador(Marine
Science), University of
New Hampshire
Professor Asst.(Oceanografia),
U. of Southern
Mississippi, Stennis
Space Center
Professor Asst.,
Geophysics, University of
Toledo

Geological Survey
Geofísico Senior,
GeoEngineers

Hidrologista de Pescas
Senior, Fisheries
Department

Pós-doc em Geofísica,
Central Michigan
University

Procura mais publicações de
emprego? Verifique estes
recursos:
SEG Career Center | Publicações de emprego, Recursos de Carreira, Revisão de Currículo e mais
AGU PathFinder Career Center | Publicações de emprego, Recursos de Carreira e mais

Procura oportunidades de mentorado?
Mentoring365 – Como membro SEG, pode participar no programa Mentoring365, um programa conjunto apoiado por
AGU, SEG, AWG e outros para rapidamente conectar alunos com geocientistas de várias instituições e
disciplinas. Inscreva-se hoje aqui! Oiça o episódio SEG Seismic Soundoff aqui.
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Para contribuir com material para a NS envie um Email para Sarah Morton-Rupert
(smorton@kgs.ku.edu)
Todos os membros são convidados a submeter conteúdo de interesse para a comunidade Near Surface. Note que
existem duas novas secções “What’s hot” onde novos métodos, novos desenvolvimentos, nova tecnologia, novo
equipamento ou novos eventos NS podem ser apresentados bem como “Member News and Updates” onde iremos
evidenciar informação sobre as nossas a aposentação de membros, publicações especiais e prémios.
Envie artigos para estas novas secções. Por favor mantenha as mensagens sucintas, providencie informação de
contacto e (se disponível) um endereço web para informação adicional.

Estamos agora no Facebook! Goste na nossa página para se manter a par de todas as novidades da
SEG Near-Surface Geophysics!
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Relembrar André Marszalkowsky cont.
Olá a todos,
No fim desta manhã, 23 de Dezembro, 2018 nós perdemos o nosso grande amigo André, ele no fim perdeu a sua batalha corajosa
contra o cancro, e nós todos sentimos a sua falta porque ele era um bom homem. Para mim foi uma experiência e um privilégio
de o conhecer e trabalhar com ele.

Onorio Rocca, RMS Instruments
O meu coração sente condolências para consigo e o resto do RMS. O André fará falta a muitos. Ele foi uma pedra basilar para a
geofísica aérea – um engenheiro excepcionalmente talentoso e um solucionador de problemas diligente, agora, tristemente está
para lá do nosso alcance.

Bil Thuma, AGT Systems NA & Advanced Technology Solutions
Os que de nós tiveram o privilégio de trabalhar com o André beneficiaram imenso do seu conhecimento, dedicação,
profissionalismo e atenção meticulosa para o detalhe. Mais importante, nós valorizámos a sia amizade e óptimo sentido
de humor, e admirámos a sua integridade e vontade incondicional para ajudar. Durante os últimos meses, infelizmente,
aprendemos também sobre a sua força face às adversidades. Ele fará sempre bastante falta, mas óptimas memorias e
o seu legado de trabalho permanecerá connosco.

Gerardo Noriega, RMS Instruments
Notícias tristes do Canadá.
Eu conheci o André pela primeira vez em Agosto 1994 em Scintrex. Ele era esparto e fortemente capacitado especialista em
engenharia geofísica aérea, forneceu-nos serviço de alta qualidade, assistência e treino para geofísicos na Rússia, Cazaquistão e
muitos outros países. Ele era muito simpático e amigável com um grande sorriso e sempre pronto para ajudar e apoiar. Tenho
muita pena que tenhamos perdido o André.

Victor Ovcharuk, AGT Systems, Moscow, Russia
Embora o André recentemente trabalhasse para RMS, eu irei sempre recordálo como uma pessoa chave na Scontrex. O André era um engenheiro prático
incrível, com um conhecimento profundo de fabrico e um excelente
formador de equipa. A sua especialização particular, pela qual ele era
fortemente conhecido, era a instalação de tecnologias geofísicas nos aviões
de pesquisa. Quando Scintrex descontinuou essa linha de negócio, o André
decidiu seguir em frente. Foi um dia triste para a Scintrex quando ele partiu,
e ele é relembrado carinhosamente por todos nós os que foram sortudos por
trabalhar com ele e aprender por ele.

Chris Nind, VP Business Development, Abitibi Geophysics
Caro Onorio,
Tenho imensa pena por ouvir sobre a perda do estimado André. Gostaria de estender as minhas profundas simpatias para ti e
para a família dele neste complicado tempo. Ele era um membro valorizado e bastante respeitado da tua equipa no RMS. Os
efeitos da sua perda estão a ser sentidos por aqueles que tiveram a honra e o prazer de trabalhar com ele. Por favor aceita
as nossas profundas e sentidas condolências.

Ilhan Usanmaz, CFU International Ankara, Turkey
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Relembrar André Marszalkowsky cont.
Tenho muita pena por ouvir que o André faleceu esta semana – isto foi um choque, não tinha conhecimento que ele estava
doente. Ele tem sido a quem eu recorro para o aeromagnetismo por cerca de 20 anos (na Picodas/Scintex antes da RMS) e
ele sempre respondeu, dentro de poucas horas, às questões que eu colocava, incluindo neste ano, então eu não tinha ideia;
o que é uma prova da sua dedicação e profissionalismo. A minha relação com o André tem sido maioritariamente por email,
Eu sentia grande conforto em saber que, enquanto eu suava numa pista nalgum aeroporto Africano, o André chegaria até
mim, em questão de uma hora, com a resposta para qualquer problema e nós estaríamos de volta a voar para fora de ali –
salvando a tripulação de “outro dia no paraíso” como diz quem vai para campo. Eu encontrei-me com o André duas vezes –
uma vez quando ele me ensinou o software de processamento magnético, em Toronto nos escritórios da Scintrex. Ele fez um
bom esforço de concentração no trabalho que tinha em mãos apesar do facto de que no fim do curso iria voar para as suas
primeiras férias com a sua mulher em 10 anos! Ele também uma vez veio até ao Luisiana para resolver um problema de ruido
magnético num ARKeX Twin Otter. Para o seu jantar ele se vendeu a uma cabana no meio da floresta no Luisiana que vendia
lagostim cozido e dizia “ Não se preocupe eles são como lagostins” quando ele foi deparado com o que parecia uma pilha de
terra com uns pouco pedaços laranja a emergir. O André, sempre educado com o seu cliente, deu-me um sorriso forçado e
fechou os olhos enquanto mergulhava a sua mão na lama.
Como se diz, ele foi definitivamente um dos bons homens que serão recordados. As minhas condolências para todos no RMS
e em especial para a família do André. Por favor sinta-se livre para enviar isto, mas não tendo conhecido o André tanto em
pessoa eu sinto-me inconfortável enviando para a lista completa.
Os melhores cumprimentos,

Phil Jones, Chief Technical Officer, Bridgeporth Ltd, England
O André Marszalkowski foi uma pessoa muito especial para a equipa de Geofísica Aérea do MTA. Estas notícias fizeramnos realmente tristes. Nós sabemos que as palavras não são muito reconfortantes nesta hora. Mas gostaríamos que
soubesse que estamos a pensar em si. Enviamos as nossas profundas simpatias.

Alper Kiyak, Director MTA Airborne Geophysics Team, Ankara Turkey
Eu sabia que o André estava doente. Estou tão triste que ele tenha partido. Eu lembro-me dele como uma pessoa muito boa.
Ele era muito sincero e gastou o seu tempo para me explicar coisas técnicas. Ele era também inquisitivo e tinha tempo para
ouvir diferentes opiniões. Ele era um dos poucos que exprimiu arrependimento por ter saído da Scintrex. Nestas
circunstâncias as pessoas normalmente mantêm a opinião.
Os melhores cumprimentos,

Jon Baird, Former VP Scintrex and President of CAMESE
Obrigada pelo aviso Onorio, para ter a certeza, o André foi um engenheiro minucioso e nós sempre tivemos imensa
confiança nas suas capacidades sempre que ele tinha um projecto para a Terraquest. Um homem de paciência e
compreensão para aqueles que não estão familiarizados com eletrónica. Nós vamos sentir a falta do seu sábio conselho e
inesquecível brilho nos olhos tendo a habilidade única de ver as situações menos boas com bom humor!
Os melhores cumprimentos,

Howard & Charles Barrie, Terraquest

Onorio e Bill,
O André foi um génio à sua maneira na sua arte. Ele é conhecido por toda a indústria como o melhor dos melhores e é tido
em bastante consideração por todos os que trabalharam com ele. Eu vou sentir imensa falta de trabalhar com ele e das
suas viagens frequentes ao hangar do LCAS para trabalhar connosco nos sistemas. O LCAS envia profundas e sinceras
condolências para a família do André e para todos no RMS.

Jim Hodgson, Chief Operating Officer, Lake Central Air Services
Obrigada Onorio por partilhar a notícia. O André foi verdadeiramente um bom e amável homem e não se pode dizer isso da
maior parte das pessoas no mundo. Nós vamos vê-lo (Onorio) no Sábado, mas desejávamos que as circunstancias não fossem
tão tristes.

Blair Walker
Boa tarde Onorio,
Tenho imensa pena de ouvir estas noticias tristes. Da minha parte e de todos no GDS, as nossas sinceras condolências para si e
para os entes queridos do André. Os nossos pensamentos e orações estão convosco neste momento triste. Eu irei sempre
lembrar o André e as memórias com ele, o André foi um homem muito bom. Sinto muita pena novamente.

Saleh Elmoussaoui, Geo Data Solutions GDS inc.
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Relembrar André Marszalkowsky cont.
Obrigada por me dizer. O André era de facto um bom homem com o qual eu tive o prazer de trabalhar com. Ele deixa
saudades.

Paul Wessler

Olá Onorio,
Obrigado por me dar a notícia do falecimento do André. Eu fiquei muito surpreso de ouvir sobre o falecimento dele como
ele sempre apareceu todos os dias com entusiasmo e energia num dia de novas oportunidades. Foi muito triste. As minhas
profundas simpatias para consigo e para com outros no RMS Instruments. Ele fará bastante falta na indústria. O André
deu-nos imenso conhecimento, paixão, meticulosidade, profissionalismo e compreensão para todas as questões e teve um
grande tacto para sempre ajudar os colegas, clientes ou outras pessoas na indústria. Ele deixa saudades a todos os que
tiveram oportunidade de o conhecer.

Ron Martin, Radiation Solutions (retired)
Bom dia Onorio,
Tenho imensa pena por ouvir do falecimento do André. Eu não o conhecia muito bem, no entanto nós frequentemente nos
encontrávamos em conferências – e uma reunião inesquecível na India. Ele sempre me pareceu uma pessoa decente,
amigável e amável. Que descanse em paz.
Cumprimentos,

Rolf Pederson, Norcanex
Onorio,
Obrigada por nos enviar as notícias do falecimento do André. Eu fiquei muito triste com estas notícias, o André tem
sempre um espaço especial no meu coração.
E, Bil, obrigada por se oferecer para colectar historias e informação acerca do André. Irei enviar-lhe algumas das
minhas memórias e esperançosamente poderá pô-las em contexto com as outras.
Eu juntei-me à Scintrex em 1995 para gerir a equipa de geofísica aérea, e trabalhei com o André desde aí até 2001,
quando eu saí para a Fugro. O conhecimento e habilidade do André sobre geofísica aérea eram incríveis. E a sua sempre
atitude útil e apoiante para com todos nós foi sempre muito para lá do que podíamos pedir.
Nós trabalhamos juntos em vendas, depois construímos e suportámos um numero de sistemas aéreos para várias
agencias governamentais Indianas. O André tinha perícia que poucos outros teriam com modificação de aviões, e o
funcionamento de sistemas geofísicos. Ele também foi sempre influenciador nos negócios com os clientes Indianos e o
seu pessoal, quem nós tínhamos sempre de treinar e suportar. Eu lembro-me de um sistema de especificações de mag
que nós montámos para o governo Egípcio. Os jogos políticos pelos quais nós passámos foram incríveis, tais como
sermos contratados para treinar um piloto que tinha 1000 horas de King Air Time, era muito qualificado e tinha imensa
experiência em pesquisa geofísica. Nós procurámos um mundo por tal pessoa, só para finalmente o encontrar residente
num dos nossos clientes indianos de Hyderabad.
O André era incrivelmente hábil, conhecia imensas pessoas, e era acarinhado por todos eles. Ele fará muita falta no
negócio da geofísica, como um amigo e como um colega talentoso no qual todos nos apoiávamos.

Terry McConnell
Querido Onorio e equipa RMS!
Por favor aceitem as nossas sinceras condolências de todos no Geoken LLP.
Por conhecer o André desde que nos vimos pela primeira vez eu posso dizer que ele era verdadeiramente honesto,
amigável e um homem profissional, sempre acolhedor e apoiante para connosco com qualquer questão! É muito triste
que se tenha perdido um homem tão bom!
As nossas profundas simpatias para a família do André e a equipa do RMS. Descanse em paz.
Os melhores cumprimentos,

Marat Shagirov, SPC Geoken LLP, Almaty, Kazakhstan
Querido Onorio,
Tenho imensa pena de ouvir sobre o falecimento do André. Tão triste. Ele era um homem tão simpático. As minhas
condolências para consigo e para a família do André.
Cumprimentos,

Daniela Skocir, Terraplus
Querido Onorio,
Estou profundamente entristecido por ouvir as notícias sobre a morte do André. Os meus pensamentos estão com o RMS e a
família do André. Durante os passados 5 anos, o André tem-me ensinado e apoiado. Nós construímos a nossa amizade e eu
admiro-o muito. Isto são tristes notícias para os geofísicos, estou muito triste pela nossa perda.

Gai Peng
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Onorio,
Inacreditável, o André? Nós não sabíamos que ele estava doente, pobre Geraldine, a sua mulher. Estou chocado. Que Deus
relembre a sua alma. Esta é uma grande perda para a comunidade geofísica. Tão triste.

Divino Barbosa, Microsurvey, Brazil
Muita pena por ouvir sobre a perda do seu amigo.
Dizem que nunca sem more enquanto não se é esquecido, portanto mantenham a memória viva.

Chris Leech, Geomatrix, UK
Cheguei agora a casa vindo dos EU, descobri estas notícias infelizes... tão triste.... Sem palavras, simplesmente as minhas
sinceras condolências…

Zoya Scherbakova
Olá Onorio,
Eu fiquei muito chocado e entristecido por ouvir sobre o falecimento do André – eu não sabia que ele estava doente – e
tenho muita pena de não me ter sido possível ir às cerimónias fúnebres no Sábado por causa da reunião da minha família.
Eu gostaria de ter estado lá para honrar o amigo André e a sua família.
É tão terrível que ele tenha falecido tão novo. Nós vamos sentir a sua falta, eu vou ter saudades dele e lembrar-me do seu
sorriso honesto e genuíno, particularmente nos tempos do evento PDAC, quando ele muitas vezes me cumprimentou à porta.
A vida é muito cruel às vezes. O André era de facto um bom homem com grande dignidade e classe. Eu desejo que ele não
tenha sofrido e que os seus momentos finais tenham sido pacíficos com a sua família. As minhas condolências sinceras para a
sua família e para a família do RMS instruments, especialmente para si e para a Rose – Tenho muita pena pela vossa perda.
O seu sincero

Jean Legault, Geotech Airborne
Olá Onorio,
Obrigada pela notícia, o ultimo ano foi um ano difícil, o Hans do IPHT também faleceu no dia de Natal.
Por favor envie as nossas condolências para a família, foi sempre o prazer lidar com o André e ele vai deixar
saudades.
Os melhores cumprimentos,

Simon Bosch, Xcalibur Airborne Geophysics, South Africa
Olá Onorio,
Isto são verdadeiramente notícias tristes, obrigada por nos informar. O André deixa saudades mas não será esquecido. Por
favor envie a nossa simpatia aos amigos e família dele.
Cumprimentos,

Jacques Hollander, Xcalibur Airborne Geophysics, South Africa
Querido Onorio e Gerri
O André sempre foi um bom amigo para mim mesmo quando os nossos tempos recentes foram infrequentes devido ao
trabalho e viagens. Eu estou muito grato pelo nosso tempo na Scintrex e mais tarde na Geotech, todos memoráveis. Ele tinha
sempre consigo o seu sentido de humor seco e o seu grande coração generoso que sempre me transmitiu. Eu vou ter muitas
saudades dele, ele foi um grande amigo e um irmão.

Paolo Berardelli, Geotech
A cima estão uma amostra das condolências expressadas ao falecimento do André. Ele deixa saudades. As minhas desculpas
por não incluir todos vós e por ter editado aquelas que divagavam do ponto. Sempre que me foi possível mantive-me
verdadeira ao aspecto emocional da mensagem. A comunidade geofísica está de luto e sobreviverá e a industria mineira vai
prosperar por causa de nós. Mas vamos profundamente sentir falta do nosso amigo e colega André. Descanse em paz amigo –
nós vamo-nos encontrar um dia no futuro. Espere por nós.

Bil Thuma
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Enginheiro chefe A. Marszalkowski - Experiência em
Instalação de Sistemas de Geofísica Aérea (lista parcial)
Utilizador final
Military

Aeronave
MI 8 Helicopter

Tipo/descrição
Aerial Ground Contamination
Spectrometer

Lama Helicopter

Magnetometer

GSI
Italy

Helicopter

Towed Bird Magnetometer
Navigation

AGRS
China
ARCN
China
NMA
Egypt

Helicopter

NASR
Libya
BAS

Cessna 404

Czech Republic
CRM

Mexico

Y2 Bi-Plane
Beech King Air

Frequency Domain EM towed
Magnetic Gradiometer and
spectrometer
Magnetometer /Spectrometer /
Navigation

Twin Otter

Magnetometer /Spectrometer /
Navigation
Magnetic Gradiometer

Helicopter

Time domain EM

Chieftain

Vertical gradient magnetometer &
spectrometer
Vertical gradient magnetometer &
spectrometer
Towed Magnetometer w/
Spectrometer
Towed Magnetometer w/
Spectrometer
Towed Magnetometer w/
Spectrometer
Magnetometer / Spectrometer w/
Doppler

UK
BGR
Germany
Scintrex
Canada
(Multiple
Installations)

World Geosurvey South
Africa
Multiple Systems
Geotech Airborne Surveys Canada
Multiple Systems

Navajo
Bell206 Jet Ranger
helicopter
Bell Long Rangers
helicopter
Lama helicopter
Cessna 404

Brazil

Cessna Grand Caravan
Magnetometer w/ Spectrometer
208B
and airborne gravity
AStar 350 Series helicopter VTEM w/ Magnetometer w/
Spectrometer
AStar 350 B2 helicopter
Towed bird magnetometer array
Bell Long Ranger
Towed bird magnetometer array
helicopter
Magnetometer w/ Spectrometer
208B Grand Caravan
and airborne gravity

Multiple identical Installations (4)
Dowa

AS350B Helicopter

Frequency Domain EM

Squirrel Helicopter

Frequency Domain EM

Asperbras

Japan
Ace Helicopters
Japan
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ENEA

Helicopter

Magnetometer

Italy
Penoles
Mexico

Helicopter

Towed bird magnetometer

SA-57 helicopter

Emergency response spectrometer
with navigation
Towed magnetometer plus
spectrometer
Fixed wing magnetometer,
spectrometer and TriDEM EM-X3

Royal Observatory
Hong Kong
Minera del Norte
Mexico
Geological Survey of
India
Multiple systems

Helicopter
DeHavilland Twin Otter

Alfred-Wegener
Horizontal gradient
Donnier
Institute
magnetometer
Germany
Megafisica
Fixed Wing
Magnetometer / Spectrometer
Brazil
Questor
DC-3
Gamma spectrometer
Canada
 A lista a cima é uma parte da lista complete de instalações feitas durante os últimos 30 anos.
 O número de instalações que a RMS e o seu pessoal fez parte excede as 200 no total.
 Se incluirmos o número de instalações a que a RMS forneceu apoio de engenharia, os
números quase duplicam.
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