Visão Geral da Near-Surface Views

Carta do Presidente
Caros membros da SEG NSTS,
A grelha técnica para o Encontro Anual neste outono em Houston foi finalizada e haverá
sete sessões orais e uma sessão de posters. Quatro dessas serão sessões especiais
focadas em ondas superficiais, geofísica de engenharia, arqueologia e hidrogeofísica,
constituídas por apresentações de convidados. Um obrigado a Choon Park, John Lane,
Blair Schneider e Koya Suto por presidirem estas sessões, recrutando apresentadores e
supervisionando a revisão dos artigos submetidos. Gostaria também de estender o meu
agradecimento especial a todos vocês que voluntariamente deram do seu tempo para
rever resumos e concordaram em presidir uma das sessões neste outono. Temos tido
um aumento no número de submissões de ano para ano e não seria possível ordená-los
e revê-los em tempo útil sem a vossa ajuda!

Outros eventos que se aproximam incluem o Workshop de Hidrogeofísica AGU-SEG, de
24 a 27 de Julho, na Universidade de Stanford. A Conferência Internacional de Geofísica de Engenharia (ICEG) será realizada
de 9 a 12 de Outubro em Al Ain, Emirados Árabes Unidos. Quase 200 artigos foram submetidos este ano em uma variedade
de tópicos relacionados com a sísmica de superfície e engenharia. O Encontro de outono da AGU será realizado em Nova
Orleães este ano de 11 a 15 de Dezembro. O prazo de submissão de resumos está quase a aproximar-se e será no dia 2 de
Agosto.
O período de votação para as eleições de Near Surface de 2017 abriram a 1 de Junho e encerram no dia 1 de Julho. Temos
uma excelente lista de candidatos este ano: José Arce e Binzhong Zhou são os candidatos presidentes eleitos, e Erasmus
Oware e Gang Tian são os candidatos vice-presidentes. As suas biografias e as suas declarações de posição foram publicadas
na página Elections Near Surface no site da SEG. Por favor, revejam os candidatos e certifiquem-se de votar através do link
que será enviado quando a votação estiver aberta.
Começámos o subcomité de Anaheim para desenvolver uma componente excecionalmente forte e diversa de geofísica de
Near Surface, na reunião anual de 2018 que será realizada em Anaheim, Califórnia. Obrigado a todos os que se ofereceram
para servir no comitê de planeamento de Anaheim. Os voluntários são sempre bem-vindos. Se quiser participar e ainda não
se inscreveu, pode fazê-lo enviando um e-mail para ns@seg.org. Os seus pensamentos e ideias para moldar os eventos NS
em 2018 serão muito bem-vindos.
Para terminar, o verão já chegou e tenho certeza de que muitos estão-se a preparar para as férias de verão e trabalho de
campo. Tudo a correr bem e aproveite o tempo fora do escritório!

Steve Sloan
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Artigo de Destaque: Artigo de uma Student Chapter da SEG – Universidade do Estado de Boise
A Student Chapter da Universidade Estadual de Boise participou numa experiência de geofísica arqueológica como parte
do projeto de divulgação da comunidade no local do Instituto de Ensaio
histórico em Boise, Idaho
Por Rebekah Lee
A Student Chapter (SC) da SEG do estado de Boise foi recentemente
restabelecido como um grupo em funcionamento. Para a primeira grande
atividade do grupo, associámos a divulgação com uma oportunidade para os
alunos ganharem experiência de trabalho de campo e de processamento. O
nosso projeto de voluntariado foi ajudar o Escritório de Preservação
Histórica do Estado (SHPO) a identificar possíveis locais de estruturas
arqueológicas importantes dentro das fundações do SHPO, bem como a
localização de um tubo geotérmico e outras infra-estruturas em preparação
para a possível construção de uma área de piquenique.
O SHPO (mostrado na figura 1) está localizado no local histórico do Figura 1. Escritório de ensaio histórico, que
escritório do Assay em Boise, Idaho e foi construído durante a corrida ao atualmente possui o Departamento de
ouro de Idaho de 1870 a 1871. Em 1895, os depósitos anuais no escritório Preservação Histórica do Estado, Boise, ID.
do Assay atingiram mais de um milhão de dólares. As operações no
escritório de ensaios continuaram até 1933 e, em 1965, o Escritório de Ensaio foi designado como um marco histórico nacional.
As estruturas que permanecem na subsuperfície do local do SHPO podem ter um significado arqueológico importante para a
história da mineração e fundação econômica de Idaho.
O nosso trabalho de campo incluiu dois levantamentos geofísicos. Adquirimos dados magnéticos com um magnetómetro e
usámos GPR em áreas de grandes anomalias magnéticas. Integrámos os dados das duas campanhas com registros históricos,
bem como, com as características de superfície e produzimos um mapa de possíveis estruturas históricas, bem como infraestrutura na subsuperfície. No total, os alunos tiveram a oportunidade de participar em uma ou duas campanhas ao longo de
quatro dias de aquisição de dados durante o semestre de outono. Participaram estudantes de Mestrado do departamento de
Geociências, para além de estudantes de Mestrado e Licenciatura do SEG Student Chapter local.
Para o levantamento magnético, utilizámos um magnetómetro de precessão livre de protões Geometrics G-856 como nossa
estação base e um gradiómetro de vapor alcalino Geometrics G-858 itinerante com dois sensores verticais separados por 0,5
metros com o sensor inferior a 0,5 metros acima do solo. Adquirimos dados a cada 10 cm ao longo de uma grelha com linhas
separadas por 0,5 metros. Esta pesquisa representou dois dos quatro dias de aquisição de dados.
Os outros dois dias de trabalho de campo foram dedicados a pesquisas GPR no lado oeste da grelha. Usámos uma antena de
100 MHz da Sensors and Software Inc, com espaçamento em crosslines de 1m e espaçamento em inline de 10 cm. Registámos
o campo de onda por 100ns em cada local. O material com perdas no lado leste impediu-nos de usar o GPR no lado este do
local.
Figura 2. Estudantes da Student Chapter da SEG da Universidade
do Estado de Boise trabalham na recolha de dados GRP no solo
do SHPO.
Os alunos aproveitaram o trabalho no escritório da SHPO, não só
como a oportunidade para aprender a realizar levantamentos
geofísicos, mas também para ganhar crédito no curso. Durante o
2º semestre, foi realizado um curso de uma hora, durante cinco
semanas, focado no processamento e no relatório dos resultados.
Nós dividimos o trabalho de processamento para que cada aluno
participante do curso escolhesse qual a característica de
processamento e análise para trabalhar. Os alunos também foram
requisitados a escrever um breve relatório sobre as etapas que
seguiram, resultados e um exercício de reflexão sobre o que
fariam de forma diferente na próxima vez.

Artigo de Destaque: Artigo de uma Student Chapter da SEG – Universidade do Estado de Boise
Para processar os dados da campanha magnética, aplicámos uma correcção de deriva e uma interpolação numa grelha
regular de 0.5 x 0.5. De seguida aplicámos uma média móvel de alisamento 2D aos dados. Subtraímos o ambiente local do
campo, para obter o campo magnético anómalo e computar o gradiente magnético anómalo, de modo a realçar a detecção
de alvos magneticamente suscetíveis na sub-superfície.
Para os dados GPR, aplicámos Time gain controlado, bandpass filter, subtracção do fundo e migração de velocidades, usando
um modelo constante de velocidades sobre toda a área de pesquisa. Interpretámos os traços individuais, assim como os
horizontes em profundidade.

Figura 3. Interpretação final da sobreposição dos dados magnéticos e GPR. As bolas vermelhas a laranja indicam anomalias
estatisticamente significativas. A nossa interpretação de um sistema de anomalias altamente complexo inclui uma possível
linha de gás (branco), tubagens geotérmicas, irrigação e outras infra-estruturas, bem como uma fundação histórica
arqueologicamente interessante e fossa. As grandes anomalias ao longo do passeio são dois postes de luz e um poste de
bandeira. O serviço SHPO (não mostrado) está na localização da legenda.
Para comparar os dados em conjunto, foram identificadas anomalias com uma margem de duas vezes o desvio padrão
relativamente à média. A Figura 3 mostra a nossa interpretação da complexa e descontínua detecção de anomalias de ambos
os dados. Usando os registos históricos e as características de superfície juntamente com os dados, identificámos estruturas
incluindo uma valeta, tubagens geotérmica, esgoto e irrigação. Identificámos outas anomalias desconhecidas, tais como as
fundações ou paredes de uma estrutura histórica e latrina no canto mais a noroeste e uma fossa ou cisterna histórica na base
do campo mais a noroeste. A interpretação da fossa e da cisterna foram suportadas por sondagens feitas por um arqueólogo
local. Nestes sítios, identificámos contrastes de densidade dos solos consistentes com escavações históricas e evidências de
vidro e alvenaria enterrada. Ao mesmo tempo que os dados eram muito desafiantes de interpretar devido ao enorme número
de anomalias, os alunos ganharam uma experiência inestimável no campo da geofísica, à qual eles nunca devem ter estado
expostos.
Dois dos nossos membros apresentaram os resultados deste projecto. Tate Meeham deu uma palestra no SAGEEP em 2016,
bem como num encontro local para arqueólogos. Rebekah Lee também apresentou este projecto, como parte do seu poster
no Chevron/SEG Student Leadership Symposium em 2016.

o No Horizonte: Próxima Geração de NSG – Giada Bufarale
Ter crescido em Itália, fez-me sempre saber que queria ser uma
cientista marinha. O meu percurso começou na Universidade de
Milan-Bicocca, onde recebi o grau de BSc e MSc em Geologia, com
grande distinção.
Desde 2008, tenho trabalhado como geóloga marinha e geofísica
no Mar Mediterrâneo, no Mar Cáspio e ao longo costa Oeste
Australiana, fazendo a aquisição de dados sísmicos de alta
resolução, usando sistemas acústicos debaixo de água (sistema
boomer e perfil de fundo multi-paramétrico).
Actualmente, estou a acabar o meu doutoramento na
Universidade de Curtin (Perth, Oeste Australiano), onde também
sou investigadora assistente em Sedimentologia Aplicada, no
grupo de Geociências Costeira e Marinha.
Os meus estudos usam uma combinação de dados remotos,
sísmica rasa e técnicas sedimentológicas para investigar a estrutura do fundo marinho e arquitectura geológica subjacente, de
modo a explicar como é que a zona costeira e a plataforma continental evoluiu e como o sistema sedimentar maturou durante
o Quaternário, quando a maioria das flutuações no clima global e no nível do mar ocorreram.
Eu sou afiliada a várias organizações, incluindo a SEG (Society of Exploration Geophysicists), AAPG (American Association of
Petroleum Geologists), SUT (Society for Underwater Technology) e a EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers).
Tenho sido premiada com o prémio Australiano de Pós-graduação, a Bolsa Curtin Research e o prémio de Pós-graduação da
Faculdade. Sou uma antiga beneficiadora da bolsa SUT Chris Lawlor 2016 e recebi a bolsa de viagem SEG para participar no
SEG/Exxon Mobil Student Education Program (Praga, Czech Republic, 2015).
Publicações Recentes:
Bufarale, G., O'Leary, M., Stevens, A. and Collins, L.B., 2017. Sea level controls on palaeochannel development within the Swan
River estuary during the Late Pleistocene to Holocene. CATENA, 153, pp.131-142.
Bufarale, G., Collins, L.B., O’Leary, M.J., Stevens, A., Kordi, M. and Solihuddin, T., 2016. Quaternary onset and evolution of
Kimberley coral reefs (Northwest Australia) revealed by high-resolution seismic imaging. Continental Shelf Research, 123,
pp.80-88.
Bufarale, G. and Collins, L.B., 2015. Stratigraphic architecture and evolution of a barrier seagrass bank in the mid-late Holocene,
Shark Bay, Australia. Marine Geology, 359, pp.1-21.
Collins, L.B., O'Leary, M., Stevens, A., Bufarale, G., Kordi, M. and Solihuddin, T., 2015. Geomorphic patterns, internal architecture
and reef growth in a macrotidal, high-turbidity setting of coral reefs from the Kimberley bioregion. Australian Journal of
Maritime & Ocean Affairs, 7(1), pp.12-22.
Solihuddin, T., Bufarale, G., Blakeway, D. and O’Leary, M.J., 2016. Geomorphology and late Holocene accretion history of Adele
Reef: a northwest Australian mid-shelf platform reef. Geo-Marine Letters, 36(6), pp.465-477.

o No Horizonte: Próxima Geração de NSG – Amanda Livers
Amanda Livers obteve uma Licenciatura em Física pela Universidade de Concordia College,
Moorhead, Minnesota, em 2013 e um Mestrado em Geologia com enfase em Geofísica pela
Universidade do Kansas em 2016. Durante a pós-graduação ela foi investigadora assistente no
Kansas Geological Survey trabalhando sob a orientação do Dr. Rick Miller. Esta posição permitiu-lhe
trabalhar em variados projectos de caracterização sísmica de near-surface, juntamente com
identificação de riscos e projectos de monitorização. Ela utiliza múltiplos métodos incluindo
tomografia travel-time, análise multicanal de ondas superficiais (MASW), Time-lapse passivo
MASW, análise side scatter de ondas superficiais, análise backscatter de ondas de superfície e
difracção de imagem. Durante o seu tempo no Kansas Geological Survey, ela trabalhou em inúmeras
campanhas sísmicas e esteve envolvida na concepção de e operações de colheita de dados de
campanhas. A sua tese de investigação envolve o desenvolvimento e teste de um novo processo
sísmico, para realçar a detecção de tuneis. Os seus interesses de investigação são a aplicação da
sismologia em problemas ambientais e de engenharia.

Amanda juntou-se ao Centro de Investigação de Energia e
Ambiente na Universidade do Norte Dakota em 2016 como
geofísica a tempo inteiro. Ela está a trabalhar com um grupo
multidisciplinar de investigadores de sub-superficie incluindo
geólogos e engenheiros de petróleo. Esta equipa trabalha em
projectos envolvendo a caracterização de locais para a
recuperação de campos de petróleo através de CO2 e locais para
captura e armazenamento de CO2, juntamente com projectos
demonstrativos da fiabilidade de um novo método sísmico timelapse. O seu projecto actual envolve o processamento de dados
time-lapse adquiridos usando uma matriz sísmica automatizada
escalonável semi-permanente e dispersa, para saber a fiabilidade
do uso de um método de análise trace-based para monitorizar a
extensão lateral da injecção de CO2 a um intervalo curto de
variações de time-lapse, ao invés dos métodos sísmicos
convencionais 4D. Os seus conhecimentos em geofísica de nearsurface trazem uma nova perspectiva para abordar as variações
time-lapse devido às mudanças sazonais de saturação na near-surface.
Publicações Recentes:
Barajas-Olalde, C., Livers, A.J., Burnison S.A., Hamling, J.A., and Gorecki, C.D. [submitted] Estimating Time-lapse near-surface
velocity models using ground roll from coarsely sampled 2-D land crooked surveys: EAGE 23rd European Meeting of
Environmental and Engineering Geophysics, 3–7 September 2017, Malmo, Sweden.
Burnison. S.A., Livers, A.J., Hamling, J.A., Salako, O., and Gorecki, C.D., 2016, Design and implementation of scalable, automated,
semipermanent seismic arrays for detecting CO2 extent during geologic CO2 injection: 13th International Conference on
Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-13, 14–18 November 2016, Lausanne, Switzerland. Submitted to Energy Procedia
as part of GHGT-13.
Livers, A.J., Peterie, S.L., Ivanov, J., and Miller, R.D., 2015, Feasibility of parallel line beamsteering for enhanced tunnel detection,
In SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015: Society of Exploration Geophysicists, p. 2292–2297.

Annual Meeting da SEG - Actualização
As inscrições para o Annual Meeting da SEG já estão abertas em http://seg.org/Annual-Meeting-2017.

A Secção Técnica de Near Surface da SEG terá nove sessões técnicas durante o Annual Meeting em Houston. Haverá cinco
sessões técnicas especiais e quarto sessões resultantes de submissões gerais de geofísica de near-surface.
Por favor veja abaixo as Sessões Técnicas Especiais e Regulares do Annual Meeting, os respectivos Códigos e datas!
Código/Sala

SS3 / 370C

Título Completo das Sessões
WNC Near-surface Geophysical Methods for Archaeologic
Research
Developments and Applications of Surface-wave Methods

SS6 / 370C

Geoscientists Without Borders

SS1 / 360C

NS P1/ poster Characterization
SS8 / 370C
AGU-SEG Hydrogeophysics (Sessão em pé)
NS1 / 370C
NS2 / 370C
NS3 / 370C
SS9 / 360C

Data
2ªfeira, tarde
2ªfeira, tarde

Applied Near-surface Seismology: Refractions, reflections, &
Surface Waves
Statics, Tomography, and Inversion
Engineering Geophysics (Sessão em pé)

Blair Schneider e George Tsoflias

3ªfeira, manhã

Choon Park e Shan Dou
Robert Merrill e Richard NolenHoeksema

3ªfeira, manhã

Marvin Speece e Sarah Morton

3ªfeira, tarde

John Lane e Gordon Osterman
Andrey Bakulin e Carlos CalderonMacias

4ªfeira, manhã

Looking Shallow to See Deep

Vice-presidentes

4ªfeira, tarde

Steven Sloan e Shelby Peterie

5ªfeira, manhã

Charles Diggins e Matthew Ralston

5ªfeira, manhã

Koya Suto e David Valentine

A Recepção de Near Surface decorrerá no Grotto na noite de 3ªfeira, das 19h às 23h. O Grotto está a <0.10 milhas do centro
de conferências. A morada é: Avenida De Las Americas 1001, Houston, TX 77010.
O Near Surface Business Meeting terá lugar na 3ªfeira das 17h30 às 18h30
no Hotel Hilton Americas. Quarto a anunciar futuramente.

Junte-se à Secção Técnica de Geofísica Near Surface da SEG e Faça um Donativo para o
Near Surface Endowment

Junte-se à Secção Técnica de Geofísica Near Surface da SEG e Faça um Donativo para o
Near Surface Endowment

A Secção
Técnica de Near Surface da SEG está neste momento a procurar voluntários para
servirem num subcomité:
Secção Técnica de Near Surface da SEG, Subcomité de Planeamento Anaheim 2018
Este subcomité terá início em Abril de 2017 e irá trabalhar em conjunto para desenvolver um programa técnico alargado de
geofísica near surface; séries de workshops / pequenos cursos pré- e pós-conferência; e painéis para aproximar a indústria, a
academia e agências reguladoras para endereçar problemas pertinentes associados à gestão de recursos hídricos, desafios de
infra-estrutura, e risco geológicos. Adicionalmente, este subcomité desenvolverá demonstrações de equipamento. Se estiver
interessado no voluntariado, por favor contacte para ns@seg.org com a seguinte linha de assunto: SEG NSTS Anaheim 2018.

Calendário dos Próximos Eventos

Eventos

Localização

Datas

Entrega

Registo

NovCare 2017

Dresden, Alemanha

6-9 Junho, 2017

Encerrado

1 Abril 2017

International Workshop on
Advanced Ground Penetrating
Radar

Edinburgo, Escócia

28-30 Junho 2017

16 Dec 2016

23 Feb 2017

AGU-SEG Hydrogeophysics Workshop

Stanford, EUA

24–27 Julho 2017

Encerrado

Abre a 25 de Abril

EAGE Near Surface Conference

Malmo, Suécia

3–7 Set. 2017

Aberto até 15
de Abril

Abre a 1 de Abril

SEG Annual Meeting

Houston, EUA

24–29 Set. 2017

Aberto até 1 de Abre a 10 de Maio
Abril

International Conference on
Engineering Geophysics

Al Ain, United Arab
Emirates

9-12 Out 2017

Aberto até 1de A ser decidido
Maio

GELMON 2017

Vienna, Áustria

22-24 Novembro
2017

18 de Setembro Registo prévio acaba
de 2017
a 18 de Setembro de
2017

O meu cão comeu o meu trabalho de casa: A Sequência de Secções de uma Dissertação
que provam o aniversário da sua escrita académica.
De Um Guia para uma Dissertação de Investigação Quantitativa e Qualitativa. Por James Sampson Jr., Ph.D.

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

Neste
workshop
iremos
reunir
hidrogeofísicos e outros cientistas da zona
crítica (CZ) para explorar novas formas de
trabalhar em conjunto, usando os recentes
avanços na hidrogeofísica para abordar
questões científicas fundamentais sobre a
zona crítica. Propomos desenvolver uma
estrutura para o avanço tanto da
hidrogeofísica como da ciência CZ através da
comunicação e coordenação de linhas de
investigação. Novos conhecimentos sobre
os processos CZ serão obtidos através do
uso reforçado da hidrogeofísica, e as
observações interdisciplinares detalhadas
feitas em estudos CZ fornecerão
oportunidades
para
métodos
hidrogeofísicos avançados.

Convidamos a enviar os resumos para as seguintes 4 sessões:
Interfaces da Zona Crítica,
1) Processos hidro-bio-geo-químico da Zona Crítica,
2) Propriedades e Física da Rochas da Zona Crítica,
3) 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.
Comissão organizadora:
Rosemary Knight and Kristina Keating (vice-presidentes), Anja Klotzsche, Kate Maher, Daniella Rempe, and Kamini Singha

ICEG 2017: 19ª Conferência Internacional em Engenharia Geofísica
Resumos/Artigo Completos – Prazo Final
Notificação de Aprovação/Rejeição
Artigo Final (Camera Ready) Entrega & Registo Prévio – Prazo Final
Datas da Conferência

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

Propostas de Emprego
Geofísico, Acorn Science & Innovation, Inc. – Melbourne, FL
A AcornSI está à procura de um geofísico para ajudar no apoio a um contrato de vários anos envolvendo um sistema de
monitorização de testes nucleares de última geração. Este sistema adquire, processa, informa e arquiva dados de uma série mundial
de sensores sísmicos, hidroacústicos e infrasónicos. O candidato vencedor trabalhará com uma equipa que oferece apoio a
operações e manutenção para o sistema, e realizando estudos científicos e de engenharia para melhorar o seu desempenho. Esta
posição envolve análise, construção do protótipo, teste e avaliação de mudanças no processamento de dados geofísicos. Os deveres
também incluirão algoritmos de construção do protótipo e otimização de parâmetros de configuração para aprimorar as
capacidades geofísicas e o desempenho do sistema, especialmente o processamento automático.
Para mais informações e candidatura

Técnico de Geofísica de Resposta a Munições, CH2M
A QC Geophysicist é responsável pela supervisão do controlo de qualidade do grupo de trabalho Geophysical Services for
Response Munitions (GSMR) e pode ser baseado na maioria dos locais dos EUA. A QC Geophysicist serve como o principal ponto
QC de contacto para o grupo de trabalho GSMR e reporta diretamente ao Gestor de Qualidade da GSMR.
As responsabilidades na QC Geophysicist incluem:
• Adesão ao QMM e documentos específicos do projeto (incluindo práticas proibidas identificadas no Apêndice D do QSR do DoD,
veja o Apêndice A deste QMM)
• Realização de QC na aquisição, processamento e entrega de dados
• Interface com equipas de projeto em questões de qualidade.
Como Geofísico de Resposta a Munições, terá a oportunidade de entregar produtos de trabalho de alta qualidade para nossos
clientes do setor federal. Trabalhando conjuntamente com outros membros da nossa equipa, irá projetar, implementar e gerenciar
investigações geofísicas. Durante o tempo connosco, terá a oportunidade de desenvolver abordagens técnicas para propostas ou
projetos; analisar ou rever dados geofísicos no Oasis montaj (Geosoft) (incluindo dados de classificação avançada de plataformas
de aquisição de dados terrestres e subaquáticos); fornecer revisões de qualidade para inspeção do local, investigação de remédios,
remoção de ação e documentos de projeto de demonstração ESTCP, aquisições de subcontratados geofísicos e propostas de
subcontratados geofísicos. Vai interagir com os jogadores da equipa interna e vai supervisionar as atividades de campo do CH2M e
do subcontratado. Se estiver interessado, procuramos alguém como você. Junte-se à nossa equipa e ajude-nos a estabelecer as
bases para o progresso humano.
Para mais informações e candidatura

Geólogo/ Geofísico Sénior, AMEC Foster Wheeler
A Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure está à procura neste momento de um Geofísico / Geólogo Sénior para apoiar
principalmente as investigações geofísicas de munição não explosiva (UXO) do Programa Militar de Resposta de Munições (MMRP)
para o Departamento de Defesa. Esta posição relata ao Gestor do Programa Amec FW MMRP. O candidato vencedor deve ter
experiência aplicada no uso de técnicas geofísicas para investigações de Local / Área de Resposta a Munições (MRS / A) e experiência
adicional em tarefas de projetos de engenharia e meio ambiente. O candidato deve ter o conhecimento relativamente à tecnologia
de ponta na área de geofísica aplicada para ordens de tarefas de MMRP, incluindo classificação geofísica avançada. O candidato
vencedor demonstrará experiência na determinação da abordagem técnica geofísica, estabelecendo taxas de produção, estimativas
de custos e cronograma e implementação do projeto.
Para mais informações e candidature

Propostas de Emprego

Geólogo-Geofísico de Projecto, Tetra Tech, Inc.
Esta posição requer um geofísico-geólogo autônomo e inovador com experiência em geofísica próxima à superfície:
* Execução de aquisição de dados sísmicos, processamento de dados e interpretação integrada de dados geológicos e geofísicos;
* Fornecer serviços de consultoria geológica e de engenharia, incluindo a interface de outros membros da equipe e clientes;
* Desenvolvimento de modelos 3D do local usando furo e outros conjuntos de dados geofísicos/ geológicos; e
* Preparação de planos de trabalho, relatórios ou outros documentos detalhados para projetos.
* Forte resolução de problemas, gerenciamento de tempo e habilidades de comunicação escrita e verbal são necessárias, com
capacidade demonstrada para trabalhar em uma equipe dinâmica e multidisciplinar sob prazos apertados. A posição exigirá algumas
viagens.
Para mais informações e candidatura

Geofísico, Carmichael UK
Tem experiência com técnicas geofísicas de Near Surface e deseja trabalhar na região de Berkshire?
Atualmente, estamos a recrutar para uma empresa de topografia de rápido crescimento com sede em Swindon, que trabalha em
vários projetos ferroviários de prestígio e que procuram um geofísico experiente para ajudar na expansão da carga de trabalho nas
indústrias civil, ferroviária e de construção.
Requisitos essenciais:
* Experiência mínima de 3 anos usando várias técnicas geofísicas de superfície próxima: sísmica (MASW desejável), resistividade,
condutividade, gravímetro e técnicas eletromagnéticas
* Capaz de processamento de dados, interpretação e apresentação dos resultados da pesquisa
* Experiência na utilização do AutoCAD
* Licença de condução completa
Para mais informações e candidatura

Geofísicos/Geólogos, Centro de Investigação Alemão para Geociências Helmholtz Centre Potsdam GFZ
O Centro Helmholtz Potsdam GFZ de Investigação Alemã para Geociências é o centro nacional de pesquisa para Ciências da Terra
na Alemanha. Com 1280 funcionários, a GFZ está conduzindo pesquisas interdisciplinares sobre o "Sistema Terra" e a influência dos
humanos no planeta. Como membro da Associação Helmholtz, faz parte da maior organização científica da Alemanha.
Para a Seção 4.2 "Geomecânica e Reologia" no Departamento 4 "Geomateriais", incentivamos a candidaturas.
Tarefas:
contribuição para o estudo de processos de deformação de terra sólida numa ampla gama de escalas desde laboratório a campo
• desenvolver um programa de pesquisa vigoroso e competitivo em um dos campos da mecânica experimental de rocha,
sismomecânica ou sismologia
• disposição para trabalhar num ambiente claramente interdisciplinar e internacional
• publicar resultados de investigação em revistas de última geração, adquirir financiamento de terceiros e co-orientar
estudantes de doutoramento

Para mais informações e candidatura

Livro da SEG em destaque: Sismologia de Engenharia & Informação da Orçamento de 2018 da Ciência
Federal dos Estados Unidos
Autor: Öz Yilmaz
Com estudos de caso em todas as aplicações de sismologia de engenharia, o livro se
concentra na aplicação do método sísmico a investigações de locais geotécnicos para
edifícios e infra-estruturas, investigações de falhas ativas e deslizamento de terras e
microzonamento sísmica. O âmbito mais amplo inclui a exploração geotérmica e de
recursos da Terra. Preço de membro: US $ 159, Preço de não-membro: US $ 288.
Compre hoje (HIPERLIGAÇÃO PARA:
http://shop.seg.org/shop/products/detail/6175893).

Implicações do Orçamento de 2018 da Ciência Federal dos Estados Unidos – Dr. Louise Pellerin
O pedido de orçamento do presidente do ano fiscal de 2018, divulgado em 23 de Maio de 2017, propõe um corte no orçamento
do Departamento do Interior, US Geological Survey (USGS) que, efetivo a 1 de Outubro de 2017, eliminaria o USGS
Geomagnetism Program (US $ 1,9 milhão / Ano com 12 posições de empregado equivalente em tempo integral e que apoia a
operação de 14 observatórios magnéticos nos Estados Unidos e Territórios).
Background:
O Programa de Geomagnetismo do USGS é parte integrante da multi-agência do Subcomité de Operações de Tempo, Resposta
e Mitigação (SWORM) dentro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos. O papel do Programa de
Geomagnetismo no SWORM é destacado no Bipartisan Space Weather Research and Forecasting Act (S. 141) que foi aprovado
por unanimidade, no Senado dos Estados Unidos em 2 de Maio de 2017.
O Programa de Geomagnetismo do USGS opera observatórios magnéticos que fornecem fluxos de dados em tempo real e de
longo prazo que são usados pelo governo, académicos e os setores comerciais para uma ampla variedade de fins científicos e
operacionais. Os dados do observatório do Programa são utilizados para: (1) alertas de tempestades geomagnéticas
amplamente utilizadas, inclusive para proteger a rede elétrica da Nação, sistemas de satélites e outras infra-estruturas críticas;
(2) produtos e serviços que apoiam múltiplas atividades do Departamento de Defesa e da Comunidade Nacional de
Inteligência; (3) perfuração direcional para petróleo e gás; (4) levantamentos geofísicos e mapeamento de campos
geomagnéticos.
O Programa de Geomagnetismo do USGS realiza pesquisa direcionada de importância para a sociedade moderna. Nos últimos
anos, a pesquisa de programas tem sido focada na avaliação e monitoramento de riscos geoelétricos de tempestade magnética
que podem interferir na operação de redes de energia elétrica. Os projetos incluem: (1) mapas estatísticos de perigos
geoelétricos de tempestades extremas; (2) mapas em tempo real da variação geomagnética em toda a América do Norte; (3)
mapas em tempo real de campos geoelétricos nos Estados Unidos continentais; E (4) contribuindo para a conclusão do
levantamento magnetotelúrico (MT) EarthScope dos Estados Unidos necessário para avaliar os riscos geoelétricos.
Impacto:
Se o Congresso dos Estados Unidos aceitar a eliminação do Programa de Geomagnetismo do USGS pelo Presidente e se outra
fonte de financiamento não puder ser encontrada, o programa de investigação cessará e a operação de todos os observatórios
magnéticos do USGS será encerrada.
Isso significa que não haveria quase nenhuma fonte credível, em tempo real, de acesso livre para dados de monitoramento
geomagnético para os Estados Unidos e seus territórios. Devem interromper-se longas séries temporais de atividade
geomagnética, com uma duração superior a um século. Isso, por sua vez, paralisaria os seguintes produtos derivados de dados:
(1) índices de atividade geomagnéticos padrão (Dst, Kp, AE) que são necessários para emitir alertas de tempestade

Livro da SEG em destaque: Sismologia de Engenharia & Informação da Orçamento de 2018 da Ciência
Federal dos Estados Unidos
geomagnética e modelo geoespacial; E (2) o modelo de campo de referência geomagnético internacional (IGRF) que é
amplamente utilizado para navegação e pesquisa.
O seguinte seria afetado negativamente: (1) o projeto liderado pelo USGS dentro da SWORM para avaliar os perigos
geoelétricos de importância para a Corporação de Confiabilidade Elétrica (NERC) da América do Norte e a Comissão Federal
de Regulamentação de Energia (FERC); (2) operações da 557ª Asa Meteorológica da Força Aérea dos EUA (USAF); (3) operações
do Joint Space Operations Center (JSpOC) do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD); (4) operações
do Centro de Previsão do Tempo do Espaço (SWPC) da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA); (5) numerosos
projetos de pesquisa patrocinados pela National Science Foundation (NSF) e pela Administração Nacional de Aeronáutica e do
Espaço (NASA); (6) projetos geomagnéticos estrangeiros, como os do Centro de Dados Mundial de Kyoto (Japão) e
GeoForschungsZentrum (Alemanha); (7) serviços do setor comercial, como os fornecidos pela Space Environment
Technologies, PingThings, Inc. e Computational Physics, Inc .; E (8) colaboração entre o USGS e a Schlumberger que suporta a
perfuração direcional de petróleo e gás no Alasca.
Carol A. Finn, Líder do Grupo de Geomagnetismo, cafinn@usgs.gov
Jeffrey J. Love, Consultor da USGS para Investigação Geomagnética, jlove@usgs.gov

Contribuição de material para o Jornal da Secção Técnica de Near Surface, Near-Surface Views
enviando para o e-mail: ns@seg.org
Todos os membros são bem-vindos para enviar conteúdo de interesse para a comunidade de Near Surface. Note-se que
também temos uma nova seção "What's Hot", onde novos métodos, novos desenvolvimentos, novas tecnologias, novos
equipamentos ou novos eventos NS podem ser apresentados. Sinta-se à vontade para enviar artigos para esta nova seção.
Mantenha as mensagens breves, forneça informações de contato e (se disponível) um endereço da Web para obter
informações adicionais.
Se é um profissional no início de carreira e gostaria de ser destacado na coluna "On the Horizon", envie uma breve biografia,
algumas fotos com legendas e várias publicações-chave, se aplicável.
Se pertence a uma student chapter da SEG, pode enviar um artigo de geofísica de Near Surface da student chapter da SEG que
contenha informações de investigação interessantes sobre a superfície e outras atividades que estão ocorrendo na sua
universidade. O artigo da student chapter do seu aluno será celebrado em um concurso para ganhar US $ 250 USD para o
melhor artigo do boletim de Geofísica de Near-surface. O vencedor do Best Near-surface Geophysics Newsletter Article de
uma student chapter da SEG será premiado antes do Annual Meeting da SEG.

