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Introdução

Nevoeiros causam grandes dificuldades ao transporte terrestre, aéreo e marítimo. Na cidade de Rio

Grande que abriga um importante porto marítimo, a ocorrência de nevoeiros impede a entrada e saída

de navios, causando grandes prejuízos econômicos.

Os nevoeiros formam-se devido a saturação da massa de ar por vapor d’água, o que resulta nas

partículas em suspensão. São nuvens do tipo estratos com base próxima ao chão ou sobre a superfície

do oceano. A saturação é atingida quando a temperatura do ar torna-se igual à temperatura do ponto de

orvalho, seja por resfriamento ou por aumento da quantidade de vapor d’água na massa de ar. Reboita

e Krusche (2000) analisaram a ocorrência de nevoeiros no período de 1990 a 1999 registrados pela

estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia localizada em Rio Grande.

Determinaram que a freqüência anual matinal é de 24,2 dias de ocorrência e a noturna é de 5,6 dias.

Nevoeiros de advecção nesta região foram estudados por Berger e Krusche(2004), pela análise de

dados meteorológicos medidos em uma bóia de fundeio, determinaram pelo menos uma ocorrência na

qual a presença de uma massa de ar quente e úmida foi indicativa da formação de nevoeiros de

advecção. Pretende-se estudar e, eventualmente, prever a ocorrência de nevoeiros de advecção na

região de Rio Grande. Para tanto, serão investigadas as condições atmosféricas e oceanográficas que

favorecem a formação destes que são mais espessos, abrangem regiões maiores, são mais persistêntes

e ocorrem preferencialmente durante o dia, causando maiores prejuízos econômicos.

Metodologia

Para este trabalho, foram usados os dados de ocorrência de nevoeiro obtidos da estação

meteorológica de Rio Grande e os dados de ocorrência de nevoeiro de advecção identificados pelas

observações do sistema de captura de imagens denominado de sistema Argus-cassino, este é composto

por 4 câmeras de vídeo que filmam diferentes setores da zona costeira adjacente e estão colocadas em

posições fixas, registrando automaticamente uma seqüência de fotos tomadas a intervalos fixos de

tempo, com o objetivo de monitorar possíveis mudanças na hidrodinâmica e morfologia da zona

arrebentação (Guimarães et al., 2007).

Foram também analisados dados de pressão à nível do mar, temperatura do ar, velocidade e

velocidade vertical, para região compreendida de -60º a -10º S e -90º a -20º W, são dados de National

Center for Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric Research(NCEP/NCAR) do

Reanálise 1, selecionados no dia da ocorrência dos nevoeiro e especificando os dias de advecção.



Resultados e Discussão

O mês de maior número de ocorrências de nevoeiros em média foi o mês de junho seguido dos

meses de maio e julho.Observou-se um decréscimo do número médio anual de nevoeiros dos últimos

cinco anos da pesquisa em relação à década de 90, que pode ser atribuído a urbanização em torno da

estação meteorológica.

A composição dos campos de pressão a nível do mar  indica uma alta pressão próxima a costa

do Rio Grande do Sul e os campos em dias de nevoeiro de advecção indica esta alta pressão ainda

mais próxima a costa .

Figura 1: Pressão atmosférica ao nível do mar em dias de

ocorrência de nevoeiro em Rio Grande, RS

Figura 2: Pressão atmosférica ao nível do mar em dias de

ocorrência de nevoeiro de advecção em Rio Grande, RS

A composição dos campos de vento na direção meridional indicam ventos de

aproximadamente 2 m/s na direção sul, e o vento na direção U indica ventos de aproximadamente 2

m/s em direção ao continente para toda a região,  ou seja somando os campos de vento U e V observa-

se um vento aproximadamente paralelo a costa do RS . Os campos de temperatura do ar na superfície



em dias de nevoeiros indica uma temperatura média de 15°C na região estudada e os campos de

umidade especifica mostra que para a região temos um valor de aproximadamente 0.01.

Conclusões

O estudo mostrou que o período de maior ocorrência de nevoeiro é de março a setembro, onde
as condições climáticas são mais favoráveis a sua formação e mostrou também as condições
atmosféricas favoráveis para a formação dos nevoeiros.
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