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Carta do Presidente
Caros membros da SEG Near-Surface,

As sessões técnicas de Near-Surface deste ano
no encontro anual da SEG mostram a amplitude
da geofísica de Near-Surface. Os tópicos
abrangem temas desde a engenharia, geofísica,
hidrogeofísica até às correcções estáticas,
inversão e tomografia. A Secção Técnica de
Near-Surface da SEG tem oito sessões, o maior
número de sessões realizado até à data, contudo
queremos aumentar o número de contribuições
do próximo ano. Pessoalmente, quero agradecer
a todas as pessoas que submeteram e (ou) fizeram revisões dos resumos desta sessão técnica.
Este conjunto de sessões técnicas não teria sido possível sem a vossa contribuição.
Em relação às sessões técnicas, a tradição anual de receção da nova equipa de liderança da
Secção Técnica da SEG de Near-Surface começa com a entrega oficial durante a Receção
Noturna do Near-Surface a realizar na terça-feira, dia 18 de Outubro das 19h00 às 23h00, no
restaurante Eddie Deen. Vamos começar por receber o próximo Presidente de 2016-2017,
Steven Sloan do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Engenharia do Exército dos
Estados Unidos da América, bem como o Presidente-eleito, Michael Powers da Secretaria e
Aquisição Geológica dos Estados Unidos da América, e Dale Rucker da hydroGEOPHYSIC, Inc.
Tem sido uma honra e privilégio para mim, representar os membros da SEG de Near-Surface e
gostaria de agradecer a todos, por terem proporcionado esta oportunidade de vos servir, e a toda
a comunidade de Near-Surface.
As honras e prémios serão apresentadas na Receção Noturna. Começamos por prestar
homenagem ao destinatário inaugural do SEG de Near-Surface Geophysical Research Award,
Brady Flinchum. Brady está atualmente a fazer o doutoramento no Centro de Geofísica e
Hidrologia Ambiental do Wyoming (WyCEHG) da Universidade do Wyoming. Para ler mais sobre
o Brady, podem aceder ao seu artigo do segundo trimestre de Near-Surface Views através de
http://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Newsletter. Parabéns Brady, estamos ansiosos
por mais notícias sobre o seu trabalho!
Vamos também apresentar o prémio para o melhor artigo de Near-Surface dos SEG student
chapters, que vai para a Universidade de Eötvös Loránd, Budapeste, Hungria, pelo artigo
“Complex geophysical and geological study of the Balaton Highlands: inferences from magnetic
and geoelectric surveys” com os co-autores Zsófia Zalai, Tamás Lukács, Balázs Soós, András
Kovács, Virág Darányi, László Bereczki e Attila Balázs. Para ler este artigo, aceda ao quarto
trimestre de 2015 em http://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Newsletter.
Para concluir a minha última carta como Presidente da SEG de Near-Surface, é com prazer que
anuncio a seleção de Susan Hubbard como vencedora do Prémio Harold B. Mooney. O Prémio

Mooney é dado anualmente a um indivíduo que é reconhecido pela excelência científica e
técnica, bem como pela inovação que conduz ao avanço da geofísica de Near-Surface, pelo
apoio incansável e entusiástico a longo termo à comunidade geofísica de Near-Surface através
da educação e pelo esforço de divulgação, serviço profissional, ou desenvolvimento de
oportunidades com outras disciplinas relacionadas com geofísica. Parabéns Sue!

Atenciosamente,
Phil Sirles,
Presidente, Seção Técnica da SEG de Near-Surface
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Artigo em Destaque: “As minhas experiências como líder de projeto da SEGGWB: O que foi aprendido e o que ficou por aprender!”
Por Alireza Malehmir, Universidade de Uppsala
Não conseguia imaginar trabalhar
tanto e tão intensamente com métodos
de geofísica de Near-Surface até que
me vi envolvido como líder no nosso
projeto da SEG-GWB. Para mim, tudo
o que podia ter sido facilmente
descoberto, não foi muito interessante!
Há aproximadamente 7 anos atrás,
escrevemos a primeira candidatura
para o programa Geocientistas Sem
Fronteiras (Geoscientists Without
Borders, GWB) da Society of
Exploration Geophysicists (SEG),
Figura 1: Foto que mostra um deslizamento de terra do tipo
que tinha sido lançado na altura. Este
quick clay que ocorreu em 2006 na Suécia. Por sorte não
projecto foi aceite em 2010 (após ter
houve nenhuma fatalidade, mas uma grande destruição da
sido rejeitado uma vez) com a
recentemente construída via rápida e veículos que passaram
nessa manhã. Foto por Per Petersson.
promessa de enfrentar um tipo
peculiar de deslizamento de terras
conhecido nos países do Norte como quick clay (argila ultra-sensitiva; Fig. 1) na Suécia, Noruega
e no Canadá (e Alasca nos EUA) usando os nossos métodos e local de estudo como modelo
para outros estudos e locais. Várias universidades, organizações governamentais e de
investigação da Suécia, Alemanha, Polónia, Indonésia e Noruega participaram no projeto que
mais tarde, se expandiu para muitos mais parceiros e indivíduos, após a primeira campanha de
campo. Mais de 25 estudantes e investigadores participaram na primeira campanha de campo
(Fig. 2) que incluiu a aquisição de quase todos os métodos geofísicos que se podem denominar
como 2D e 3D, métodos de refração e reflexão sísmica ativa e passiva, campanha sísmica do
tipo SH-SH e 3D ERT, 2D e 3D radio-magnetotelúricos bem como uma técnica de fontecontrolada, GPR, e campanhas de gravimetria e magnética (Malehmir et al., 2013a).
Imediatamente depois do primeiro trabalho de campo, ficou claro que obtivemos dados
geofísicos de Near-Surface de alta qualidade acima do soco, e inclusivamente incluindo o soco,
incomum para a geologia da Suécia.
As reflexões acima do soco foram percetíveis nos shot-gathers que providenciaram imagens sem
precedentes, não apenas para dados de SH-SH (particularmente neste tipo de dados) mas
também nos dados tradicionais de onda-P de dados de reflexão sísmica 2D e 3D (Fig. 3). Um
conjunto de dados de reflexão 3D de Near-Surface (dois trechos sobrepostos contendo 11
recetores e shot-lines) foi adquirido inicialmente na Suécia, sendo provavelmente único no
estudo de deslizamento de terras a nível mundial (Lundberg et al., 2014). Inicialmente não foi
claro para nós que as reflexões (dois conjuntos a profundidades variando de 15 a 30 m) acima
do soco (desde a zona exposta até cerca de 80 m) estariam relacionadas com deslizamentos de
quick clay quer a nível local e regional, até que percebemos que a maior parte das bolsas deste
tipo de argilas foram formadas imediatamente acima das reflexões que compreendem material
de grão grosseiro (maioritariamente areia-a-argila). Por vezes, podendo ser ainda uma superfície

de potencial deslizamento associada
a uma maior resistividade devido à
circulação de água doce (Shan et al.,
2014 e 2016). Uma observação
interessante foi a natureza destas
reflexões ser do tipo onlap sobre o
soco; o soco é tipicamente
ondulante,
e
frequentemente
apresenta uma inclinação em direção
do rio (no nosso caso) ou lagos
(outros
casos).
A
geometria
combinada foi bem resolvida por
vários métodos geofísicos, sugerindo
que a infiltração de água através da
Figura 2: Uma foto matinal tirada aos participantes da primeira
superfície do soco, quando exposta
campanha de campo no membro sul de um deslizamento de
ou próximo da superfície do solo,
terra com cerca de 40 anos perto do Rio Göta (Sudoeste da
ajuda a direcionar a mesma para os
Suécia).
estratos
de
grão
grosseiro,
aumentando a pressão poro-água, lixiviando o sal das argilas marinhas superiores, resultando
na formação de argila ultra-sensitiva (este é, segundo a nossa interpretação, um processo a
longo termo), e em situações apropriadas desencadear as mesmas. Os materiais de grão
grosseiro (maioritariamente areia) foram relatados em alguns deslizamentos de terra históricos
da Suécia (e.g., deslizamento de terra Tuve em 1977, 65 casas destruídas resultando em 9
vítimas) abrangendo regiões incomuns a deslizamentos (observados pelas pessoas que vivem
na área e relatado nos filmes históricos sobre os deslizamentos de terra) sem ter sido
provavelmente dada nenhuma atenção cuidadosa.
O projeto terminou no final de 2012, mas nós não parámos até serem perfurados três poços na
área de estudo (BH1-BH3) no início de 2013, com os objetivos de perfuração completa dos
sedimentos e obviamente, a análise da origem das reflexões acima do soco. A perfuração
acústica foi utilizada com esse propósito, o que provavelmente não foi uma boa ideia, mas
possibilitou-nos a obtenção de amostras com a menor perturbação possível; claro que quando a
agitação é utilizada para amostragem de argila ultra-sensitiva, nenhum material de argila ultrasensitiva é devidamente recuperado (devido ao processo de liquefação), mas sim apenas
material não consolidado ou até mesmo liquefeito. Não é assim tão mau, podemos ao menos
especular onde se encontram as argilas ultra-sensitivas (ou argilas sensíveis)! Bastante
motivado, observei o primeiro furo (em pleno Fevereiro frio e congelado da Suécia) e os
testemunhos de sondagem que saíram do primeiro furo a cada 3 m, aproximadamente. Nas
profundidades esperadas, o furo intercetou dois conjuntos de estratos areno-siltosos (um mais
significativo que o outro). A perfuração continuou para os outros dois furos, mas tive que viajar
para fora da Suécia. Após dois dias recebi uma chamada surpresa: “Alizera nós pensamos que
estamos a presenciar cheiros de gases horríveis e bolhas num dos poços, nós ouvimos as
bolhas”. Sabendo que isto está a acontecer na Suécia e sendo que este não é um país de
geologia com óleo e gás, eu pedi aos perfuradores para se divertirem a inflamar o gás! Foi uma
má ideia, pensei eu depois de ter terminado a chamada. Liguei meia hora depois! “O que
aconteceu? Nós vamos enviar um e-mail; o equipamento de perfuração está bom? Sim, não há
problemas, apenas veja o seu e-mail à noite”.

Figura 3: Vista 3D mostrando o número vasto de dados geofísicos adquiridos para perceber a geologia
Near-Surface responsável pela formação e ativação dos deslizamentos de terra de quick clay, uma das
quais é notável na foto aérea projetada sobre a superfície da área em estudo. Dois conjuntos de reflexões
acima do soco são percetíveis, por exemplo ao longo da porção do perfil 5 com uma clara queda de gamma
observada em BH3. BH2 intersecta 10 m de espessura de material de grão grosseiros a aproximadamente
30 m de profundidade, onde uma grande quantidade de gás escapou (ver Figura 4). Figura de Malehmir et
al. (2016).

Claro, os perfuradores foram mais inteligentes que eu e antes de inflamarem o que seja,
removeram primeiro o equipamento de perfuração e depois incendiaram o gás. Na realidade, era
inflamável (Fig. 4). Onde foi visto? Mesmo no primeiro estrato arenoso no segundo poço (BH2
na Fig. 3); neste caso o estrato de areia tinha 10 m de espessura! O que observámos abaixo da
areia: 20-30 m de intercalações de argilas marinhas e orgânicas sugerindo uma origem biogénica
do gás (uma argila tão escura, pegajosa e malcheirosa que não se conseguia livrar do cheiro
após lavar as mãos várias vezes). Será esta observação importante para os deslizamentos de
terra de argila ultra-sensitiva? E se acontece numa cidade ou numa área altamente
industrializada? Antes que me esqueça, uma das outras razões que nos levou a perfurar foi esta
particular reflexão ser, ao que pensamos hoje, de natureza pull-down que não estava claro
quanto ao porquê (Malehmir et al., 2013b)! Foi efetuada uma inversão full-waveform que mostrou
a zona anómala de baixa velocidade associada à zona de interesse (Adamczyk et al., 2013 e
2014). O reservatório arenoso de gás-água com argilas marinhas como capas impermeáveis,
não acredito! Alguma resposta do AVO? Espere até vermos isto mais atentamente! Mais
surpresas virão; encontrámos conchas do mar, grãos de magnetite na areia sugerindo um
ambiente salobro a praia-mar para a deposição da areia; o que significa, sem certezas por agora.
Nós não conseguimos resistir mais, deveria ser realizado um registo geofísico ao longo do furo
e precisamos de ver se os estratos de grão grosseiro são características de grande-escala e não
locais, para perceber se podem serem extrapolados para outros locais (Salas-Romero et al.,
2015). Isto foi feito obviamente com dificuldades. Geralmente, os sedimentos glaciares
consolidados implicam o uso de um casing. Claro, nós fomos inteligentes ao ponto de usar PVC
em vez de um casing de ferro, mas nós não acreditávamos que as argilas tivessem velocidades
mais baixas que o PVC. Portanto, perdemos os dados acústicos da inversão full-waveform e a
informação da resistividade devido a este facto (uma campanha VSP já está planeada, mas ainda
não existe uma data exata para a sua realização, por agora), com a exceção dos lugares onde o
PVC foi perfurado deixando entrar água nos poços, permitindo o registo no furo (a maioria das
sondas exigem isto). Foi obtida uma velocidade média do PVC, da velocidade da formação e da

resistividade. A condutividade dos
poros foi, no entanto, medida no
laboratório usando amostras do
testemunho. Foi conduzida uma
nova campanha de campo bem
como a integração de dois novos
estudantes de doutoramento em
2013.
Posteriormente,
descobrimos que talvez haja
dados de reflexão sísmica de
ultra-alta frequência (single- e 5
canais), e dados de sonar de
varrimento lateral disponíveis do
rio,
que
foram
também
recuperados e atualmente a
serem processados por um dos
Figura 4: Fotos tiradas durante a perfuração no BH2 (ver Figura
estudantes de doutoramento.
3) mostrando o gás metano a escapar parra a superfície através
Existe muito mais a falar sobre o
do furo a aproximadamente 30 m de profundidade, quando o
estrado de grão grosseiro foi intersetado. Antes de inflamar o gás,
que aprendemos, mas vou parar
uma grande quantidade escapou, como apresenta a foto à
por aqui e agradecer ao programa
esquerda.
GWB e claro à SEG por
proporcionar a oportunidade de ver tanta informação nos primeiros 10-50 m, que me deixou
maravilhado por ver o seu possível significado. A nossa experiência no local de estudo na Suécia
ajudou-nos a aconselhar e recomendar estudos semelhantes para outros projetos de GWB-SEG
relacionados com deslizamentos de terra no Brasil, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, para os quais
eu fui orientador (e para os quais também viajei). O projeto ajudou-me a ir de encontro à
instrumentação sísmica multi-componente e reunir com outros onze autores um artigo de revisão
(contendo 38 boas figuras) sobre o uso de métodos geofísicos de Near-Surface em áreas
propícias a riscos geológicos (Malehmir et al., 2016). Esteja atento ao próximo volume de
Advances in Geophysics (volume 57).
Até agora, o projeto resultou em mais de 10 publicações revistas por especialistas da área,
muitos esforços e artigos científicos populares e apresentações incluindo um orador convidado
no ASEG-Perth 2015, que formou uma base para teses de doutoramento de Emil Lundberg
(Universidade de Uppsala), Anna Adamczyk (Academia de Ciências da Polónia), Chunling Shan
(Universidade de Uppsala), Silvia Salas-Romero (Universidade de Uppsala) and Shunguo Wang
(Universidade de Uppsala). Têm sido produzidas pelo menos 4 teses de mestrado através deste
projecto, com parcerias na Alemanha (Universidade de Cologne e Instituto de Geofísica Aplicada
de Leibniz, LIAG), na Universidade de Uppsala e na Universidade Tecnológica de Luleå (Suécia).
Como autor principal de uma, a nossa apresentação foi considerada uma das melhores 30
apresentações do Encontro Anual da SEG 2013, Houston, USA, e como co-autor (ver Krawzcyk
et al.) de um dos quatro melhores artigos de Near-Surface Geoscience 2013, Bochum,
Alemanha.
Nós ainda não terminámos, foi finalizada uma campanha aérea de electromagnetismo no
domínio do tempo sobre a área em estudo e outros locais semelhantes, podem imaginar o
contributo para a riqueza dos dados do local.
Aproveito esta oportunidade para agradecer aos estudantes, parceiros e patrocinadores,
particularmente à SEG por ter a iniciativa e por ter apoiado este projeto e a sua continuidade, e
espero que seja um modelo para motivar o uso de métodos geofísicos para resolver problemas
relacionados com riscos geológicos. Obviamente, pode haver mais a fazer e existe muito mais
do que pensamos nos 50 m abaixo dos nossos pés.

Se está interessado sobre deslizamentos de terra de argila ultra-sensitiva, veja este vídeo do
YouTube (em inglês) sobre um dos mais famosos na Noruega (Rissa 1978). Vai ficar encantado,
eu prometo! http://www.youtube.com/watch?v=3q-qfNlEP4A
Ou este, apenas a 5 km a sul do nosso local de teste (deslizamento de terra de Göta ou
deslizamento de terra de Lilla Edet 1957, na Suécia, mas vai perceber as fotografias e os efeitos
ambientais devastadores do deslizamento, perto de uma fabrica de papel e do Rio Göta, a fonte
de
água
potável
para
a
segunda
maior
cidade
da
Suécia):
http://www.filmarkivet.se/movies/veckorevy-1957-06-12/
Veja também algo que tem sido produzido a partir do nosso projeto como artigos revistos por
especialistas da área (estão mais a caminho!):
Malehmir, A., Socco, L.V., Bastani, M., Krawczyk, C.M., Pfaffhuber, A.A., Miller, R.D., Maurer, H.,
Frauenfelder, R., Suto, K., Bazin, S., Merz, K., and Dahlin, T., (2016). Near-Surface
geophysical characterization of areas prone to natural hazards — A review of the
current and perspective on the future. Advances in Geophysics, 57, xx–xx.
Wang, S., Malehmir, A., and Bastani, M., 2016. Geophysical characterization of areas prone to
quick-clay landslides using radio-magnetotelluric and seismic methods.
Tectonophysics, 677-678, 248–260.
Salas-Romero, S., Malehmir, A., Snowball, I., Lougheed B.C., Hellqvist, M., 2015. Identifying
landslide preconditions in Swedish quick clays – insights from integration of surface
geophysical, core sample- and downhole property measurements. Landslides.
doi:10.1007/s10346-015-0633-y
Shan, C., Bastani, M., Malehmir, A., Persson, L., and Lundberg, E., 2016. Integration of
controlled-source and radio magnetotellurics, electric resistivity tomography, and
reflection seismics to delineate 3D structures of a quick-clay landslide site in southwest
Sweden. Geophysics, 81, B13–B29.
Abbaszadeh Shahri, A., Malehmir, A., and Juhlin, C., 2015. Soil classification analysis based on
piezocone penetration test data — A case study from a quick-clay landslide site in
southwestern of Sweden. Engineering Geology, 189, 32–47.
Shan, C., Bastani, M., Malehmir, A., Persson, L., and Engdahl, M., 2014. Integrated 2D modeling
and interpretation of geophysical and geotechnical data to delineate quick clays at a
landslide site in southwest Sweden. Geophysics, 79, EN61–EN75.
Adamczyk, A., Malinowski, M., and Malehmir, A., 2014. High-resolution Near-Surface velocity
model building using fullwaveform inversion—a case study from southwest Sweden.
Geophysical Journal International, 197, 1693–1704.
Lundberg, E., Malehmir, A., Juhlin, C., Bastani, M., and Andersson, M., 2014. High-resolution 3D
reflection seismic investigation over a quick-clay landslide scar in southwest Sweden.
Geophysics, 79, B97–B107.
Adamczyk, A., Malinowski, M., and Malehmir, A., 2013b. Application of first-arrival tomography to
characterize a quick-clay landslide site in southwest Sweden. Acta Geophysica, 61,
1057–1073.
Malehmir, A., Saleem, M.U., and Bastani, M., 2013. High-resolution reflection seismic
investigations of quick-clay and associated formations at a landslide scar in southwest
Sweden. Journal of Applied Geophysics, 92, 84–102.
Malehmir, A., Bastani, M., Krawzyck, C., Gurk, M., Ismail, N., Polom, U., and Persson, L., 2013a.
Geophysical assessment and geotechnical investigation of quick-clay landslides - a
Swedish case study. Near-Surface Geophysics, 11, 341–350

Fundadores de Near-Surface: Líderes, Revolucinários e Ícones
A comunidade geofísica de Near-Surface (NS) tem uma história rica; a nossa área está a crescer
rapidamente e as nossas atividades são cada vez mais variadas. De muitas maneiras, os
membros da comunidade de NS cuja vida profissional, como a minha, começou na década de
1980 ocupam uma posição única – somos muito jovens para reivindicar estar entre os fundadores
modernos da comunidade de NS, mas podemos olhar para atrás, para os dias quando
trabalhámos junto desses pioneiros e, se tivessemos sorte suficiente, seriamos orientados por
eles. Neste momento, temos a trabalhar connosco um grupo diverso e talentoso de pessoas com
boas capacidades que poderíamos apenas sonhar quando entrámos nesta área. Olhando em
frente, é claro que independentemente do que o futuro reserva, será diferente do que foi e
diferente do que é agora. Podemos esperar que as atividades abrangidas pela comunidade
geofísica de Near-Surface continuem a crescer, quer no seu âmbito, bem como na sua
complexidade.
É importante saber de onde viemos para entender para onde estamos a ir.
Como Sociedade e como membros da ampla comunidade de NS, é importante olhar para trás e
visitar, de vez em quando, aqueles que vieram antes de nós. A instrumentação, métodos e ideias
que fazem a geofísica de Near-Surface de hoje, não seria possível se não fossem os brilhantes
e pioneiros geofísicos que vamos referir aqui. A comunidade de NS tem uma história interessante
e única para contar. Os “Fundadores da NS Interview Series“ é uma maneira de o fazer.
Esperemos que aproveite as entrevistas e biografias, nesta e em edições futuras de NearSurface Views, através dos líderes, revolucinários e ícones da geofísica de Near-Surface.
Jonh Lane

Fundadores da Geofísica de Near-Surface: F. Peter Haeni
Onde é que nasceu? Quando é que se
formou pela academia naval e Wesleyan?
Nasci em 1941, formado pela academia
naval em 1963, e formado em Wesleyan
em 1971.
Como e quando se envolveu com a
geofísica de Near-Surface?
Na escola de pós-graduação em 1970 na
Universidade de Wesleyan. O meu
orientador foi o James R. Balsley, que era
o geofísico principal de USGS, e estava no
período sabático do ensino de USGS em
Wesleyan.
Foi assim que se conectou com a USGS?
Sim, eu nem sequer tinha uma escolha quando me formei – iria trabalhar para a USGS.
Qual foi o tema da sua tese?
A minha tese era "Perfis sísmicos contínuos no Rio Connecticut". Como um aparte, Jim Balsley,
sendo uma pessoa de aeromagnética, viu os dados aeromagnéticos da crista média do Atlântico
e nunca os colocou lado-a-lado. Ficou fora de si, quando os tinha na sua mesa e os juntou
(tectónica de placas).
Para o seu primeiro trabalho, foi contratado pela USGS mas não era como geofísico?
Não. Fui contratado como hidrólogo e, a tempo parcial, fui autorizado a ajudar outros hidrólogos
a usar a refração sísmica nos seus projetos e nos meus projetos.
Qual foi a sua primeira tarefa ou projeto?
Provavelmente o projeto de modelação de águas subterrâneas em Newtown, Connecticut.
E fez refração como parte do projeto?
Sim.
O que queria ser quando crescesse?
Bem, essa é difícil. Talvez um engenheiro, e uma vez que eu tinha aparelho dentário, queria ser
dentista!
O que pode-nos contar acerca dos primeiros dias da geofísica de Near-Surface? Quando é que
começou a perceber que era uma sub-disciplina do mundo da geofísica?
Muito emocionante! Havia muito poucas pessoas, todas partilhando os seus conhecimentos e
experiências. Quase nenhuma interpretação no computador. A única coisa que eu teria que dizer
é que houve reuniões técnicas excecionais tanto na EEGS, ou o que quer que se chamasse
naquela altura, como na SEG. Era um grupo muito pequeno de vendedores, um grupo muito
pequeno de praticantes, e era quase como se, a cada ano, tivéssemos uma reunião de família.
Saíamos para jantar juntos, havia grandes anúncios, como Bison sempre anunciaria o seu mais
recente sismógrafo, EG&G, ou a Geometrics, iria anunciar o seu mais recente sismógrafo,
Duncan Mcniell anunciaria a coisa mais recente de EM que ele estava a construir. Então, diria
extremamente pequena, extremamente cordial, e simplesmente muito emocionante e
estimulante!

Esteve na primeira conferência de SAGEEP, não é verdade?
Sim, acho que sim. A mais antiga de que me lembro foi na Escola de Minas do Colorado. Acho
que foi em 1988.
Recuando em todas as tarefas que teve. Qual foi a sua tarefa ou projeto favorito?
Teria de dizer que tenho quatro favoritas. A primeira, o perfil sísmico contínuo no Rio Colorado.
Segunda, a refração sísmica no Alasca. Terceira, a reflexão sísmica no Havaí e, em seguida, no
Monte de Santa Helena. Depois da erupção, recebi um telefonema da sede Geological Survey
dos Estados Unidos, em Reston VA, e eles disseram: “O que vais fazer esta tarde?” Eu disse
que ia ao dentista, e eles disseram “Não, não vais. Vais para Washington." Foi uma tarefa muito
emocionante!
Qual foi o objetivo lá?
Estávamos a tentar mapear a quantidade de sedimentos que estavam nos rios Columbia e Callas
antes que o Corpo de Engenheiros do Exército dragasse tudo. Porque os indivíduos associados
ao transporte de sedimentos quiseram modelá-los e queriam saber a quantidade que estava no
rio.
Como descrevia o que para os seus filhos, outras crianças e filhos dos seus amigos?
Uma vez por ano levava os meus filhos para o escritório e levava-os para o campo. Quando os
trouxe para o escritório, eram muito jovens naquela altura, e eles estariam a pintar e eu estava
ao telefone o tempo todo.
Quando chegávamos a casa, eles diziam-me: "Tens um ótimo trabalho. Tudo o que tens de fazer
é falar ao telefone e és pago para isso!" Para os meus filhos foi mais experimentar o que eu fazia.
Levei-os para a perfuração, para fora em projetos sísmicos no barco. Tal como com outras
crianças, eu simplesmente disse o básico, "Usamos estas máquinas eficientes e tentamos olhar
para o fundo e ver o que lá está." Bastante simplificado.
Mencionou que quando começou com a geofísica de baixa profundidade era realmente pequena,
maioritariamente instrumentos analógicos. Utilizavam poucos computadores. Olhando para trás,
como o campo da geofísica de Near-Surface mudou desde o início da sua carreira até ao fim?
Claro, o uso de computadores e modelação. Não havia basicamente nenhuma modelação,
naqueles dias havia muito pouca venda da geofísica para tarefas para as quais não estava
destinada. Pessoas, até mesmo os vendedores, basicamente mantiveram uma postura correta.
Diziam-te o que podiam fazer e o que não podiam fazer. Penso, que quando saí, estava a ficar
muito chateado com a venda excessiva. Além disso, houve uma mudança na direção da
interpretação "automática" de computador, que eu realmente rejeito, especialmente na indústria
de consultoria. Uma vez que eles tinham um programa de reflexão ou um programa de
resistividade, corriam os dados através do programa e uma resposta saia do outro lado,
colocavam num relatório e davam ao cliente. Vi isso como uma maneira potencialmente incorreta
de operar.
Olhando para trás, qual consideraria ter sido a conquista mais significativa da sua carreira? Qual
foi a contribuição mais significativa que pensa ter feito para a geofísica de Near-Surface?
Fazer isso até à aposentação! (Todos riem). Bem, eu diria que foi a ajudar hidrólogos a entender
e usar a geofísica. Então, esse foi o lado do ensino, e do lado técnico, introduzir a aquisição de
radar ao longo do poço e RMN para a comunidade de USGS, e o Hydro21 (um programa de
modernização dos medidores de caudais da USGS). Hydro21 destaca-se para mim como um
ponto alto. Ser capaz de medir o fluxo a partir de um helicóptero sem tocar o solo. Tínhamos
algumas pessoas bastante eficientes nesse projeto. Ralph Cheng, John Costa, Eugene Hayes,
Nick Melcher, Michael Thurman e Jim Plant. Foi realmente um projeto divertido. Infelizmente,
estávamos cerca de 20 anos à frente de nós mesmos.

Momentos embaraçosos da sua carreira ou já não tem a noção? Gostaria de partilhar connosco?
Sim, vou contar-lhe a história e pode decidir se deve ser partilhada ou não. Eu acho que o mais
embaraçoso foi durante uma pesquisa de refração. Tivemos uma falha em um disparo de
dinamite, e tive que desenterrá-la. Isso não foi nada bom. Outro que eu me lembro distintamente
foi quando o buraco de tiro era muito superficial e tínhamos um grupo inteiro de estudantes
connosco. Todos nós tivemos que nos atirar para baixo do camião.
Ninguém se magoou?
Não. Ninguém se magoou! Outro foi quando estávamos no Mirror Lake (NH) e estávamos a fazer
sísmica à volta do lago. Gritámos “Fire in the hole”. Disparámos e um casal estava numa canoa
a colher mirtilos a cerca de 20 metros da zona do disparo. Claro, eles não tinham ideia do
verdadeiro significado deste “Fire in the hole”. Então, assustámo-los realmente. Mas novamente,
ninguém se magoou.
Então, em toda a sua carreira sempre o conseguiu sem quaisquer problemas sérios de
segurança?
Exatamente. Agora, o que teria agrupado à categoria das coisas por fazer seriam alguns projetos
onde eu senti que falhei e nunca ajudei os hidrólogos a interpretar os dados. Esses projetos eram
o Rio Colorado, e um levantamento EM aéreo olhando para a água salgada em Michigan. Eu
estava de fora, fizemos a pesquisa, estavam muito entusiasmados com isso, e tivemos ótimos
dados. No entanto, o projecto acabou por morrer aí. Olhando para trás, gostaria de ter tido o
tempo ou o dinheiro para tirar o maior proveito dos dois projetos. Basicamente eles colocaram
os resultados numa gaveta de arquivos e nunca tocaram novamente. Eles podem ainda estar
nos arquivos!
Ficará feliz em saber que esse EM aéreo está a fazer um grande retorno no mundo aquático. O
trabalho que você fez, estava 20 anos à frente do seu tempo. Realmente, foram feitos alguns
avanços significativos na capacidade de extrair informação hidrogeológica útil dos conjuntos de
dados de AEM.
Esse do Michigan era absolutamente perfeito. Aquela água salgada era profunda em ambas as
extremidades, e de baixa profundidade no meio. Quero dizer, foi um exemplo absolutamente
perfeito, foi um dos primeiros anos em que aplicamos EM à hidrologia.
Eram dados da DIGHEM?
Sim, foram eles que sobrevoaram.
Então, olhando para a sua carreira Pete, o que é que apreciou mais e o que apreciou menos
sobre estar no campo da geofísica de Near-Surface?
O que eu mais gostei foi o espectro completo de projetos e seria o que diria aos rapazes novos.
Houve um artigo no TLE, há muito tempo por John Greenhouse. O artigo dizia o quão fantástico
era estar envolvido na geofísica, em que planeavas o estudo, adquirias os dados, trazias de volta
e interpretavas, escrevias o relatório e havia uma enorme satisfação de ver um projeto do começo
ao fim. O menos agradável, diria eu, foi ser chamado para um projeto quando não havia tempo
e não havia dinheiro. Em que as pessoas estavam a olhar para nós para resgatá-los. Isso era
absolutamente frustrante.
O que vê serem as oportunidades, as mais acessíveis ou acertadas, para alguém que atualmente
vem para este campo? O que lhes diria? Alguma coisa na qual poderia dizer, se olharem para
isto ou aquilo, podem realmente ter uma vantagem?
É algo que temos lutado desde o primeiro dia. Eu diria que ensinando os clientes, as pessoas
que estão a comprar geofísica, ensinando-os a tentar eliminar a venda exagerada de produtos
geofísicos. Além disso, tentar ensinar aos hidrólogos e engenheiros o que a geofísica pode fazer
por eles. Sabe, nós demos muitas palestras para as sociedades de engenharia, realmente
fizemos um grande esforço nisso ao longo dos anos e foi um fracasso. Não tenho uma resposta
para isso, mas vejo isso como o lugar para fazer algumas incursões.

Uma coisa na qual tenho observado ao longo dos anos é que o traalho de educar pessoas nunca
esá acabado, uma vez que assim que pensa que o está, há uma nova vaga inteira de pessoas
que não têm conhecimento.
É por isso que eu me esforcei tanto ao longo dos anos na ASTM. Sentia que um líder de projeto,
em qualquer lugar, poderia pegar no guia da ASTM e manter o mesmo rumo.
Teve muitas viagens durante a sua carreira. Como lidou com isso profissionalmente contra o
tempo pessoal com a sua família?
Muito diretamente, eu trabalhava 10 horas por dia durante a semana basicamente, e nunca levei
nada para casa. Nas viagens, tentava não viajar ao sábado e domingo. Viajava segunda-feira
pela manhã e chegava a casa sexta-feira à noite. Foi assim que tentei equilibrar.
Continua a trabalhar ou considera-se praticamente aposentado neste momento?
Eu ainda estou a trabalhar. Ainda tenho um projeto. Na próxima semana vou para NYC, estamos
nos estágios finais de obter a declaração de impraticabilidade da EPA para um um
descarrilamento de um comboio com derramamento de petróleo no norte de Nova Iorque. Então,
este projecto provavelmente vai ser o último.
Então, não está a ter o problema em equilibrar o trabalho e o tempo de lazer hoje em dia?
Estou a ter problemas para equilibrar o tempo de lazer. Sou basicamente um homem acessível
para mim mesmo, e para os meus dois filhos. Por isso, tenho um emprego a tempo inteiro!
Então, tem alguma imagem ou momento preferido ou recordação para partilhar?
Sim, lembro-me de uma equipa de aquisição no New Hampshire atirando na lona - Lembra-se
que costumávamos colocar uma lona sobre a dinamite? Eles atiraram a lona sobre os fios do
telefone. (Todos a rirem-se). Há ainda outra foto de uma tripulação de pesquisa numa jangada
no Rio Colorado, e nós tentámos configurá-la para se parecer exatamente com a foto de John
Wesley Powell a examinar o rio. O sujeito em carga estava numa cadeira e tentou esconder o
seu único braço. Pensei que era uma grande imagem.
NS. Tem alguma citação preferida ou lema que gostaria de partilhar?
Para ser um sucesso não podes evitar os erros, mas podes recuperar agradavelmente.
Está a ler alguma coisa neste momento? O que está a ler?
Ah sim. Principalmente, tenho ficado viciado em histórias verídicas de aviação da Segunda
Guerra Mundial sobre aviadores na Segunda Guerra Mundial, como Devotion, A Higher Calling
e Unbroken. Adorei o Unbroken.
Quais são os seus passatempos?
Vela!! Levar os meus netos numa noite no barco à vela.
Quantos netos tem agora Pete?
Temos quatro agora! Eles adoram estar no barco, tu achas que os levas para a Lua levando-os
no barco numa noite. Para jantar no barco, pequeno-almoço no barco, e ver um DVD no barco.
No ano passado, numa noite, eu usei a expressão de Abbott e Costello "Quem está primeiro."
Os mais velhos perceberam e os mais jovens questionaram o porquê de todos aqueles risos!
Honras e Prémios
Pete foi premiado com o Frank Frischknecht Award em 1999. O Frank Frischknecht Leadership
Award foi criado para reconhecer um indivíduo que demonstre liderança extraordinária no avanço
da causa da geofísica de Near-Surface através do apoio a longo prazo, incansável e entusiástico
da comunidade geofísica de Near-Surface. Essa liderança é frequentemente exibida
corajosamente por uma invenção, uma nova metodologia ou técnica, um avanço teórico ou
conceitual ou uma inovação única que transforma a natureza e as capacidades da geofísica
Near-Surface. Antes de 2005, a Secção Técnica da SEG perto da superfície apresentou o seu

próprio prémio Frank Frischknecht em reconhecimento ao apoio a longo prazo, incansável e
entusiástico da comunidade de geofísica de Near-Surface.
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Fundadores da Geofísica de Near-Surface: Dwain Butler
Ano de Nascimento: 1946
Educação: Bacharelato em Ciências, Universidade Técnica do Texas;
Mestrado em Ciências, Universidade de Maryland;
Doutoramento, Universidade A&M do Texas;
Estudos adicionais na Universidade de Nebraska Omaha,
Universidade do Estado do Mississippi e Universidade do
Estado de Louisiana.
Orientador de Doutoramento: Prof. Davis Fahlquist
Tema da dissertação: “Microgravimetria e a Teoria, Medição e
Aplicação de Gradientes de Gravidade”
Primeiro emprego como geofísico de NS: Laboratório da Missouri
River Division, Engenheiros das Forças Armadas dos Estados Unidos
Uma imagem preferida:
Nesta imagem, estou a dar uma apresentação de geofísica arqueológica para os gradudados de sociologia, antropologia
e física da Universidade de Indiana South Bend. Eu penso que esta é a minha imagem favorita, porque eu tinha a
coragem de introduzir o meu pequeno personagem de Einstein (“Einstein Redux”) e colocá-lo num lugar proeminente no
pódio (ignore apenas o brilho da minha testa).

Como jovem, sabia pelo 7º ano que queria ser um cientista, e pelo 11º ano o meu foco era
claramente tornar-me um físico. Como um especialista graduado em física, tomei uma decisão
fatídica em ter uma sequência introdutória de dois semestres em geologia física e geociência
física, em vez de um segundo ano de química. Bem, a minha visão do mundo mudou, uma vez
que fiquei encantado com a beleza e os desafios das geociências. Depois, tirei dois cursos em
geofísica e um curso extra de física que fez parte do plano de graduação de geofísica. Seguindose uma Licenciatura e um Mestrado em física, especializei-me em geofísica com um bacherlato
em geologia para o doutoramento. Em geofísica, encontrei um lar intelectual que me permitiu
manter a alegria e entusiasmo no foco em física, com uma ênfase principal em aplicações de
física clássica para o estudo da Terra.
O meu envolvimento na geofísica de Near-Surface começou em 1971, quando me transferi do
Laboratório de Artilharia Naval dos Estados Unidos (NOL), White Oak, Maryland, para o
Laboratório da Divisão de Missouri (MRDL) de Corpos Militares de Engenheiros dos Estados
Unidos (COE), Omaha, Nebraska. No NOL estava envolvido em estudos de penetração de
projéteis em explosivos, desenvolvimento de novos tipos de cargas, no uso da instalação de
flash de raio-X para o estudo destes eventos dinâmicos, e o estudo da interação de pulsos
eletromagnéticos (EMP), por exemplo de uma explosão nuclear, com ativos navais. No MRDL,
estava num grupo que acabara de emergir de um grande esforço participando em investigações
e testes de design e mecânica das rochas para as instalações do NORAD no Colorado. No
cenário de laboratório em MRDL, realizei testes de mecânica das rochas e dos solos. No cenário
de campo, realizei levantamentos de refração sísmica para caracterização de poços de
barragem, investigação da qualidade de rocha de poço através de vídeo (e visual) e registo
geofísico de furos. Tivemos a oportunidade e o desafio únicos de desenvolver um camião de
registo de geofísica de furo totalmente equipado, que integrou todo o tipo de sistema de registo
conhecido na época. Quando comecei a trabalhar no COE, rodeado de engenheiros, comecei a
fazer cursos de graduação e pós-graduação em engenharia civil e engenharia mecânica para
permitir uma melhor comunicação com meus colegas, o que provou ser uma aventura agradável
e valiosa.
Entre o mestrado e o doutoramento, o meu trabalho com o Corpo de Engenheiros envolveu a
transferência para o Centro de Desenvolvimento e Investigação de Engenharia Militar (ERDC;

também conhecida por, Waterways Experiment Station), Vicksburg, Mississipi. No ERDC, junteime a uma equipa que desenvolveu a teoria da previsão de penetração de projéteis e códigos de
computador, que incluíram o planeamento e execução de ensaios de mecânica de solos e rochas
e caracterização geofísica de Near-Surface (NSG) de locais de penetração. Depois de quase 3
anos, transferi-me para o grupo NSG. Inicialmente, os principais esforços envolveram a refração
sísmica e um trabalho de pesquisa e desenvolvimento consideráveis, em técnicas de ondas de
corte de superfície e de furo e de ondas de superfície. No entanto, o grupo de NSG cresceu
rapidamente em número e tipos de projetos, e o conjunto de capacidades geofísicas cresceu
para incluir praticamente todos os métodos aplicáveis à geofísica de Near-Surface.
Enquanto viajava muito, tive a sorte de "evitar" trabalhos de campo prolongados, a maioria das
viagens foram no intervalo de 1-2 semanas. A minha viagem mais prolongada foi de 6 semanas
na Coreia (1981). Mesmo depois dessas 6 semanas de viagem, felizmente consegui ver o
crescimento nas minhas duas filhas (7 e 11 no momento) em tão pouco tempo. Enquanto eu
tentava explicar às minhas filhas (e esposa) o que eu fazia exatamente, uma vez disse-lhes a
brincar mas de uma forma séria para simplesmente dizerem aos seus amigos, a quem perguntou
o que fazia o seu pai, que eu era escritor. Parecia que a maior parte do meu tempo foi gasto a
escrever – memorandos, relatórios de viagem, relatórios técnicos, artigos de revistas. Embora,
deva admitir que realmente gosto de escrever.
Na Coreia mapeámos o topo da rocha em seis locais ao longo do rio Han, no sul de Seul, e
localizámos poços potenciais na Base Aérea de Osan, apoiando o Distrito do Extremo Oriente e
a Divisão do Oceano Pacífico (POD) do COE. Destacam-se duas lembranças da viagem à
Coreia: (1) visitar a Zona Desmilitarizada (DMZ) e visitar um dos túneis de intrusão de rocha
profunda sob a DMZ e (2) ter que parar no caminho para casa em Honolulu e ficar 3 dias na sede
da POD, para escrever um relatório final (eles não queriam que fossemos embora até que um
relatório fosse fornecido).
Enquanto muitos dos últimos 30 anos da minha carreira na NSG foram altamente investidos num
entendimento conceitual, teórico e prático dos métodos elétricos e eletromagnéticos, incluindo o
radar de penetração no solo, o meu interesse mais profundo foi e ainda está nos métodos de
campo potencial, especificamente de alta resolução e de gravidade de alta precisão
(microgravidade). Este interesse em gradientes de microgravimetria e de gravidade é uma
transferência da minha dissertação sobre estes temas.
Os primeiros anos do meu trabalho na NSG foram investidos na aplicação e interpretação de
pesquisas de refração sísmica, sondagens e perfis elétricos, e registo geofísico de furos do
“manual” de Wenner e Schlumberger. O primeiro instrumento sísmico que usei (cerca de 1971)
foi um sistema de 12 canais que usava um mecanismo de gatilho “cock and release” com um
espelho a girar sobre um pêndulo que focava 12 feixes de luz numa película Polaroid, com
marcas de temporização sobrepostas. Embora me lembre de ver propagandas para sistemas
sísmicos de canal único, eu nunca usei nenhum. Atualmente, os sismógrafos estão prontamente
disponíveis com 24-64 canais de aquisição de dados, e fácil expansão para muitos mais canais
através de módulos adicionais; esta capacidade multicanal possibilita extensões longas e bem
próximas de geofones e simplifica muito a execução de levantamentos detalhados de ondas de
superfície, refração sísmica ou reflexão sísmica. A capacidade automática de processamento de
software para inversão / imagem 2D e 3D, que está prontamente disponível, torna as práticas de
processamento e interpretação de dados manuais de décadas passadas parecerem realmente
antiquadas. Observações semelhantes são verdadeiras para a aquisição de dados de
resistividade elétrica (ERT), EM (frequência e domínio-tempo), GPR, magnetometria e
microgravimetria.
Tenho recordações dos primórdios do envolvimento da sociedade profissional de geofísica de
Near-Surface que se tornaram menos claras ao longo dos anos, em termos de datas e nomes
de indivíduos-chave (e é sempre perigoso referenciar pessoas-chave pelo receio de omitir nomes

importantes). Recordo-me, em certo momento no final da década de 1970, que os membros da
SEG com interesse em geofísica de Near-Surface formaram o Comité de Engenharia e Geofísica
de Águas Subterrâneas (20-25 membros fundadores?). Mais tarde, na década de 1980, um
Editor Associado de Engenharia e Águas Subterrâneas foi adicionado à equipa Editorial de
Geofísica; eu fui o Editor Associado da SEG para a Engenharia e Geofísica de Águas
Subterrâneas entre 1990-1995.
Em 1987, realizou-se em Denver uma conferência de NSG que iria evoluir rapidamente para a
conferência anual da SAGEEP e para a formação da Sociedade Geofísica Ambiental e de
Engenharia (EEGS). Em 1993, graças aos esforços em grande parte de Don Steeples, a SEG
aprovou a formação da Seção NSG, que é a segunda maior seção da SEG. Devido a um evento
não fortuito, fui presidente da Seção de NSG por dois anos, o que pode ser considerado tanto
uma distinção quanto um infortúnio.
A geofísica de Near-Surface não foi apenas um trabalho ou uma carreira para mim, mas uma
paixão. Eu realmente gostei dos novos desafios apresentados pelos projetos civis e militares que
me foram atribuídos, ou que eu propus. Os desafios incluíram: penetração de projétil; cavidade,
túnel e deteção de instalações subterrâneas; abastecimento de água e avaliação de recursos
hídricos subterrâneos; avaliação anómala de infiltração em barragens e diques; toda a área da
geofísica ambiental, por exemplo a deteção e mapeamento de tanques de armazenamento
subterrâneos e plumas de contaminantes; deteção e discriminação de munições não detonadas,
minas terrestres e dispositivos explosivos improvisados; e estudos arqueológicos. Associado a
cada um desses desafios estava a exigência de considerar novas tecnologias geofísicas
(métodos) e novas abordagens de aquisição e processamento de dados.
Frase preferida?
"Sabedoria é saber que não sabe. Ignorância não é saber que não sabe. Engano ou fraude é
saber que não sabe, e agindo como se soubesse! "Nota: Tenho usado este ditado durante tanto
tempo por baixo do meu bloco de assinatura que não me lembro se é original ou "emprestado"
de alguma fonte”.
Passatempos?
Infelizmente, o meu trabalho também foi o meu passatempo principal. No entanto, coleciono e
leio livros de e sobre Albert Einstein, e coleciono recordações de Einstein. Sou também um
colecionador de moedas. As minhas leituras de ficção favoritas são de mistérios históricos e
arqueológicos. Atualmente, também estou a ler dois livros da série de "The Theoretical
Minimum..." sobre física de Leonard Susskind, et al.
Honras e Prémios
Dwain foi premiado com o Frank Frischknecht Award em 2001. O Frank Frischknecht Leadership
Award é estabelecido para reconhecer um indivíduo que demonstre liderança extraordinária no
avanço da causa da geofísica de Near-Surface por meio de um apoio a longo prazo, incansável
e entusiástico da comunidade de geofísica de Near-Surface. Essa liderança é frequentemente
exibida corajosamente por uma invenção, uma nova metodologia ou técnica, um avanço teórico
ou conceitual ou uma inovação única que transforma a natureza e as capacidades da geofísica
de Near-Surface. Antes de 2005, a Secção Técnica da SEG de Near-Surface apresentou o seu
próprio prémio Frank Frischknecht em reconhecimento ao apoio a longo prazo, incansável e
entusiástico da comunidade de geofísica de Near-Surface.

No horizonte: Próxima geração de NSG – Dylan Mikesell
Dylan Mikesell é Professor Assistente no
Departamento de Geociências na Universidade de
Boise State (BSU). Dylan juntou-se à BSU em Julho
de 2015. Ele tem servido a SEG numa variedade de
posições durante a última década. Desde 2013 tem
trabalhado como Secretário da Secção Técnica da
SEG de Near-Surface e como membro do grupo de
trabalhos especializado durante a transição de NSGS
para NSTS. Actualmente, Dylan dirige o Laboratório
de Sismologia Ambiental na Boise State. Ele e a sua
equipa de estudantes graduados e em graduação
encontram-se interessados em perigos sísmicos,
imagens sísmicas perto da superfície e de zonas
vulcânicas e a sua monitorização, bem como na
compreensão de sinais ionosféricos relacionados com
grandes terramotos. Ao longo da sua carreira, Dylan,
também trabalhou com criosfera, aplicação de
técnicas geofísicas de Near-Surface para monitores
de alterações da estrutura glaciar e lençóis de gelo.
Bio
Dylan recebeu o Doutoramento em Geofísica pela Universidade de Boise State (2012) e a
Licenciatura em Engenharia Geofísica pela Escola de Minas do Colorado (2006). A sua
experiência profissional inclui funções na Fundação Nacional de Ciência Pós-Doutoramento no
Laboratório de Recursos Naturais (Instituto de Tecnologia de Massachusetts - MIT), cientista
visitante na Géoazur (Universidade de Nice, França), e de Engenheiro de Projecto Geofísico para
a Olso Engineering, Inc. Ele é também membro da American Geophysical Union e da Society of
Exploration Geophysicists. Dylan tornou-se inicialmente membro estudante da SEG em 2004;
em 2014 tornou-se membro associado e em 2015 membro activo.
Artigos Recentes
Gabriel Gribler, Lee M. Liberty, T. Dylan Mikesell and Paul Michaels, “Isolatting Retrograde and
Prograde Rayleigh-Wave Modes Using a Polarity Mute” Geophysics, Vol. 81, No. 5
(2016).
Aurélien Mordret, T. Dylan Mikesell, Cristopher Harig, Bradley P. Lipovsky and Germán A. Prieto,
“Monitoring Southwest Greenland’s Ice Sheet Melt with Ambient Seismic Noise” Science
Advances, Vol. 2, No. 5 (2016).
T. Dylan Mikesell, Alison E. Malcolm, Di Yang and Matthew M. Haney, “A Comparison of Methods
to Estimate Seismic Phase Delays: Numerical Examples for Coda Wave Interferometry”
Geophysical Journal International, Vol. 202, Issue 1 (2015).

No horizonte: Próxima Geração de NSG – Chi Zhang
Eu sou professora assistente no Departamento de
Geologia da Universidade do Kansas desde 2015.
Estou interessada maioritariamente em utilizar
métodos geoeléctricos e ressonância magnética
nuclear (NMR) para investigar alterações físicas,
químicas e biológicas na subsuperfície. O meu
caminho para o Kansas tem sido literalmente longo.
Eu cresci a 11426,340 quilómetros daqui, em
Lanzhou, uma cidade próxima do rio amarelo no
noroeste da China. Adquiri a Licenciatura pela
Universidade de Sun Yat-sen na China, em 2006 e o
Doutoramento pela Universidade de Rutgers em
2012. Antes de integrar a Universidade de Kansas,
trabalhei como pós-doutorada no Laboratório
Nacional de Idaho, Escola de Minas do Colorado, e
Rutgers. Eu sou afiliada de várias organizações
profissionais e membro da SEG desde 2009. Muitos
dos tópicos interdisciplinares emergentes como
remediação ambiental, qualidade e armazenamento
de água, e recuperação de energia da subsuperfície,
apresentam-se como desafios únicos para a
avaliação e monitorização da subsuperfície. Tenho
investigado respostas geofísicas das transformações biogeoquímicas na subsuperfície,
processos de caracterização de propriedades das rochas e da interface de fluídos minerais, e
criação de modelos petrofísicos baseados na interpretação de um conjunto de dados geofísicos.
Na Universidade de Kansas, trabalho atualmente com os meus alunos em dois projectos: 1)
determinação de atributos nos poros de rochas carbonatadas, e 2) monitorização orgânica de
contaminantes nos sedimentos. Para ambos os projectos utilizamos o NMR e espectro de
polarização induzida (SIP). Para o primeiro projecto, determinamos a porosidade, a distribuição
do tamanho dos poros, e a permeabilidade das amostras de rocha carbonata do campo
petrolífero de Wellington, condado de Sumner, Kansas. No segundo projecto, utilizámos
amostras sintéticas para testar a sensibilidade do NMR e SIP para solucionar o NAPL (tolueno)
em mistura de areia-argila. Os resultados foram apresentados numa conferência internacional e
estamos a preparar os artigos para os jornais.
Amo o meu trabalho e adoro trabalhar com alunos e colegas. Espero poder expandir o meu
trabalho em colaboração com os membros da SEG NS. Estou feliz por ser contactada para
oportunidades de pesquisa, ideias, pensamentos e amizade.

Prémio Harold B. Mooney 2016: Susan Hubbard
A Susan tem sido líder na inovação e
defensora da geofísica de Near-Surface
durante as últimas duas décadas, com
contribuições abrangendo pequenos campos
da hidrogeofísica, contaminantes geofísicos,
agricultura precisa, e biogeofísica. Talvez o
seu maior contributo tenha sido alimentar a
expansão da hidrogeofísica de Near-Surface
como disciplina científica, destacando-se
como fundadora do Comité Técnico de
Hidrogeofísica na AGU (2002) e como coeditora do muito utilizado livro de referência,
Hydrogeophysics (Rubin Et Hubbard, 2006). O
seu trabalho focou-se inicialmente em novas
abordagens quanto à estimação de
condutividade hidráulica (Hubbard et.al. 1997, Hubbard et.al. 2001) e na humidade do solo
utilizando GPR, muitas vezes de forma criativa ao integrar ambas abordagens, a física das
rochas e a modelagem geostatísca; ambos esforços foram destacados em artigos fortemente
citados em The Leading Edge (Hubbard et.al. 1997 e Hubbard et.al. 2002). A sua pesquisa
permitiu elevar os avanços da geofísica de pouca profundidade através de diversas aplicações,
tais como a utilização de GPR na viticultura de precisão, monitorização geofísica de
biomineralizações em contaminantes locais, e mais recentemente a utilização de geofísica para
o mapeamento da estrutura e da dinâmica do permafrost. Infelizmente, as suas contribuições
técnicas são demasiado vastas para um simples pequeno resumo; ela é autora e co-autora de
114 artigos e capítulos de livros revistos durante a sua carreira.
A Susan tem sido também um suporte incansável da comunidade geofísica de Near-Surface,
particularmente nas suas funções profissionais e editoriais onde tem sido geofísica líder em
comunidades com ampla experiência disciplinar. Como já mencionado anteriormente, ela foi
fundamental para a construção do lado hidrológico na comunidade geofísica de Near-Surface na
AGU onde foi fundadora e inicialmente presidente do Comité Técnico de Hidrogeofísica da AGU
(2002-2006). Foi também editora associada para a WRR (2001-2005), Jornal de Hidrológico
(2007-2010), JGR-Biosciences (2010-2015), e co-editora do Jornal Vadose Zone (2007-2013).
Os seus esforços de forma a expandir a hidrogeofísica têm sido amplamente reconhecidos pela
comunidade científica; sendo também GSA Fellow (2011), e anteriormente oradora distinguida
do Birdsall-Dreiss pela GSA (2009), e é antiga vencedora do prémio de liderança Frank
Frischnecht (SEG-NSGS, 2009).
No Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley, Susan foi uma extraordinária defensora da
utilização de geofísica de Near-Surface a fim de resolver problemas básicos e aplicados nas
ciências da terra, desde estudos de contaminantes a ciclos dinâmicos do carbono; um dos seus
talentos é encontrar formas de ligar os resultados de imagens geofísicas à avaliação de
processos químicos e microbianos combinados existentes na subsuperfície. Embora tenha
ascendido ao cargo de Directora Associada de Laboratório no LBNL, ela mantém uma liderança
activa no nosso grupo de Geofísica Ambiental, um papel que tem saboreado a cada momento
da sua carreira desde 2003; de facto, ela disponibiliza, ainda, algum tempo da sua agenda para
campanhas de campo no permafrost do Ártico (!). Tem também sido uma mentora extraordinária
para jovem cientistas, disponibilizando orientação quanto a tópicos científicos bem como
burocráticos, informação esta crucial para investigadores em início de carreira no sector público.

Revisão da 16.ª Conferência Internacional de Radar de Penetração do Solo
De 13 a 16 de Junho de 2016, 206
investigadores, profissionais e expositores
de 29 países marcaram presença na 16.ª
Conferência Internacional de Radar de
Penetração do Solo (GPR). Organizada pelo
Departamento de Aquisição Terrestre e
Geo-Informática (Department of Land
Surveying and Geo-Informatics; LSGI), o
pontapé de saída da conferência foi dado
pelo Prof. John Shi, Presidente do LSGI,
acompanhado pelo Dr. Wallace Lai,
Professor Assistente do LSGI. Desde 1986,
esta
conferência
reúne
cientistas,
engenheiros, delegados industriais, fabricantes, engenheiros de software, e utilizadores das
várias áreas de GPR, desde eletromagnetismo fundamental, desenhos de antena, modelação
avançada, modelação inversa, desenvolvimento de algoritmos para engenharia civil e todos os
tipos de aplicações de pesquisa.
O programa da conferência inclui 3 tutoriais préconferência, 5 oradores convidados, 2 sessões orais
paralelas, 1 sessão de posters, uma competição
para jovens cientistas, 13 exibições de equipamento,
uma demonstração prática de campo, 2 visitas ao
laboratório, 5 ofertas para GPR 2018, e um jantar de
gala. O livro de resumos da conferência inclui 121
artigos online disponíveis na biblioteca IEEE Xplore,
e 2 números especiais serão publicados pela IEEE
JSTARS e NDT etE International, respetivamente,
no início de 2017. Seis apresentações foram
selecionadas para o Prémio de Jovem Cientista, que foi entregue ao Sr Markus Löwer do Instituto
de Geofísica Aplicada de Leibniz, na Alemanha. Dr Johannes Hugenschmidt da Universidade de
Ciências Aplicadas de Rapperswil, Suiça, arrasou a competição de US, China, UK e Rússia, ao
ser o próximo anfitrião do GPR 2018.
O comité organizador quer
expressar
o
seu
agradecimento
aos
patrocinadores financeiros,
desde os 13 expositores de
equipamentos relacionados
com GPR à Faculdade de
Construção e Ambiente de
PolyU,
aos
copatrocinadores
técnicos,
desde IEEE Geoscience e
Remote Sensing Society
(IEEE-GRSS), à Society of
Exploration Geophysics e à
NDT et E International. A revisão do trabalho foi feita por 11 membros do júri científico e 52
revisores, e monitorizado por 12 consultores internacionais membros do comité. O suporte
logístico foi fornecido pelo gabinete geral da LSGI. A excursão pós-conferência ao HK Global
Geopark foi liderada pelo Prof. Lung-Sang Chan da HKU. Todos estes esforços foram muito
apreciados. Um agradecimento especial também para os investigadores do LSGI e aos 25
estudantes recém-graduados, sem eles a conferência não teria sido um sucesso.

O meu Cão comeu o meu Trabalho de Casa – 7 Dicas para participar numa
conferência sozinho (e tirar o maior proveito)
De Yuanyuan Zhou, Co-Fundadora e CEO da Whova, Inc., Professora na Universidade da
Califórnia, San Dieg o, e Empreendedora.
Whova Inc. é uma aplicação de telemóvel de eventos e networking, recentemente utilizada no
simpósio do encontro anual de Aplicações da Geofísica à Engenharia e a Problemas Ambientais
(SAGEEP).
Artigo original:
good-time-blog/

https://whova.com/blog/7-tips-for-attending-a-conference-alone-and-having-a-

1. Imagine que outras pessoas também estão envergonhadas
Como introvertida, é assustador caminhar no meio de estranhos e iniciar uma conversa. Mas
como empreendedora, eu sei que também tenho de sair da minha zona de conforto e falar com
pessoas nestes eventos. Inspirada pela dica, “imaginar o público despido”, de forma a superar o
medo de discursar frente ao público, imaginei que as outras pessoas estariam também
envergonhadas (desculpem, não estavam nuas). Este tipo de pensamento permitiu pôr-me à
vontade. É a favor das pessoas mais envergonhadas, caso dê o primeiro passo e inicie uma
conversa. Enquanto está a fazer algo para ajudar outras pessoas, está também a ajudar-se a si
próprio.
2. Trabalho de casa primeiro
Ter a coragem de caminhar em direcção às pessoas é apenas o primeiro passo; é necessário
saber o que vai falar, para que a conversa continue. Como nerd das tecnologias, eu realmente
não sei muito sobre manter as conversas, expecto quando o tema é a minha área tecnológica.
Portanto, o que é que pergunta depois de saber como está o tempo? É aqui que deve fazer o
trabalho de casa primeiro. Conhece alguma história sobre o local da conferência ou sobre a
cidade? Tem algum interesse nas histórias relacionadas com os oradores? Conhece um bom
restaurante próximo? Uma boa conversa requer alguma pesquisa primeiro!
3. A influência da tecnologia
Com tudo disponível nos telemóveis, muitos organizadores de eventos recorrem a aplicações
nos telemóveis de forma a ajudar os participantes a navegar pelo evento e a divulgar o
calendário, expositores, mapas do recinto, etc. Algumas aplicações do evento, como a Whoa [ou
a aplicação do encontro da SEG], permite aos participantes visualizar os perfis uns dos outros,
bem como fazer networking entre eles antes, durante e depois dos eventos. Basicamente, retira
o “trabalho” e facilita o networking.
4. Vista-se confortavel e com confiança
Participar num evento pode ser cansativo. Vista roupas que sejam confortáveis e capazes de
transmitir confiança. Os sapatos são particularmente importantes porque poderá ter de estar em
pé ou caminhar durante a conferência, especialmente durante as sessões em que são recebidos
e de networking.
5. Não almoce nem jante sozinho
Se a conferência disponibilizar comida, não seja o primeiro da fila para o almoço ou lanche, não
importa a fome que tenha. A espera na fila permite que tenha a hipótese de conversar com outras
pessoas durante 5-10 minutos. No caso de ser capaz de acertar com o seu amigo na fila, podem
ficar juntos desde toda a refeição e construir uma melhor relação. [Estudantes- não se esqueçam
de estabelecerem conversas com outros estudantes de outras universidades durante o evento!]

6. Mime-se um pouco
O networking pode ser cansativo, especialmente no caso de ter de viajar para participar na
conferência. Por isso, mime-se com pequenos prémios para com o teu trabalho árduo. Pare
temporariamente com o seu plano de dieta e coma qualquer coisa. Apesar de tudo, a conferência
são apenas alguns dias.
7. Seguimento após a conferência
Outra situação que costumo fazer pouco é o acompanhamento após a conferência. O
acompanhamento pós-conferência pode ajudar a resumir as ligações e conversas feitas na
conferência e dá início a um plano de acção (no caso de terem decidido fazer algo em conjunto).
No nível mínimo, pode proporcionar a oportunidade da outra pessoa conhece-lo melhor e
impressioná-la pela sua organização.

Outros Destaques
Estudantes graduados distinguidos por pesquisa geológica no Kansas
Terça-feira, 06/21/2016
LAWRENCE – Quatro estudantes da universidade de Kansas receberam no último mês prémios
da Kansas Geological Survey, situada no KU’s West Campus, por conquistas excepcionais.
Sarah Morton, estudante de doutoramento em engenharia civil de Oxford, Connecticut, recebeu
o prémio William W. Hambleton Student Research. Como assistente graduada de pesquisa na
secção Exploration Services da KGS, Morton encontra-se a ajudar o melhoramento de técnicas
de sísmica não invasiva utilizada para a caracterização de rochas e estruturas de solos até uma
profundidade de 92 metros. Utilizando métodos sísmicos de ondas superficiais, os cientistas
criaram ondas acústicas a fim de medir o movimento subterrâneo. Devido às ondas de som
atravessarem diferentes tipos de rocha, sedimentos, e fluídos de formas distintas, as medições
podem ser utilizadas para interpretação das condições subterrâneas e de propriedades dos
materiais. O trabalho de Morton tem sido utilizado para detectar minas abandonadas de calcário
na zona central-sul de Kansas e minas de chumbo e zinco recentemente desmanteladas na zona
sudeste de Kansas, na cidade de Treece, onde os níveis de chumbo são altos e os vazios
subterrâneos podem causar desmoronamentos. Esteve também envolvida em pesquisas de
detecção de túneis no Arizona, patrocinado pelo Exército dos U.S. O prémio Hambleton é
atribuído pelo director da KGS de 1970 a 1986 tendo em conta a excelente pesquisa e
extraordinária escrita e apresentação oral demonstrada.
Sarah Child, estudante de doutoramento em geologia de New Lisbon, Nova Iorque, recebeu o
prémio Jack Dangermond/Esri Geospatial Technologies Student. Membro da unidade de KGS
Cartographic Services, Child tem ajudado a uniformizar a base de dados geológica do estado de
forma a torná-las mais acessíveis e públicas para os investigadores. Também criou um modelo
automático contendo informação GIS utilizada em mapas geológicos do Kansas. A GIS (sistema
de informação geográfica) é uma combinação de hardware, software e dados utilizados para
colheita, interpretação, gestão e disponibilização de todos os tipos de informação de referência
geográfica. Este modelo inclui a localização de estradas, rios, caminhos-de-ferro e cidades,
permite salvar horas nas etapas referentes à coleção de dados. O Prémio Dangermond foi
estabelecido por Jack Dangermond, Presidente do Instituto de Investigação de Sistemas
Ambientais Inc (Esri), a fim de reconhecer os feitos dos estudantes para aplicações de
tecnologias geo-espaciais.
Cassidy Nelson, estudante em graduação em geologia da Council Grove, recebeu o prémio de
Norman Plummer Outsanding Student. Como assistente de entrada de dados na KGS Data
Resources Library, Nelson introduziu e arquivou dados desde registos de poços de água e de

petróleo e gás submetidos ao estado e clarificou os dados disponíveis para o público e para os
investigadores. De forma a assegurar a precisão, contactou perfuradores devido à falta de
informação e forneceu dados relevantes sobre controlo de qualidade. Os registos na biblioteca
engloba mais de 450,000 poços de petróleo e gás, e 250,000 poços de água. Nelson também
trabalhou na biblioteca da KGS Drill Core, o repositório de testemunhos de sondagem e amostras
de rocha engloba mais de 4,000 sondagens perfuradas no Kansas para exploração de petróleo
e gás ou para investigações geológicas. Através de um escrutínio cuidadoso, ele pode identificar
e inventariar tarolos que anteriormente não tinham uso, pois não tinham conexão com a
respectiva localização. Norman Plummer foi membro da equipa da KGS desde 1936 a 1969.
Joey Fontana, é estudante de mestrado em geologia e geofísica em Mandeville, Louisiana,
recebeu o prémio de Lee C. e Darcy Gerhard Field Research Student. Como investigador
assistente graduado na secção de KGS Exploration Services, Fontana trabalhou com equipas
de recolha de dados sísmicos em duas regiões do estado, onde ocorreram desabamentos
catastróficos. De forma a ajudar e assegurar a publicidade referente à segurança, a KGS
encontra-se a monitorizar uma solução para um grupo de poços perto de Hutchinson, em que a
dissolução de sal no subsolo é causada pela subsidência da superfície e acima das minas de
chumbo e calcário subjacente à autoestrada nacional 69 no sudeste do Kansas. Fontana também
trabalhou num projecto de mapeamento de falhas em Oregon e verificou a qualidade dos dados
sísmicos recolhidos pelo Exército Americano de Yuma Proving Grounds no Arizona. O Prémio
Gerhard foi estabelecido pelo director da KGS de 1987 a 1999, e a sua esposa.
Os estudos do Kansas Geological Survey forneceu informação relativa aos perigos e recursos
geológicos do estado, particularmente no que diz respeito a lençóis freáticos, petróleo, gás
natural, e outros minerais. Empregou aproximadamente 35 estudantes. Os eleitos receberam
prémios em dinheiro e certificados.
A Universidade do Kansas é uma universidade com um grande grupo de ensino e investigação.
A missão da universidade é elevar os alunos e a sociedade ao educar líderes, ao construir
comunidades saudáveis e alcançando descobertas que possam mudar o mundo. O KU News
Service é o gabinete central de relações públicas para o campus de Lawrence.
kunews@ku.edu | 1450 Jayhawk Blvd., Suite 37, Lawrence, KS 66045

Junte-se à Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface da SEG
http://seg.org/News-Resources/Near-Surface

Agenda de Lançamento de Edições Especiais das Publicações da SEG de NearSurface
o Métodos Gravimétricos, Elétricos e Magnéticos e suas Aplicações – Geophysics: SetembroOutubro 2016
o Mapeamento e Interpretação de Near-Surface – Interpretation: Agosto 2016
o Hidrogeofísica – TLE: Setembro 2016
o Caracterização da Sub-superfície com Múltiplos e Ondas de Superfície – Interpretation:
Novembro 2016
o Modelização e Mapeamento de Near-Surface – TLE: Novembro 2016 –
o Detecção Remota – TLE: Janeiro 2017 – Limite para submeter artigo = 15 Setembro 2016

Calendário de Próximos Eventos
Eventos

Localização

Datas

Entrega

Registo

The 43rd International
Association of
Hydrogeologists
congress
Geological Society of
America Annual
Meeting
Society of Exploration
Geophysicists Annual
Meeting
Society of Exploration
Geophysicists Annual
Meeting
AGU Fall Meeting

Montpellier,
França

Set 25 – 29 2016

Encerrado

Inscrição antecipada
terminou

Denver, EUA

25-28 Set 2016

Encerrado

Inscrição antecipada
terminou

Dallas, EUA

16-21 Out 2016

Encerrado

A inscrição está
aberta

Dallas, EUA

16-21 Out 2016

Encerrado

A inscrição está
aberta

San Francisco,
EUA

12-16 Dez 2016

Encerrado

A inscrição está
aberta

Denver, EUA

19-23 Março 2017

Aberto até
28 Out 2016

A ser decidido

Berkeley, EUA

28-30 Março 2017

A ser
decidido

A ser decidido

Belgrado, Sérvia

24-26 Maio 2017

A ser
decidido

A ser decidido

Edinburgo,
Escócia

28-30 Junho 2017

16 Dez 2016

A ser decidido

Standford, EUA

24–27- Julho
2017

A ser
decidido

A ser decidido

Al Ain, Emirados
Árabes Unidos

8-11 Out 2017

A ser
decidido

A ser decidido

SAGEEP 30th
Anniversary
6th International
symposium on threeDimensional
electromagnetics
AGES Congress:
Geosciences applied
to solve humanitarian
problems all over the
world
International
Workshop on
Advanced Ground
Penetrating Radar
AGU-SEG
Hydrogeophysics
Workshop
International
Conference on
Engineering
Geophysics

SEG International Exposition and 86th Annual Meeting 2016
Sessões Técnicas
Dia

Período

Tipo

Título

Sala

Segunda-feira

Tarde

E-oral

NS sísmica rasa estática,
inversão e tomografia

150

Terça-feira

Manhã

Oral

Sessão Especial Permanente:
Hidrogeofísica

147/154

Terça-feira

Manhã

Oral

174

Terça-feira

Manhã

Poster

Sessão Especial: Ondas
superficiais
NS efeitos Efeitos sísmicos do
subsolo raso

Terça-feira

Tarde

Oral

Sessão Especial Permanente:
Engenharia Geofísica

147/154

Quarta-feira

Manhã

Oral

Sessão Especial Permanente:
GWB Geofísica Humanitária

147/154

Quarta-feira

Tarde

Oral

NS Near-Surface aplicações
sísmicas e inovações

142

Quarta-feira

Manhã

Poster

Aplicações da geofisica de
Near-Surface

Receção ao fim do dia do Near-Surface no Restaurante Eddie Deen’s 19h0023h00
1) Phil Sirles vai introduzir a próxmia direcção:
a) Steve Sloan – Presidente
b) Mike Powers – Presidente Eleito
c) Dale Rucker – Secretário
2) Steve Sloan irá apresentar o melhor artigo NS do student chapter, Tamás Lukács do
Eötvös Loránd University SEG Student chapter.
3) Steve Sloan irá apresentar o vencedor do NS Research Award – Brady Flinchum da
Universidade do Wyoming
4) O Prémio Harold Mooney será atribuído pelo Steve Sloan a Susan Hubbard.

Outras Reuniões de interesse no Encontro Anual da SEG:
1) Reunião de negócios NS: Terça-feira 5.30PM – 6:30PM – Hotel Omni, Arts District sala 6
2) Reunião ASCC: Quarta-feira 5:30 – 6:30PM, Hotel Omni, Arts District sala 7
3) Reunião WNC: Terça-feira 3:00 – 4:00PM, Hotel Omni, Trinity sala 4

Resumo dos Eventos da SEG
Antes de se registrar considere tornar-se Voluntário no 2016 AM!
Oferecer-se como voluntário para metade do dia, ganhará uma inscrição
GRATUITA para a outra metade do dia.
 Encontre uma posição em http://seg.org/am/volunteer
 Este é um excelente modo de conhecer novas pessoas enquanto
participa nas sessões técnicas
Domingo, 16 de Outubro de 2016
GRÁTIS Bebidas e aperitivos no Cocktail e na estreia da Expo, 6 - 8PM
 Conheça e cumprimente líderes da SEG, empresas, colegas e muito
mais
Visite o Salão de Estudantes e Jovem Profissionais, 6 - 8PM
 Conversas técnicas, sessões de desenvolvimento de carreira e
oportunidades de networking com profissionais, funcionários da SEG e
outros alunos
Segunda-feira, 17 de Outubro de 2016
Explore o Salão da Exposição, 9 - 6PM
Salão de Alunos e Jovens Profissionais, 9 - 6PM
Pop-up Talks dos Alunos, 9 - 5PM
$$Museu de Natureza e Ciência de Perot, 9:30 - 12:30PM
 $71 por pessoa
 http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Events/Tours
$$ Saída de Campo das instalações de Wireline da Halliburton, 11:30 - 5:30PM



$60 por pessoa incluindo almoço e transporte
http://seg.org/Events/Annual-Meeting/Education/Field-Trip

Final do SEG Challenge Bowl, 2 - 4PM
GRÁTIS Evento de Networking para Estudantes, 4 - 5:30PM


Reunião e network com recrutadores da indústria, bem como com o
Presidente Eleito da NSTS, Steve Sloan, e com a Líder do Programa
de Estudantes, Sarah Morton

GRÁTIS Recepção de Cerveja e Vinho no Salão de Exposições, 4:30 - 6PM
Evento de Networking Feminino, 5 - 6:30PM
 $20 compre um bilhete e obtenha um GRÁTIS para um amigo. É
necessário pré-inscrição para o seu amigo enviando um e-mail para
registration@seg.org
 Apresentação da sessão de posters [Feminino] Pioneiros em Geofísica

Terça-feira, 18 de Outubro de 2016
Explore o Salão da Exposição, 9 - 6PM
Salão de Alunos e Jovens Profissionais, 9 - 6PM
Pop-up Talks dos Alunos, 9 - 5PM
GRÁTIS membros da SEG apenas pequeno-almoço, 7 - 8:30AM

GRÁTIS Recepção de Cerveja e Vinho no Salão de Exposições, 4:30 - 6PM
Recepção ao fim do dia da Sessão Técnica da Near-Surface, 7 - 11PM

GRÁTIS aperitivos e 1 bilhete de bebida
Quarta-feira, 19 de Outubro de 2016
Pequeno-almoço da SEG Network Feminino, 8:30 - 11AM

$20 compre um bilhete e obtenha um GRÁTIS para um amigo. É
necessário pré-inscrição para o seu amigo enviando um e-mail para
registration@seg.org
Explore o Salão da Exposição, 9 - 4PM
Salão de Alunos e Jovens Profissionais, 9 - 6PM
Pop-up Talks dos Alunos, 9 - 5PM
Cerimônia de Encerramento do Programa de Educação dos Alunos da SEG, 12
- 1:30PM

Será entregue o Prémio de Melhor Poster / Artigo de 2015 e o Prémio de
Melhor Student Chapter da SEG, bem como as Bolsas de Estudo SEG 20162017
GRÁTIS 3 milhas Corrida de Grupo ao longo da Trinity Levee Trail (ver mapa na
próxima página!)
À procura de um companheiro de quarto para dividir o hotel ou alguém para almoçar durante a
Reunião Anual? Entre em contato com Sarah Morton (sarah.morton@ku.edu) para se conectar!
Sarah (@ smorts829) também estará ao vivo a tweetar sobre a reunião com informações sobre
lembretes diários para as sessões técnicas NSTS, eventos sociais, encontros de estudantes para
o almoço e muito mais!

5K (3.1 milhas) Corrida de Grupo ao longo (ida e volta) do Trinity Trail, Quarta-feira, 19 de
Outubro
Encontro na entrada Este do parque em W Commerce St às 5:30AM (1 milha do Centro de
Convenções)
Entre em contato com Sarah Morton para obter mais informações sarah.morton@ku.edu ou
(203) 206-7294

AGU-SEG Workshop Hidrogeofísica 2017: Mapeamento da Zona Crítica

Apresentação de Resumos abre em Dezembro de 2016

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.
Especificamente pretendemos com este workshop:
1. Reunir hidrogeofísicos e outros cientistas da CZ para informar e trocar ideias,
2. Identificar as áreas críticas de investigação futura, para otimizar o uso da hidrogeofísica
para a ciência CZ e,
3. Escrever um artigo de referência identificando áreas de investigação fulcrais para a
geofísica CZ.
Visite o Website do workshop para obter detalhes adicionais à medida que a informação for
disponibilizada:
http://workshops.agu.org/hydrogeophysics/

Comissão organizadora:
Rosemary Knight and Kristina Keating (vicepresidentes), Anja Klotzsche, Kate Maher, Daniella
Rempe, and Kamini Singha

Oportunidades de Emprego
Geofísico
Weston Solutions • West Chester, PA
www.westonsolutions.com
O Geofísico é um técnico sob a responsabilidade de um geofísico sénior ou gerente de projeto,
deverá fornecer dados científicos precisos e pertinentes de acordo com métodos acordados,
dentro dos prazos, procedimentos e técnicas estabelecidas no projeto; e fornecer conclusões e
recomendações sólidas com base em Investigações de campo e revisões de literatura.

Conhecimentos, Competências e Habilitações:












Licenciatura, mais três (3) anos de experiência relacionada com a área, ou Mestrado
mais um (1) ano de experiência relacionada com a área, ou Doutoramento.
A experiência na área é definida como emprego profissional contínuo sob a direção de
profissionais seniores envolvendo atividades geofísicas.
Capacidade demonstrada de supervisionar subcontratados no campo, e no campo tomar
decisões consistentes com os objetivos do projeto.
Demonstrar capacidade de interagir em equipas de projetos para resolver problemas e
fornecer serviços de valor acrescentado.
Demonstrar capacidade de planear, organizar, gerir e liderar equipas num projeto.
Demonstrar capacidade de trabalhar e completar tarefas de forma independente.
Demonstrar capacidade para comunicar através de discurso e escrita para indivíduos
individualmente e grandes grupos de colegas, funcionários, supervisores, fornecedores
e clientes.
Demonstrar competência técnica e disponibilidade de ensinar funcionários mais novos
em áreas de especialização.
Demonstrar capacidade de tomar decisões oportunas e eficazes.
Demonstrar dedicação para promover uma conduta ética e profissionalismo.

Geofísico Sénior
M. J. SCHIFF & ASSOCIATES • Englewood, CO
www.schiffassociates.com
Principais Responsabilidades:
O Geofísico Sénior irá projetar, gerenciar e executar projetos de engenharia geofísica, como
apoio a vários clientes (ex. transporte, petróleo e gás, recursos hídricos, meio ambiente, etc.),

bem como apoiar os esforços de desenvolvimento do cliente e contribuir para a expansão das
capacidades de Geofísica de Engenharia HDR’s. * LI-CA1
Qualificações Necessárias









Licenciatura em Geofísica ou área relacionada
Geólogo ou Geofísico Registrado/Profissional
Experiência mínima de 15 anos
Competência em aplicabilidade, implementação de campo e análise de dados de vários
métodos geofísicos, Incluindo: sísmica Downhole/Crosshole, Monitorização de
Vibrações, diagrafias de poço, etc.
Prática em OSHA 40hr HAZWOPER
Experiência com Electromagnética, Magnetismo, Radar de Penetração de Solo, Sísmica
de Refração/Reflexão e Resistividade Elétrica
Ter uma atitude e compromisso em ser um activo participante na nossa cultura de
funcionários, é uma exigência

Qualificações Preferenciais:


Mestrado em Geofísica

Field Geophysicist
Terracon • Bettendorf, IA
www.terracon.com
Responsabilidades Gerais:






Executar uma ampla gama de tecnologias geofísicas como apoio a investigações na área
da geologia, águas subterrâneas, ambiente, engenharia e ensaios técnicos de materiais.
Realizar pesquisas geofísicas não invasivas a partir da superfície do solo, bem como
realizar diagrafias em poços de modo a fornecer imagens ou modelos das características
do subsolo.
Definir os objetivos da pesquisa, projetar o plano de pesquisa, analisar os dados
geofísicos resultantes e fornecer a interpretação dos resultados.
Os resultados são incorporados na planificação, concepção e construção de
infraestruturas, tais como estradas, túneis, aeroportos, aterros, abastecimento de água
e outras instalações; avaliação das condições ambientais; e avaliação dos recursos
terrestres. A geofísica dá apoia todos os serviços da Terracons.

Principal Função e Responsabilidades:








Seguir regras de segurança, diretrizes e padrões para todos os projetos. Participar no
planeamento das tarefas. Informar quaisquer questões de segurança ou preocupações
à gestão.
Ser responsável pela manutenção dos padrões de qualidade em todos os projetos.
Ter um nível de desenvolvimento como Geofísico responsável para a realização de
pesquisas geofísicas; as tarefas são definidas para desenvolver conhecimentos e
capacidades.
Realizar visitas, observações de campo e recolha de dados de campo ou tarefas.
Auxiliar na recolha de dados geofísicos e ensaios para avaliar, planejar e autorizar
projetos.




Esboços necessários de programa(s) de investigação, selecionando as técnicas
alternativas apropriadas para conduzir estudos de campo na área de especialização.
Pode ter contacto limitado com o cliente referente a projectos/tarefas específicas.

Requisitos:



Licenciatura em Geologia ou Geofísica.
Licença de condução válida com histórico de transgressão aceitável.

Preferências:


Certificação em campo, com especialização preferencialmente nos requisitos
especificados.

Professor Assistente (quatro lugares)
Universidade Politécnica de Hong Kong, Departamento de Topografia (Land Surveying) e
Geo-informática
O Departamento de Topografia e Geo-Informática (LSGI) é amplamente considerado um centro
de excelência em educação e investigação em Geomática e áreas afins. O Departamento oferece
uma gama de programas académicos para estudantes locais e estrangeiros, incluindo
Licenciaturas em Geomática (com três especialidades: Topografia, Tecnologia de GeoInformação e Ferramentas Gestão de e Pesquisa, Mestrado em Geomática (Com duas
especialidades: Sistema de Informação Geográfica e Topografia) e Doutoramento. O LSGI tem
um forte programa de investigação que engloba atividades de pesquisa nas áreas de informática
urbana, análise espacial de dados a grande escala, ciências de informação geográfica,
posicionamento por satélite, localização ubíqua, fotogrametria e detecção remota, geodesia e
geodinâmica, monitorização ambiental e estudos de geo-riscos, sistemas inteligentes de
transporte, cidades inteligentes, gestão de sistemas de interesse, serviços baseados em
localização e ciências sociais geográficas. Atualmente existem 22 professores, 11
colaboradores, 50 investigadores e 50 estudantes de doutoramento no Departamento. O LSGI
tem uma série de laboratórios bem equipados para investigação e ensino. Visite o site para mais
informações sobre o Departamento. http://www.lsgi.polyu.edu.hk
O Departamento está à procura de candidatos altamente motivados e qualificados com
experiência em investigação em uma das seguintes áreas: Ciência da Computação (Visão
Computacional/Aprendizagem Automática), Ciência de Informação Geográfica, Detecção
Remota, Topografia, Ciência de Dados Espaciais, Estatística Espacial ou Ciências Urbanas
relacionadas.

Deveres
Os nomeados serão incumbidos a:
(a) Acompanhar investigações que levem a publicações de alta qualidade e concessão de bolsas
externas de pesquisa;
(b) Desempenhar funções de docente em áreas relevantes nos níveis de graduação e pósgraduação;

(c) Supervisionar projetos e teses de alunos;
(d) Exercer as funções administrativas pertinentes.

Qualificação
Os candidatos devem:
(a) Ter um doutoramento numa área relevante;
(b) Possuir relevante experiência em investigação (apoiada por provas dadas em projectos e
resultados de investigação), sendo uma vantagem também ter experiência relevante no 3º grau
de ensino;
(c) Demonstrar o potencial para a estabelecer programas de investigação financiados
externamente.

Remuneração e Condições
Será oferecido uma remuneração altamente competitiva. O compromisso inicial será com base
num contracto remunerado a termo fixo. Alterações posteriores estarão sujeitas a acordo mútuo.
Para obter informações gerais sobre os termos e condições para nomeação de pessoal
acadêmico na Universidade, visite o website em http://www.polyu.edu.hk/hro/TC.htm.
Os candidatos devem indicar o seu salário actual e desejado na candidatura.

Posição de PhD "GPR inversão full-waveform de imagens de alta resolução de processos
de transporte"
Forschungszentrum Jülich, Jülich, Alemanha
O Forschungszentrum Julich é um dos maiores centros de pesquisa interdisciplinar na Europa e
é membro da Associação Helmholtz dos Centros Nacionais de Investigação da Alemanha. As
nossas principais áreas de investigação são "Saúde", "Energia e Meio Ambiente" e "Informação".
Estamos à procura para o nosso Instituto de Bio e Geociências - Agrosphere (IBG-3), de um
aluno de PhD com grau em geofísica, física, hidrogeologia, geociência computacional, ou
ciências naturais relacionadas para uma posição de PhD durante três anos. A data de início é
dia 1 de Janeiro 2017. A posição de PhD será preenchida quando um candidato adequado for
encontrado.
O Instituto de Bio e Geociências - Agrosphere (IBG-3) desenvolve investigação para melhorar a
nossa compreensão dos processos hidrológicos e biogeoquímicos em sistemas terrestres. Sua
área de pesquisa contribui para o uso sustentável e preservação de recursos como os solos e
água.
No IBG-3, são desenvolvidos algoritmos avançados de modelação e inversão e aplicados para
uma ampla gama de estudos hidrogeofísicos usando sistemas de indução eletromagnética (EMI)
e de Radar de Penetração do Solo (GPR). Esta posição de PhD faz parte de um projecto
financiado pela UE "ENIGMA", uma rede europeia de formação para "Mapeamento in situ de
processos dinâmicos em ambientes heterogéneos da subsuperfície ". O objetivo principal deste
projeto é ampliar e aplicar algoritmos de processamento de dados de GPR existentes de fullwaveform, para a caracterização em intervalos de tempo dos processos de transporte. O projeto

oferece a oportunidade única de conectar novas técnicas de processamento e técnicas de
inversão a dados reais em um ambiente computacional de última geração.

Perfil:
•
•
•
•
•

Licenciatura em geofísica, física, hidrogeologia, geociências computacionais ou ciências
naturais relacionadas, com uma boa nota final;
Experiência de campo em (Hidro)Geofísica, preferencialmente com GPR.
Conhecimento avançado de métodos numéricos
Experiência em programação (Matlab)
Forte capacidade de escrever e comunicar em inglês.

Oferecemos:
•
•
•

•

Trabalhar num ambiente interdisciplinar, bem como excelentes instalações para
desenvolver investigação em hidrogeofísica e em estudos de simulação numérica e inversão
Oportunidade de fazer parte da comunidade científica nacional e internacional
No âmbito da rede de formação ENIGMA, são organizados vários workshops e outros
alunos de PhD estão a desenvolver métodos inovadores para a mapeamento de processos
dinâmicos em sistemas hídricos subterrâneos.
Os alunos de PhD são encorajados a assistir conferências internacionais e são planeadas
com os parceiros do projecto ENIGMA, dois períodos de investigação de vários meses no
estrangeiro.

Os candidatos aprovados serão contratados ao abrigo de um contrato a termo em tempo inteiro,
em conformidade com os regulamentos do Marie Skłodowska-Curie ITN. Para serem elegíveis,
os candidatos devem cumprir os requisitos de mobilidade. Por favor, para ver mais detalhes veja:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020guide-appl16-msca-itn_en.pdf.
Em particular, os candidatos não devem ter residido nem realizado a sua actividade principal
(trabalho, estudos, etc.) no país da organização de acolhimento durante mais de 12 meses nos
3 anos imediatamente anteriores a 1 de Novembro de 2016). Os serviços nacionais obrigatórios
e/ou as estadias de curta duração, como as férias, não são tidos em conta.
Para mais informações, por favor contacte o Prof. Jan van der Kruk, telefone: +49 2461 61-4077,
e-mail: j.van.der.kruk@fz-juelich.de ou visite o nosso website www.fz-juelich.de/Ibg/ibg-3.

Para contribuir com material para NS views, envie um e-mail para
Anja Klotzsche (a.klotzsche@fz-juelich.de)
Todos os membros são bem-vindos para enviar conteúdo de interesse para a comunidade do
Near-Surface. Tome nota 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. Esteja à vontade para enviar artigos para esta nova seção. Por
favor envie mensagens curtas, forneça informações de contato e (se disponível) um endereço
do electrónico para obter informações adicionais.

