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FENÔMENO

Os moradores de Belém 
foram surpreendidos, por 
volta das 6h de ontem, por 
um nevoeiro que cobriu 
parcialmente a cidade. Fo-
tos e vídeos nas redes sociais 
destacaram a falta de visibi-
lidade em vários pontos. In-
ternautas comentaram que 
o fenômeno foi registrado 
em outros municípios, como 
Ananindeua, Castanhal, 
Barcarena, Marapanim e 
São João da Ponta.

“E essa neblina que nunca 
vi antes em Belém?”, ques-
tionou, com foto, Bruna Ma-
chado. “Não consegui ver o 
viaduto, medo de capotar”, 
disse, no Facebook, Fabiana 
Padilha. “Esquisito... Custou 
a passar”, disse Elza Maria 
Silva, também no Facebook.

De acordo com a Secreta-
ria de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade (Semas), o ne-
voeiro visto em Belém é um 
fenômeno mais comum em 
período de chuvas. E é for-
mado pela suspensão de go-
tículas de água na atmosfera, 
tendo como principal efeito a 
redução da visibilidade.

A explicação física, se-
gundo a Semas, é que o ar 
não consegue absorver va-
por d’água a uma determi-
nada temperatura. Então, o 

excedente desse vapor fica 
em suspensão na forma de 
gotículas de água até que a 
temperatura do ar aumente 
ou que os ventos comecem 
a ficar mais intensos a ponto 
de dispersar esse vapor. “No 
caso de hoje, o nevoeiro desta 
madrugada e início da manhã 
restringiu a visibilidade em até 
250 metros”, explicou o geren-
te de hidrometeorologia da 
Semas, Saulo Carvalho.

Trata-se de uma ocorrên-
cia comum durante o ano 
todo, vista principalmente 
nas estradas durante a ma-
drugada e início da manhã. 
No período chuvoso tende a 
ser mais frequente, em fun-
ção da grande disponibilida-
de de vapor d’água na atmos-
fera, detalhou a Semas.

“Por ter como principal 
efeito a restrição de visibili-
dade por algumas horas, o 
cuidado no trânsito é sempre 
necessário, pois as chances 
de ocorrências de acidentes 
e sinistros automotivos são 
altas. Por outro lado, a ocor-
rência de nevoeiro nos aero-
portos mais modernos não 
chega a ser um problema, de-
vido ao uso de avançados sis-
temas de pouso e decolagem 
por instrumentos”, acrescen-
tou a secretaria.

Nevoeiro cobre Belém
e restringe visibilidade

  Nevoeiro de ontem restringiu a visibilidade em até 250 metros
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Em noite de recordes his-
tóricos, Carla Diaz foi eli-
minada do “Big Brother 

Brasil 21” com 44,96% dos 
votos. No paredão com Fiuk 
(10,59%) e Rodol� o 
(44,45%), que al-
cançou a marca de 
quase 300 milhões 
de votos por segundo, 
a atriz foi a sétima par-
ticipante a sair da casa mais 
vigiada do país. A disputa foi 
acirrada. Minutos antes de 
anunciar o resultado, Tia-
go Leifert disse que foi uma 
“briga boa” e que a diferença 
foi de menos de 1%.

Em seu discurso de elimi-
nação, o apresentador falou 
novamente sobre como o tem-
po é inimigo deles e para não 
desperdiçar oportunidades: 

“O jogo só deixa você 
invadir territó-
rio, se você tiver 

uma causa justa. 
Mas você precisa ter 
uma causa. O que não 

dá para saber é se a causa do 
público é a mesma usada por 
vocês para votar. (...) É um jogo 
da emoção. Se você tá coerente 
até agora, algo de errado acon-
teceu. Esse não é o jogo da coe-
rência mais. O tempo tá contra 

vocês, falei semana passada. 
Quando você tem o jogo na 
mão, tem que aproveitar, não 
pode deixar pra depois”.

BRONCA
Tiago Leifert mandou um 

recado após falas polêmicas 
de Sarah minimizando a pan-
demia. O apresentador deixou 
claro que a situação do lado de 
fora é muito pior do que quan-
do eles entraram na casa. 

“A segunda onda veio real-
mente muito pesada. Se vocês 
acham que melhorou, que vo-
cês vão sair daí e vai estar tudo 
bem, não é o caso”.

Carla Diaz sai em 
paredão acirrado
DIFERENÇA ENTRE ELA E RODOLFFO, 2º MAIS VOTADO, FOI MENOR QUE 1%

“BBB21”

de votos por segundo, 

“O jogo só deixa você 

Mas você precisa ter 

  Carla Diaz foi eliminada em paredão histórico que alcançou quase 300 milhões de votos por segundo
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