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Fonte dos dados: MERGE/INPE. Processamento de dados:CEMTEC/SEMAGRO.

Análises da precipitação observada (mm) no mês de Novembro/2021

Figura 1. Precipitação acumulada (a) Porcentagem da precipitação do que é esperado para o mês (b) para o mês de novembro de 2021.

No mês de novembro de 2021, em grande parte dos municípios, as chuvas superaram a média histórica, com destaque para a porção norte das regiões 
centro-norte, leste e pantaneira. Além disso, observou-se tempo severo com chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento em alguns 
municípios do estado devido a atuação de frentes frias, passagem de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), aquecimento diurno, transporte de 
umidade e, também, devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão oriundo do Paraguai. Na Figura 1a, observa-se os dados de precipitação 
acumulada mensal entre 100-300 mm na porção norte das regiões centro-norte, leste e pantaneira. Exceto na porção sul do estado, que as chuvas variaram 
entre 0-100mm. Segundo a média climatológica, em grande parte dos municípios, o volume de chuvas foi de 100-150%, acima da média climatológica para o 
período (Figura 1 b). Exceto na porção sul do estado, que as chuvas ficaram abaixo da média climatológica (entre 25-75%)

a) b)



Dados observados de Precipitação Acumulada (mm) no mês de Novembro

Tabela 1 e 2. Precipitação Acumulada (mm) observada durante o mês de novembro de 2021. Fonte dos dados: INMET/SEMAGRO e 
CEMADEN.

Na tabela 1 e 2 são mostrados os valores observados de precipitação acumulada (mm) das estações meteorológicas do INMET/SEMAGRO e pluviômetros 
do CEMADEN, respectivamente. Observa-se 2 municípios (Tabela 1) e 6 municípios  (Tabela 2) com chuvas acima de 200mm/mês.



Fonte dos dados: CPTEC/INPE. Processamento de dados:CEMTEC/SEMAGRO.

Índice Padronizado de Precipitação (SPI) no mês de Novembro/2021

Figura 2. Índice Padronizado de Precipitação (SPI) na escala de a) 3, b) 6 e c) 12 meses para o mês de novembro de 2021. 

   

Na Figura 2 são apresentados os SPI na escala de 3, 6 e 12 meses para o mês de novembro de 2021. Pela análise do SPI-3, na região pantaneira 
observam-se valores < -1.6, indicando déficit de precipitação. Nas outras regiões centro-norte, sudoeste e leste  do estado, observa-se valores variando de 
-0.5 a -1.3. O SPI-6 mostra valores mais críticos entre -0.5  a < -1.6 em grande parte do estado. No SPI-12, as regiões mais críticas são a região pantaneira, 
leste, porção norte da região centro-norte e alguns municípios da região sudoeste. 

a) b) c)



Comparação entre os meses de Outubro e Novembro

Fonte: http://monitordesecas.ana.gov.br/ 

Em Mato Grosso do Sul, houve o recuo da seca grave (S2) na parte central e no sudeste do estado, devido à melhora nos indicadores. Os impactos 
permanecem de curto e longo prazo (CL) no leste e centro-sul e passam a ser de longo prazo (L) no restante do estado.

http://monitordesecas.ana.gov.br/


Monitoramento das condições de Secas: Novembro/2021

Fonte: http://monitordesecas.ana.gov.br/ 

http://monitordesecas.ana.gov.br/


Classificação de Intensidade da Seca por Município

Fonte: http://monitordesecas.ana.gov.br/ 

http://monitordesecas.ana.gov.br/

