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PROCESSO N.º: 136/2016/324 

INTERESSADO (A): Dirce Maria Pellegatti Franco 

INSTITUIÇÃO / ÁREA: CETESB/EQQM 

DESTINO/LOCAL: Seattle, WA, EUA 

PERÍODO: 20 a 28/01/2017 

MOTIVO DA VIAGEM: Participar do “97o Encontro Anual da Sociedade Meteorológica 

Americana” 

1. American Meteorological Society (AMS) 

Fundada em 1919, a “American Meteorological Society” (AMS) é a principal 

organização científica e profissional que promove e divulga informações sobre as ciências 

atmosféricas, oceânicas e hidrológicas dos EUA. Possuis mais de 13.000 membros que 

inclui cientistas, pesquisadores, educadores, meteorologistas, estudantes, entusiastas do 

tempo e outros profissionais nas áreas de clima, água e clima. 

Com sede em Boston a AMS tem ainda um escritório em Washington, DC, onde são 

administrados os programas de educação e políticas. A AMS fornece liderança global nas 

áreas de água, clima e ciências climáticas, oferecendo os seguintes programa e atividades: 

Revistas e Publicações; 

- Reuniões anuais e especiais; 

- Certificação Profissional; 

- Programa de Políticas; 

- Programa de Educação; 

- Prêmios e honras; 

- Livros AMS; 

- Comissões, Comitês e Conselhos; 

- Bolsas de Estudo e Bolsas. 



O 97o encontro anual da AMS foi realizado na cidade de Seattle/Washington nos Estados 

Unidos e contou com a presença de aproximadamente 4500 pessoas envolvidas no tema. 

A estrutura do evento foi composta por palestras, sessões plenárias, apresentação de 

painéis e exposições. 

Contatos Efetuados: 

- Dr. Janson KS Ching (The University of North Carolina – Chapel Hill, NC - EUA) 

- Dr. Elle Bou-Zeld (Princeton University – Princeton, NJ - EUA) 

- Dra. Ligia Ribeiro Bernardet ( National Oceanic and Atmospheric Administration 

– NOAA – Boulder,CO - EUA) 

- Ms. Jim Edwards (National Center for Atmospheric Research – NCAR – Boulder, 

CO – EUA) 

- Dr. Gert-Jan Steeneveld (Wageningen University & Research – Holanda) 

- Dr. Alberto Martilli (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas – Espanha) 

2. Comentários 

Foi um evento de grandes proporções com palestras referentes a várias áreas de 

meteorologia, climatologia, química da atmosfera, meio ambiente, ambiente urbano, 

saúde, entre outras. Como muitas palestras ocorriam ao mesmo tempo, meu principal foco 

foram as palestras mais relacionadas com os interesses da CETESB e com meu projeto 

de pesquisa de doutorado tais como as de química da atmosfera, de ambiente urbano e de 

modelagem numérica.  

Um dos destaques relacionado a esses temas foram as sessões de palestras em homenagem 

ao meteorologista Dr, Robert Bornstein que desenvolve pesquisa em dispersão 

meteorológica e em Camada Limite Atmosférica. Nessas sessões, foram convidados 

vários pesquisadores de renome e que desenvolvem trabalhos relacionados ao ambiente 

urbano, tais como, Dr. Timothy R. Oke, Dr. Fei Chen, Dra Sue Grimmond, entre outros, 

bem como o próprio Dr Borntein. Foi uma ótima oportunidade para esclarecer algumas 

dúvidas relacionadas ao ambiente urbano e ao meu projeto de pesquisa. 

Na sessão de pôster em que apresentei meu trabalho haviam outros trabalhos com 

WUDAPT e pude observar que esse é um tema novo e que tem apresentado resultados 

promissores no que se refere ao clima urbano. Apresentei o pôster intitulado 



“Implementing WUDAP in Metropolitan Area of São Paulo in Brazil: Influence of Urban 

Area in the Meteorological Simulations Using WRF Model”.  Participei ainda como 

coautora do pôster “Impacto f urbano n biogenic and anthropogenic fluxes estimation 

over MASP simulation with WRF”. 

A participação no evento foi uma oportunidade de conhecer estudos que estão sendo 

realizados sobre ambiente urbano, química da atmosfera, previsão numérica de tempo e 

impactos ambientais, principalmente na qualidade do ar em diferentes cidades, com 

características diversas em termos de topografia e ocupação.  

Outro assunto ressaltado foi a importância de monitoramento de dados meteorológicos, 

de gases de efeito estufa e de qualidade do ar, bem como da qualidade dos mesmos. 

Anexo, cópia dos pôsteres apresentados e a programação das sessões com participação. 

No endereço abaixo podem ser encontrados a programação completa, os resumos das 

apresentações e vídeos das sessões orais. 

https://ams.confex.com/ams/97Annual/webprogram/start.html 
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Setor de Meteorologia 
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