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A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em colaboração com o                 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos               

(CPTEC/INPE) e com o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira             

(CIMAER/FAB), informa que, na manhã do dia 28 de dezembro, o ciclone subtropical sobre a área SUL                 

OCEÂNICA foi classificado como “Tempestade Subtropical” e nomeado como “Oquira”, ao serem            

constatados, por meio de estimativas de satélite, ventos à superfície de 35 nós (65 km/h). As previsões                 

apontam que a tempestade subtropical continuará se movendo para sudoeste, ao longo do dia de hoje e do dia                   

29 de dezembro, quando deverá sair dos limites da METAREA V. 

Há previsão de que a Tempestade Subtropical Oquira mantenha os ventos máximos sustentados entre              

30 e 40 nós (55 a 74 km/h), com rajadas de até 47 nós (87 km/h), em alto-mar, a 430 milhas náuticas do                       

litoral do estado do Rio Grande do Sul, sem previsão de impacto sobre a região costeira. 

O nome “Oquira”, que se refere a broto de folhagem na língua Tupi Guarani, foi utilizado por                 

constar na relação de nomes anexa às Normas da Autoridade Marítima para Meteorologia Marítima              

(NORMAM-19), para nominar os ciclones tropicais e subtropicais significativos que venham a se             

desenvolver sobre a área marítima de responsabilidade do Brasil (METAREA V).  

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico                

https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo. 

Adicionalmente, as informações meteorológicas podem ser visualizadas na página do Serviço           

Meteorológico Marinho no Facebook, no link: https://www.facebook.com/servicometeorologicomb/, e        

por meio do aplicativo "Boletim ao Mar", disponível para download na internet para o sistema Android                

e iOS, desenvolvido em parceria entre a Marinha do Brasil e o RUMAR – Instituto Rumo ao Mar. 

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e              

solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. 
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Contato: 
Assessoria de Comunicação Social da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
Área de Imprensa: https://www.marinha.mil.br/dhn/comunicao 
Tel.: (21) 2189-3387 
E-mail: dhn.comunicacaosocial@marinha.mil.br 

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 
 

www.marinha.mil.br 

 
 

https://www.marinha.mil.br/dhn/comunicao
mailto:dhn.comunicacaosocial@marinha.mil.br
http://www.marinha.mil.br/

