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Resumo
No mês de setembro de 2021, o campo médio
da pressão atmosférica à superfície nos Açores
apresentava uma região de anomalias positivas
(0 a  2 hPa) relativamente  ao período de
referência  (fig.  2). Embora se  verificasse  a
passagem  de  diversas  perturbações  frontais
sobretudo nos  períodos  inicial  e  final mês,

predominou a circulação  anticiclónica  de
acordo  com  o  climaticamente  esperado.  A
quantidade mensal de precipitação apresentou
desvios negativos  ou próximos dos valores de
referência  nos  grupos  Central  e  Oriental  e
positivos  no  Ocidental;  a  temperatura  média
mensal  do ar  à  superfície apresentou desvios
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Figura  1. Anomalias  do campo da temperatura  média
mensal do ar à superfície (em cima) e da quantidade de
precipitação mensal (em baixo) relativamente ao perío-
do de 1991-2020 para o mês de setembro de 2021 com
base nas reanálises ERA5 (Hersbach et al., 2019).
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negativos  mas  próximos dos  valores  de
referência (fig. 1) em todos os  grupos.

Situação sinóptica
A situação média à escala sinóptica nos Açores
em setembro,  caracterizou-se  pela  predomi-
nância da circulação  anticiclónica  de  acordo
com o climaticamente esperado, embora se ve-
rificasse a passagem de algumas perturbações
frontais sobretudo nos períodos inicial  e final
mês.  Relata-se o evento de  chuva intensa na
madrugada do dia 27 na ilha de S. Miguel devi-
do à passagem de um vale frontal que atraves-
sou a região dos Açores. Segundo  o Serviço Re-
gional de Proteção Civil e Bombeiros dos aço-
res, houve 24 ocorrências, 13 registadas na fre-
guesia  dos  Mosteiros  (concelho  Ponta  Delga-
da),  10  na  freguesia  das  Sete  Cidades  (Ponta
Delgada) e uma nas Furnas (Povoação). As situ-
ações corresponderam a inundações de habita-

ções, obstrução de vias e arrastamentos de via-
turas, não havendo registo de danos pessoais.
No mês de setembro, a temperatura média da
água do mar à superfície nos Açores apresenta-
va valores médios  de 23°C a 24°C,  verificando-
se anomalias negativas até cerca de -0,8°C (fig.
3) nos grupos Ocidental e Central. A temperatu-
ra da água do mar apresentava valores médios
de cerca de 24°C em toda a região no inicio do
mês,  verificando-se uma  descida  gradual  até
cerca de 23° nos grupos Ocidental e Central e
23,5° no grupo Oriental.
O estado do mar no mês de setembro caracteri-
zou-se  em média  por ondas de noroeste, com
alturas significativas entre 1 e 3 m .

Precipitação
No gráfico da figura 4 representa-se para o mês
de  setembro os desvios relativos mensais das
quantidades de precipitação para  as  estações
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Figura 2. Anomalia do campo da pressão atmosférica à superfície da superfície para o mês de setembro de
2021, relativamente ao período 1991-2020, com base nas reanálises ERA5 (Hersbach et al., 2019).



do IPMA nos Açores no período 2000-2021, em
relação aos respetivos períodos de referência.
Nesta figura e para 2021, observam-se desvios
positivos nas estações  do Pico, S. Miguel (Nor-
dela e Nordeste) e Santa Maria,  apresentando
desvios negativos as restantes estações. O des-
vio  mais  positivo foi  registado na estação do
Nordeste (142,7%) e o mais negativo na esta-
ção  de Angra do Heroísmo (-71,0%). Todos os
desvios  encontram-se  dentro  da  variabilidade
normal. 

O quadro 1 apresenta um resumo das observa-
ções da precipitação no Arquipélago dos Açores
para o mês de setembro de 2021.

No período de outubro de 2020 a setembro de
2021, o total de precipitação observado foi in-
ferior  ao  total  de  referência  nas  estações  do
Observatório José Agostinho em Angra do He-
roísmo e do aeroporto de Santa Maria. Por ou-
tro lado,  os desvios foram positivos nas esta-

ções dos aeródromos das Flores, Corvo e Pico e
do aeroporto de Ponta Delgada.

Quantidade de Precipitação

Número de
dias com preci-

pitação
Máximo

(mm)

Dia Total

(mm)

Flores 11 21,4 24 59,1

Corvo 9 20,0 24 52,3

Pico 10 47,3 1 130,1

Horta(Observatório) 8 49,8 1 94,9

Graciosa* - - - -

SãoJorge 9 33,0 2 80,4

AngradoHeroísmo(Obs.) 10 7,5 2 24,2

PontaDelgada 11 13,9 26 54,5

PontaDelgada(Obs.) 10 10,5 26 63,0

SantaMaria 7 18,6 1 40,0

Nordeste* - 75,7 27 269,6

Quadro 1: Resultados das observações da precipitação referentes ao mês de
setembro de 2021. Esta informação provém dos sistemas automáticos insta-
lados na rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
* com falhas

O maior défice de precipitação acumulada foi
encontrado na estação do aeroporto de Santa
Maria  (-10%)  enquanto  o  maior  superavit  foi
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Figura 3. Anomalia da temperatura da superfície da água do mar para o mês de setembro de 2021, relativa-
mente ao período 1991-2020, com base nas reanálises ERA5 (Hersbach et al., 2019).
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Figura 4. Anomalias relativas da quantidade total de precipitação nas estações meteorológicas automáticas
dos Açores para o mês de  setembro. As linhas tracejadas correspondem às medianas e aos primeiros e
quartos quintis das distribuições.
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Figura  5. Anomalias da temperatura do ar nas estações meteorológicas automáticas dos Açores para o
mês de setembro. As linhas tracejadas correspondem a um desvio padrão (±σ).



encontrado na estação do aeródromo do Corvo
(10%).

Temperatura do ar
De forma análoga, no gráfico da figura 5 repre-
senta-se para o mês de setembro e no período
2000-2021, os desvios das temperaturas médi-
as mensais do ar em relação ao período de re-
ferência de 1991-2020.

Todas as estações registaram desvios negativos
entre 0°C e -0,7°C. O quadro  2 apresenta um
resumo das observações da temperatura do ar
em todo o arquipélago dos Açores para o mês
de setembro de 2021. 

Estação

Temperatura Mensal

Máximo

(°C)

Dia Mínimo

(°C)

Dia Média

(°C)

Flores 27,0 3 16,6 15 21,3

Corvo 26,1 15 18,4 6 21,8

Pico 27,4 9 15,5 19 21,4

Horta (Observatório) 25,3 17 16,9 19 20,8

Graciosa 26,2 9 14,7 19 21,1

São Jorge 26,8 9 16,4 15 20,8

Angra do Heroísmo (Obs.) 25,6 10 17,5 19 21,1

Ponta Delgada 26,0 22 16,7 15 21,3

Ponta Delgada (Obs.) 27,5 1 16,7 15 21,7

Santa Maria 26,8 28 17,2 24 21,8

Nordeste 26,0 1 16,8 24 20,3

Quadro  2. Resultados das observações da temperatura do ar referentes ao
mês de setembro de 2021. Esta informação provém dos sistemas automáticos
instalados na rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O valor da temperatura média do ar variou en-
tre 21,8°C (Corvo e Santa Maria) e 20,3°C (Nor-
deste). No entanto, a temperatura mínima diá-
ria  mais  baixa foi  registada no aeródromo da
Graciosa (14,7°C) e a temperatura máxima diá-
ria mais alta foi registada na estação do Obser-
vatório  Afonso  Chaves  em  Ponta  Delgada
(27,5°C).

 

Vento
No mês de setembro, a circulação média de lar-
ga escala na região dos Açores foi geralmente
fraca. A Rosa-dos-Ventos da estação meteoro-
lógica do aeroporto João Paulo II em Ponta Del-
gada (Fig. 6) apresenta uma distribuição por ru-
mos, com vento fraco a moderado de NNE.

Radiação global

No mês de setembro, a percentagem da irradia-
ção global mensal relativamente ao valor espe-
rado no topo da Atmosfera (Fig.  7) apresentou
um valor  de 50% na estação do aeródromo da
Graciosa , tendo sido inferior a 45% na estação
do aeródromo do Corvo.
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Figura 6. Rosa-dos-Ventos para o mês de setembro de
2021, correspondente aos valores registados na Esta-
ção Meteorológica Automática do Aeroporto João Pau-
lo II em Ponta Delgada.
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Figura 7. Percentagem da irradiação global mensal re-
lativamente ao topo da atmosfera para o mês de  se-
tembro de 2021 para várias estações dos Açores.
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