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Carta do Presidente
Membros da Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface da SEG,
Dadas as atividades dos últimos dois meses, este é um óptimo momento para
descrever o que acontece com seus resumos da Annual Meeting da SEG, uma vez
submetidos, e como são criadas as Sessões Técnicas de apresentações orais e de
posters da NSTS. Estas informações devem ajudá-lo a ter mais sucesso com futuras
submissões de resumos e incentivá-lo a assumir um papel activo no processo.
Duas atividades voluntárias são fundamentais para um bom programa técnico de
NS. A primeira é a solicitação de resumos específicos de colegas por parte dos
organizadores de sessões especiais e gerais. A segunda é a revisão formal dos
resumos submetidos pelo maravilhoso grupo de revisores que entram no sistema e
fazem uma revisão de um ou dois a dez ou mais resumos de cada um. Obrigado a
todos os que realizaram estas tarefas. Agradecerei novamente depois de explicar
o processo.
Cada resumo submetido à área do tema de Near-Surface foi revisto por pelo menos três e frequentemente quatro
ou cinco revisores. Os voluntários devem enviar o seu nome e e-mail para a SEG para poderem entrar no sistema.
Quando chega a hora de iniciar as revisões, os revisores fazem o login no sistema de gestão de resumos fazendo
formalmente as suas revisões on-line.
Como parte de cada revisão, eles selecionam uma classificação para cada um dos sete factores: Comercialização,
Coerência, Ilustrações, Conclusões, Relevância, Conteúdo Técnico e Recomendação. Alguns destes factores têm
três, quatro ou cinco opções, mas para o da Relevância existem apenas duas opções disponíveis: 1) adequados para
qualquer público, ou 2) de pouco interesse para qualquer membro da SEG. Para muitos trabalhos, a escolha 1 parece
generosa e a escolha 2 parece dura. Mas o sistema exige que seja escolhida apenas uma resposta. Cada autor, ou
possível autor de um resumo SEG deveria ser voluntário para ser um revisor a fim de ver o sistema de classificação.
Cada resumo recebe uma classificação numérica de acordo com as respostas do revisor. A classificação final
mostrada para um artigo é a média das classificações individuais. Por este motivo, é melhor obter 3 ou mais revisores
para cada resumo. Quanto mais avaliações melhor. O sistema também calcula e exibe a classificação média para
cada revisor. Isto é interessante. Alguns revisores são generosos, alguns são exigentes. O desvio padrão da
classificação de cada resumo também está disponível.
O sistema permite que os dados sejam descarregados no formato de folha de cálculo. Desta forma, através da folha
de cáculo é possível adicionar atributos para resumir informações, como áreas temáticas. Pode-se, então, ordenar
por este atributo e ver, por exemplo, todos os resumos sobre detecção de túnel, juntamente com as pontuações
dos revisores. É claro que também se pode ordená-los da classificação mais alts para a mais baixa sem considerar
nenhum tema em específico.
Esperamos que os futuros organizadores da sessão que propõem um tema de sessão geral incentivem os autores a
enviar resumos sobre o assunto, mas todos compreendemos que o sucesso desses esforços pode variar. Alguns
organizadores gerais da sessão imaginam que o seu único trabalho é nomear um tema e depois presidir a sessão
resultante criada por quaisquer resumos submetidos sobre esse assunto. Isto pode funcionar para tópicos em

destaque. Outros pressionam até obterem pelo menos oito e talvez mais resumos submetidos por autores
selecionados, de forma a garantir nas revisões que os oito primeiros estejam na sua sessão. Não existe um nível de
acção certo ou errado, pois varia com o tema e a indústria.
Quando a submissão de resumos é encerrada (1 de Abril deste ano), iniciamos o trabalho para determinar quais são
as sessões gerais de NS, tanto oral como de poster, que podem ser criadas. Este ano começámos com dezoito temas
de sessões possíveis propostos pelos membros do NSTS. Destes, cerca de quinze ainda tinham organizadores
interessados quando o processo de submissão de resumos encerrou. Uma rápida revisão dos resumos apresentados
mostrou que cinco temas receberam zero ou uma submissão. No entanto, alguns temas podem ser fundidos. Por
exemplo, os três temas seguintes:
1) Mapeamento de estruturas de Near-Surface;
2) Estudos de Amplificação de Movimento de Terra;
3) Caracterização do Local e do Material para Mitigação de Riscos;
cada um tinha apenas um ou dois resumos, mas poderiam ser fundidos num único tema intitulado “Caracterização
do Local”. Este tema incluía os três acima referidos e reuniu muitos resumos não solicitados sobre estudos de locais
de near-surface de todos os tipos. No final, foram identificadas dez áreas temáticas, oito das quais foram
originalmente propostas antecipadamente pelos futuros organizadores da sessão, e duas delas foram criadas pela
junção de temas originalmente propostos.
Tivemos 116 resumos para trabalhar dentro da categoria geral de NS, permitindo-nos definir seis sessões orais de
oito artigos cada (48 resumos), e seis sessões de seis artigos em cada (36 resumos). Isso significa que poderíamos
aceitar 84 resumos e rejeitaríamos 32. A nossa taxa de rejeição de 28% foi menor do que a taxa de rejeição total
da SEG de 39% porque o NSTS está a ser incentivado a aumentar a sua importância na conferência. Contudo, isto
poderá prejudicar-nos a longo prazo se aceitarmos resumos de qualidade inferior a outras categorias.
Todos os resumos tinham uma média de classificação do revisor de 0 a 1,58 e um desvio padrão associado a essa
classificação média. Do total de 116 resumos gerais de NS, 74 tiveram uma classificação média de revisor de 0,80
ou superior. Todos eles entraram no nosso programa. Dezoito resumos tiveram uma classificação média de revisor
de 0,50 ou menos. Nenhum deles entrou no nosso programa. Dez dos vinte resumos com avaliações entre 0,50 e
0,80 conseguiram serem integrados no programa; dois deles como apresentações orais e oito deles como
apresentações de posters.
Os pontos de partida são, 1) todas as sessões orais finais e a maioria das sessões de posters foram baseadas nos
temas originalmente propostos com patrocinadores nomeados; e 2) os resumos foram aceites ou rejeitados com
base quase exclusiva nas avaliações do revisor, não no conteúdo do assunto. É verdade que os dois resumos com
notas mais baixas no programa oral estão lá porque o conteúdo do assunto preencheu uma sessão específica. E é
verdade que os poucos resumos com classificação mais baixa no programa de posters também tiveram conteúdos de
assunto que preencheu uma sessão específica.
Isto leva-nos novamente às duas importantes atividades voluntárias necessárias para criar um bom programa
técnico. Primeiro, trabalhar cedo para propor e selecionar temas de interesse atuais e depois solicitar aos autores
resumos sobre esses assuntos é a melhor maneira de criar um programa que incentive a participação na conferência.
Não é cedo para pensar nos temas da sessão de 2019. Em segundo lugar, a realização de revisões formais com
avaliações honestas conduz à qualidade dos resumos selecionados, o que é muito importante se quisermos aumentar
com sucesso a importância da nossa conferência.
Obrigado, novamente, a todos os que este ano fizeram por incentivar uma sessão ou por rever resumos. Se já enviou
um resumo, ou pensou sobre isso, deveria considerar em voluntariar-se para uma destas atividades de forma a
melhorar o seu próprio sucesso. Encontramo-nos todos em Anaheim.
Mike Powers, Presidente da Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface da SEG
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Anúncio Importante da SEG e da NSTS

Se gostaria de continuar a receber comunicações via e-mail da SEG, bem como da Seção Técnica de Geofísica de
Near-Surface por favor, OPT-IN!

Como fazer o OPT-IN:
Vá a seg.org, click no botão SIGN UP e insira o seu email.
Na opção My Account, edite as suas subscrições no Communications Center e certifique-se que optou por receber
este boletim informativo, o Near-Surface Views, bem como o Near-Surface eTOC para se manter atualizado com o
NSTS.
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Vencedor do 2018 Near Surface Research Award – Alexander Yablokov
Biografia
Eu formei-me no Departamento de Geologia e Geofísica da Novosibirsk
State University (NSU) com um grau de licenciatura em geofísica em
2015, depois tirei um mestrado na mesma especialidade em 2017.
Agora, sou estudante de pós-graduação da NSU e trabalho no Instituto
de Investigação. Acompanho a investigação em diversas áreas da
geofísica. A principal linha de investigação para nós é a implementação
e desenvolvimento de algoritmos nos métodos de processamento de
dados sísmicos. Qualificação e experiência são suficientes para
conduzirmos o processamento e a interpretação dos dados sísmicos de
exploração e engenharia.
Eu comecei a trabalhar na tese enquanto estudava no 4º ano da
licenciatura e obtive bons resultados no processamento de dados para
engenharia sísmica. O meu orientador de licenciatura e mestrado
lecionou o curso “Física matemática: equações diferenciais parciais” a
mim e a outros estudantes de geociências. Eu estava muito interessado
neste curso e mostrei bom nível no exame final. Então o meu orientador
ofereceu-me uma proposta para trabalhar no nosso laboratório.
Os meus interesses académicos estão ligados à exploração sísmica. Eu tenho aptidões avançadas em modelagem
numérica de ondas sísmicas, programação, processamento de dados sísmicos, algoritmos de inversão e tenho alguma
experiência em pesquisas sísmicas de campo. O meu estudo está ligado à exploração sísmica de near-surface para
algumas aplicações geotécnicas e de engenharia. A minha investigação foca-se no desenvolvimento de algoritmos
para processamento automático de dados de ondas de superfície. Estamos focados no uso conjunto do algoritmo de
inversão de ondas de Raleigh e Love e combinamos com as técnicas de inversão de first arrival, como o método
clássico plus-minus e o método de tomografia sísmica. Estamos a trabalhar na implementação do MASW em meio
heterogéneo lateral. Neste momento, estou a estudar análise avançada de espectro de ondas de superfície. Durante
a investigação, eu ajudo frequentemente outras pessoas com a modelação de sismogramas sintéticos a partir de
soluções obtidas por diferenças finitas. Ao mesmo tempo, outros colegas fornecem-me dados de campo.
Falando da minha atividade extracurricular, está diretamente relacionada com os objetivos da SEG. Considero que
minha principal conquista foi uma contribuição significativa para a organização e o desempenho da saída de campo
internacional de geofísica na República Altai, em Agosto de 2015. O objetivo do Campo era estudar vários sítios
arqueológicos únicos. Tive que resolver não só questões gerais de organização, mas também participar na
cooperação entre grupos individuais de investigação (consistindo em alunos participantes). No final de 2015, eu
tornei-me o vice-presidente do SEG Student Chapter da NSU. Atualmente sou responsável pelo projeto de disseminar
as ciências geológicas entre as crianças em idade escolar.
Eu sou o terceiro vencedor da International Scientific Student Conference. Em 2016, ganhei uma bolsa de viagem
do NSU para fazer uma apresentação oral na Conferência EAGE em Anapa, na Rússia. No entanto, a minha carreira
científica não é longa (cerca de 3 anos), sou o autor de 22 publicações.

Abstract do Projecto: Investigação do risco de deslizamento de terras por métodos sísmicos
As acuais mudanças climáticas e o crescente impacto humano no meio ambiente influenciam as condições e a
estabilidade dos solos, levando ao descongelamento do permafrost, à erosão e às deformações do solo. Um dos
objetos perigosos formados como resultado desses processos é o deslizamento de terras. Os deslizamentos de terra
são um risco natural em muitos países para as pessoas e suas casas, e para estruturas de engenharia
estrategicamente importantes. A fim de evitar que esses eventos aconteçam, é necessário diagnosticar com precisão
as propriedades físicas e mecânicas do ambiente geológico e prever a possível aparência de falhas no solo. O
deslizamento de terras é uma formação geológica complexa que consiste em uma combinação de camadas com
gradação e propriedades físicas opostas. Ao avaliar o perigo de escorregamentos, é de primordial importância
investigar a estrutura do declive do escorregamento e sua saturação de água, bem como as propriedades e estado
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dos solos que compõem o declive. A prospecção sísmica de engenharia é o método mais adequado para monitorizar
mudanças nas propriedades físicas e mecânicas. É uma parte dos trabalhos de prospecção geológica realizados
durante a construção e observação de construções de engenharia, ex. estradas, edifícios, barragens, etc. e infraestruturas de instalações mineiras (minas, produtor de carvão, cortes a céu aberto, etc.). Técnicas geofísicas de
near-surface convencionais, incluindo os métodos sísmicos, elétricos, magnetometria, são aplicadas com sucesso
variável para estudar a estrutura do escorregamento. Os softwares e métodos análogos existentes não atendem aos
requisitos de precisão dos dados sísmicos processados de engenharia. Em particular, isso deve-se ao facto d os
métodos geofísicos permitem imagens apenas em termos de parâmetros físicos, que não são diretamente
relacionados às propriedades geológicas e mecânicas exigidas pelos geólogos.
É especialmente importante realizar esses estudos em áreas de permafrost na Rússia, que cobre mais de 60% de
todo o território. Esta é uma ampla variedade de problemas específicos. Estas são áreas de permafrost na Yakutia,
onde os diamantes são ativamente extraídos e é necessário controlar a estabilidade das fundações e encostas do
trabalho a céu aberto. Este é também o problema de explorar e desenvolver a região do Ártico (o nosso instituto
tem o Arctic Center - "Samoilovsky Island" - uma nova estação de investigação no delta do rio Lena). Os problemas
de monitorização da infraestrutura nos campos da Sibéria Ocidental, já que as cargas mecânicas no permafrost são
produzidas por todas as instalações de produção de hidrocarbonetos. São também os problemas de pesquisar
objectos geológicos únicos do permafrost na República de Altai, que são de grande interesse científico.
A ideia principal é usar a combinação de métodos de refração e ondas de superfície: a combinação das velocidades
da onda P e da onda S será usada para a reconstrução das propriedades físicas e mecânicas dos solos com base nas
dependências de correlação. Assim, o objetivo da investigação é melhorar os métodos diagnósticos das propriedades
físicas e mecânicas dos solos, utilizando dados de prospecção sísmica. Os seguintes objetivos serão realizados:
1. Ensaios numéricos para testar e determinar a gama de aplicabilidade dos métodos e algoritmos desenvolvidos.
2. Aquisição de dados sísmicos de campo na região de Novosibirsk e na República de Altai.
3. O processamento de dados de campo para determinar a estrutura da velocidade e propriedades físicas e
mecânicas.
4. Interpretação dos resultados e determinação do grau de risco de escorregamento na região.
Durante o projeto, serão adquiridos dados de campo para um deslizamento de terra activo em Chagan-Uzun, no
distrito de Agach, República de Altai. Os dados envolverão reflexão sísmica, refração sísmica, tomografia sísmica,
dados de ondas de superfície e tomografia elétrica. Os dados serão processados usando os nossos desenvolvimentos,
em particular, o método modificado de análise espectral de ondas de superfície e o método de reconstrução de
seção de velocidade layer-by-layer. Os modelos de velocidade sísmica Vp e Vs resultantes serão comparados entre
si e com resultados de processamento de dados de resistividade elétrica. Além disso, pretendemos interpretar os
resultados geofísicos dentro das abordagens geomecânicas de engenharia. Já realizamos estudos semelhantes no
estudo da estrada, quando foi necessário estudar os parâmetros hidrogeológicos do subsolo por métodos sísmicos.
[Kurlenya M.V., Serdyukov A.S., Chernyshov G.S., Yablokov A.V., Dergach P.A., Duchkov A.A., Procedure and
Evidence of Seismic Research into Physico-Mechanical Properties of Cohesive Soils, doi: 10.1134 /
S1062739116030598]. Esperamos que a interpretação e as conclusões nos permitam estudar a génese e a evolução
do escorregamento. Seremos capazes de avaliar o perigo da ocorrência de um deslizamento de terra.
Publicações Seleccionadas:
Azarov A. V., Serdyukov A. S., Yablokov A. V. Improvement in accuracy of point seismic sources wavefields
numerical modeling //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2016. – Т.
43. – №. 1. – С. 012020. doi:10.1088/1755-1315/43/1/012020.
Kurlenya M.V., Serdyukov A.S., Chernyshov G.S., Yablokov A.V., Dergach P.A., Duchkov A.A., Procedure and
Evidence of Seismic Research into Physico-Mechanical Properties of Cohesive Soils, Journal of Mining Science,
2016, Vol. 52, issue 3, pp 417–423.
Kurlenya M.V., Chernyshov G.S., Serdyukov A.S., Duchkov A.A., Yablokov A.V., Procedure and results of seismic
investigations into causes of landslides in permafrost rocks, Journal of Mining Science, 2016, vol. 52, issue
5, pp 835–841.
Nikitin A.A., Serdyukov A.S., Duchkov A.A., Azarov A.V., Yablokov A.V. Parallel implementation of seismic
traveltime computations for 3D tomography // 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference
SGEM 2015. Surveying Geology and Mining Ecology Management (Albena, Bulgaria, 18-24, June, 2015):
Conference proceedings. – 2015. – Т. Vol. 3 (1). – С.919-924.
Serdyukov A.S., Yablokov A.V., Chernyshov G.S., Azarov A.V. The surface waves-based seismic exploration of soil
and ground water //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2017. – Т.
53. – №. 1. – С. 012010. doi:10.1088/1755-1315/53/1/012010.
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No horizonte – Ariel Lellouch
Biografia
Eu tornei-me geofísico por acaso. Depois de me graduar na Hebrew
University em Jersalem (Israel) numa licenciatura em física e
matemática em 2009, passei os seis anos seguintes a trabalhar como
oficial na Armada de Israel. Maior parte do tempo foi dedicado à
investigação de geofísica de Near-Surface na universidade de Tel Aviv
(TAU), onde descobri a geofísica. Quis também conduzir a minha
própria investigação, fui então tirar um mestrado na TAU, completado
em 2014. Naquela altura estava claro para mim que a geofísica era a
minha paixão, e comecei a trabalhar no meu PhD na TAU. A tese foi
recentemente publicada e encontra-se em revista. Adicionalmente, foi
membro estudante da SEG e da EAGE desde 2015, e apresentei o meu
trabalho em diversos Annual Meeting.
Graças ao meu serviço e estudos, tive a oportunidade de investigar
muitos problemas sísmicos diferentes – localização de eventos, imagem
difratada, tomografia, separação de ondas P e S, estimação do Q
modelo e ainda mais. Descobri que operar em geofísica complexa de
Near-Surface foi complicado, e as abordagens convencionais foram
menos do que ideais. Consequentemente, decidi investigar um
procedimento alternativo e métodos desenvolvidos com base em
aquisições de subsuperfície. Essas técnicas provaram ser melhores em
termos de separação de fase, rácio sinal ruído, e imagiologia.
Além disso, abordagens sobre aquisições de subsuperfície
manifestaram-se como particularmente úteis para estimação de velocidade sísmica. Os métodos de imagiologia e
de localização são baseados em métodos de velocidade adequados, que são difícil de extrair, especialmente na
secção de near-surface. Portanto, desenvolver técnicas de análise de velocidade de alta resolução usando fontes
de subsuperficie tem sido a espinha dorsal da minha investigação. Os tópicos em que foquei o meu estudo são os
modelos de calibração de velocidade usando fontes de localização conhecida, aplicar o princípio de time-reversal
para a inversão da velocidade, e tomografia de ondas S.
Até ao fim do ano, vou começar um Pos-Doc de dois anos na Stranford Exploration Group. Como aluno Pós-Doc, vou
estudar a utilização de sensores acusticamente distribuídos (DAS) para análise de velocidades, imagiologia e
localização da fonte. Esta nova tecnologia entusiasmante vai muito provavelmente tornar-se a mais utilizada em
monitoramento e interferometry blabla de near-surface nos próximos anos.
Publicações Seleccionadas:
Lellouch, A. and E. Landa, 2018, Seismic velocity estimation using time-reversal focusing, Geophysics
Lellouch, A. and M. Reshef, 2017, Shallow diffraction imaging in an SH-wave crosshole configuration, Geophysics
Lellouch, A. and M. Reshef, 2016, Usage of directional common image gathers for shallow seismic source
localization, Near Surface Geophysics
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Eleições para a Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface
Candidatos a Presidente Eleito 2018
Choon Park

Chester Weiss

Candidatos a Secretário 2018
Adam Mangel

Lia Martinez

As eleições abrem a 1 de Junho e terminam a 1 de Julho.
Clica aqui para ler a biografia de cada candidato.
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Workshop de Avanços em Métodos de Tomografia Geofísica

Descrição do Workshop de Avanços em Métodos de Tomografia Geofísica
A Tomografia Geofísica está fortemente a tornar-se uma ferramenta indispensável para os geocientistas de forma a
inferir espacialmente propriedades contínuas e processos da subsuperfície. Enquanto o nas últimas décadas temos
testemunhado enormes avanços em métodos de tomografia geofísica, os desafios para solução de não-exclusividade
resultante de observações limitadas e ruidosas, complementadas com a compreensão incompleta do fenómeno alvo
ainda dificultam a nossa habilidade de inferir precisamente os modelos de modelos de subsuperficie das medidas
geofísicas. O objectivo deste workshop é criar “experts” na área da tomografia geofísica para discutir os desafios e
avanços nos métodos tomográficos. Tópicos que merecem discussão incluem, mas não estão limitados a: avanços
em estratégias de regularização, erros de dados de modelização, incerteza na qualificação, técnicas de redução de
modelo de ordem, métodos para avaliação de dados, inversão “full waveform”, etc.
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Workshop de Avanços em Métodos de Tomografia Geofísica
Caros colegas,
Nós estendemos a data limite para 10 de Junho, para a submissão dos resumos para o Workshop de Avanços em

Métodos de Tomografia Geofísica na Annual Meeting da SEG 2018 em Anaheim. O workshop vai ter lugar na tarde
de 18 de Outubro.
Existem duas opções para submissão dos resumos: Resumo de 250 palavras ou um resumo alargado seguindo o
formato de resumos do Annual Meeting da SEG. Enquanto os resumos mais curtos serão publicados na página web
da Near-surface da SEG, os resumos alargados irão para a Biblioteca Digital da SEG.
Por favor, envie-nos um e-mail com o seu Resumo para Erasmus Oware (erasmuso@buffalo.edu) com
conhecimento de Jinsong Chen (jchen@lbl.gov) e da Laurie Whitesell (lwhitesell@seg.org).
Nota: Autores terão a opção de expandir o resumo alargado do workshop para um documento completo para a
publicação numa secção especial em Avanços em Métodos de Tomografia Geofísica a ser publicado na revista
Geophysics.
Abertura da palestra: Frederick Day-Lewis, USGS, Storrs-Mansfield, CT.
Organizadores:
Erasmus Oware, University at Buffalo, Buffalo, NY, United States.
Jinsong Chen, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, United States.
Jan van der Kruk, Forschungszentrum Jülich GmbH, Germany.
Anh Tran, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, United States.
James Irving, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland.
Nós agradecemos a sua consideração ao submeter um Resumo para este workshop e esperamos ter uma discussão
vantajosa sobre o estado actual dos métodos de tomografia geofísica em Anaheim.
Com os melhores cumprimentos,
Erasmus, Jinsong, Jan, Anh, and James.
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Exposição Internacional e 88º Annual Meeting 2018 da SEG

Este ano o Annual Meeting contará com uma série mais alargada de Sessões Técnicas de Near Surface, assim
como painéis de discussão e workshops.
This year the Annual Meeting will feature an even wider array of Near Surface technical sessions, panel
discussions, and workshops.

Este é o Evento de Geofísica do Ano!

Sessões técnicas orais – veja a descrição AQUI
Sala #

204 A

207A

Segunda - NS1:
Tarde Geoscientists without
Borders ® and Humanitarian
Geophysics
Terça –
Manhã

NS 2:
Estudos de Superfície e
aplicações

Terça –
Tarde

NS 3:
Novos procedimentos e
Aplicações na Agricultura

Quarta –
Manhã

NS 4:
Tomografia para
Melhoramento de Imagem e
Aplicações aéreas

Quarta –
Tarde

NS 5:´
Caracterização de local

Quinta –
Manhã

NS 6:
Detecção de Túneis

213 B
SS 2:
Desenvolvimento e aplicação
de métodos de Onda
superficial

SS 3:
Engenharia Geofísica

SS 7:
SEG/AGU Hidrogeofísica
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Sessões me Poster – veja a descrição AQUI
Sala #

Salão de Exposição

Salão de Exposição

Segunda – NS P1:
Tarde Velocidade pouco profunda
Terça –
Manhã

NS P2:
Velocidade pouco profunda e
Melhoramento da Coerência

Terça –
Tarde

NS P3:
GPR e Aplicações em
Engenharia

Quarta –
Manhã

NS P4:
Estudos locais

Quarta –
Tarde

NS P5:
Inversão e Modelização
Potencial e Electrica

NS P6:
Sismica pouco profunda

Workshops pós-convenção
Quinta –
Tarde
Sexta –
Todo Dia

Número do
Workshop
12

22

Título
Avansos em Métodos
de Tomografia
Geofísica
Avansos em
Geofísica
Unmanned Airborne
System (UAS).

Organizadores
Erasmus Oware
Jan van der Kruk
Jinsong Chen
Anh Tran
John Lane
Nathan Campbell

Contactos
University of Buffalo; erasmuso@buffalo.edu
Forschungszentrum Jülich GmbH
Lawrence Berkeley National Laboratory
Lawrence Berkeley National Laboratory
USGS; jwlane@usgs.gov
Oklahoma State University
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Está convidado!
Recepção Noturna da Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface

**Inscrição Obrigatória**
Data e Horário:
Terça-feira, 16 de Outubro
19:00 – 22:00

Local:
McCormick & Schmick’s Grille
321 West Katella Avenue
Anaheim, CA 92802
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Painel de Discussões
Painel de Carreiras de Geofísica de Near-Surface
Profissionais de Geofísica de near-surface da indústria, do sector académico e do governo irão conduzir uma discussão sobre as suas
carreiras actuais. O painel de membros irá partilhar as histórias de como alcançaram a posição em que estão actualmente. Estes irão
destacar os obstáculos que encontraram e superaram durante todo o seu percurso, de estudante a profissional, proporcionando aos
participantes uma visão de como eles também se poderão preparar para suas futuras carreiras em geofísica de near-surface.
Este painel de membros será constituído por profissionais de geofísica de near-surface, desde profissionais no início de carreira a
cientistas experientes, para dar aos alunos uma vasta gama de informação e perspectivas. Esse painel, constituído por três a cinco
pessoas irá conter membros que detêm posições como engenheiros/geofísicos ambientais, investigadores governamentais e quadros
académicos.
Os oradores devem preparar uma pequena introdução sobre si mesmos, incluindo nome, local e descrição do trabalho, há quanto
tempo se encontram no ramo de NS, e onde se formaram. Preferencialmente, irão partilhar sua experiência acerca da forma como
conseguiram o seu primeiro trabalho em NS e o caminho percorrido até alcançar a sua actual posição, quer tenham trabalhado em
várias instituições ou se tenham mantido o mesmo departamento até à data.

Geofísica de Near-Surface para Gestão de Água Subterrânea
O melhoramento da Gestão de Água subterrânea está a tornar-se um tema crítico em várias regiões dos Estados Unidos e do mundo,
devido não só, à competição pela procura deste recurso escasso bem como, ao aumento das ameaças à qualidade e quantidade da
água subterrânea. Os métodos de geofísica de near-surface podem desempenhar um papel importante na avaliação e monitorização
deste recurso e na mitigação de riscos associados à exploração de água subterrânea.
O objectivo deste painel de membros é reunir as várias partes interessadas que possam partilhar perspectivas específicas do sector
das águas subterrânea, e através da interação com especialistas técnicos do painel, receber sugestões da forma como a geofísica de
near-surface e hidrogeofísica, em particular, poderão definir as suas necessidades e prioridades. É também procurada representação
internacional para este painel.
Entre os potenciais sectores a serem representados estão incluídos a exploração mineira, agricultura, petróleo & gás, aplicações
públicas e instituições legais e reguladoras. Nos possíveis temas em discussão estão o mapeamento e prospecção de aquíferos,
remoção da água produzida nos campos petrolíferos, intrusão de águas salinas em áreas costeiras, regulamentação e leis aplicadas à
água e direitos associados à água subterrânea transfronteiriça.
O resultado pretendido do painel é dividido: sensibilizar os representantes do sector das ferramentas geofísicas que podem ser
colmatar as suas necessidades em relação à gestão das águas subterrâneas e facilitar o acesso a potenciais oportunidades de expansão
de mercado às empresas geofísicas e prestadoras de serviços.

Desafios dos trabalhos na zona costeira
Devido à sensibilidade ambiental da zona costeira, existem inúmeros regulamentos para proteger o ambiente de possíveis catástrofes
associadas aos trabalhos geofísicos na zona costeira.
O painel deve incluir entidades reguladoras governamentais, desde geofísicos no activo provenientes de grandes empresas de energia
e de pequenos negócios, até consultores e entidades locais, de modo a discutir as questões relacionadas com o trabalho geofísico na
zona costeira. É necessária uma discussão equilibrada abrangendo a grande importância da zona costeira para a sobrevivência da
sociedade, incluindo a produtividade comercial (catástrofes naturais, recursos naturais, energia, transporte, comunicação, etc.) e
com fins recreativos.
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Escola de Verão de Hidrogeofísica

Informações e Registo: www.geoverbund.de/summerschool
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Doar hoje para o NS Award Endowment | Renovação de Sócios SEG & Benefícios NSTS

Procura fazer uma contribuição?

DOAR HOJE!

JÁ RENOVOU SUA ADESÃO SEG?
Benefícios da Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface da SEG:
1. Líderes eleitos da Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface
2. Posições de liderança sem votação da Secção Técnica de Geofísica de NearSurface abertas aos alunos
3. Boletim Trimestral
4. Tabela Electrónica Trimestral de Conteúdos
5. Artigo não técnico trimestral da TLE Near-Surface geophysics
6. Gestão de competências em engenharia e geofísica ambiental
7. Prémio de Near-Surface Student Research da SEG
8. Prémio de Melhor Artigo de Revista da Student Chapter da Near-surface

RENOVE AQUI!
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Calendário dos Próximos Eventos

Eventos

Local

Data(s)

Submissão

Registo

AOGS

Honolulu, Havai EUA

3-8 Junho 2018

Fechado

Aberto

ICEEG 2018

Hangzhou, China

10-13 Junho 2018

Fechado

Aberto

Copenhaga, Dinamarca

11-14 Junho 2018

Fechado

Aberto

Kolding, Dinamarca

11-14 Junho 2018

Fechado

Aberto

Rapperswil, Suíça

18-21 Junho 2018

Fechado

Aberto

24-26 Agosto 2018

N/A

Aberto

Julich, Alemanha

27-31 Agosto 2018

N/A

Aberto

Porto, Portugal

9-13 Setembro 2018

Fechado

Aberto

Porto, Portugal

9-13 Setembro 2018

Fechado

Aberto

Porto, Portugal

9-13 Setembro 2018

Fechado

Aberto

3-5 Outubro 2018

1 Julho 2018

28 Out – 1 Nov 2018

Fechado

Aberto

14-19 Outubro 2018

Fechado

Aberto

80th EAGE Conference and
Exhibition
7th International Workshop on
Airborne Electromagnetics
17th International Conference
on Ground Penetrating Radar
A Forum on Infrastructure
Hydrogeophysics
Summer School

Stillwater, Oklahoma
EUA

24th European Meeting of
Environmental and Engineering
Geophysics
3rd Applied Shallow Marine
Geophysics Conference
2nd Conference on Geophysics
for Mineral Exploration and
Mining
5th International Workshop on

Newark, Nova Jérsia

Induced Polarization

EUA

ICEG

Hangzhou, China

SEG Annual Meeting
13th SEGJ International
Symposium
AGU Fall Meeting

Anaheim, California
EUA
Tóquio, Japão
Washington D.C., EUA

12-14 Novembro
2018
10-14 Dezembro
2018

Fechado
1 Agosto 2018

Inscrição antecipada
Prazo: 1 Set 2018

Pré-Inscrição
Fecha: 12 Out 2018
A definir
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Propostas de Emprego | Um Fórum sobre Infraestrutura
Profissional para a equipa de Geofísica
S&ME, Inc.
Charlotte, NC, USA

Geofísico (UXOs)
RPS Group
Dorchester, Sudoeste da Inglaterra

Estagiário Geofísico / Hidrográfico
Tetra Tech
Bothell, WA, USA

Técnico Geofísico de Campo
Weston Solutions
West Chester, PA, USA

Pesquisa de Mapeamento Móvel em Geofísica
U.S. Army
Springfield, VA, USA

Pós-doc Holbrook
Virginia Tech
Blacksburg, VA, USA

Vendas Técnicas - Aplicação Geofísica &
Ambiental
GSSI
Nashua, NH, USA

Cientista InSAR – Plano de Graduação 2018
CGG
Edenbridge, Reino Unido

Pós-doc, Geofísica: Detecção Acústica
Distribuída
Laboratório Lawrence Berkeley
Berkeley, CA, USA

Arqueólogo / Consultor de Património
Cultural
ERM
Oxford, Inglaterra

Geofísico
Fugro Geoconsuluting
Nootdorp, Holanda
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Para contribuir com conteúdos para a NS Views, envie um e-mail para Sarah Morton (smorton@kgs.ku.edu)
Todos os membros são convidados a enviar conteúdo de interesse para a comunidade de Near-Surface.
Observe que temos duas novas secções: "O que é novidade", onde novos métodos, desenvolvimentos,
tecnologias, equipamentos ou eventos de NS podem ser apresentados; bem como "Notícias e Atualizações
de Membros", onde destacaremos informações sobre os nossos membros, incluindo aposentações,
publicações especiais e prémios.
Sinta-se à vontade para enviar artigos para essas novas secções. Por favor, mantenha as mensagens breves,
forneça informações de contacto e (se disponível) um endereço da web para obter informações adicionais.

Neste momento também já estamos no Facebook! Coloca um “Gosto” na nossa página de forma a estar
actualizado com todas as notícias de Geofísica de Near-Surface da SEG!
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