
Fim do Horário de Verão, mas o Verão continua 
 
À meia-noite do Sábado, 17 de Fevereiro de 2018, ou 00 hora do Domingo, 18 de Fevereiro de 2018, quem está nos Estados 
das Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deve atrasar o relógio em 1 hora. O que era meia-noite do sábado, 17, vira 23 
horas. 
 
Nos estados do Norte e do Nordeste não há necessidade de fazer este ajuste dos relógios, pois estas Regiões não adotaram 
o Horário de Verão. 
  
Quem determina o horário de verão? 
 
O início e o fim do horário de verão foram determinados pelo governo federal, durante o governo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e as regras estão no decreto número 6558, de 8 de setembro de 2008. Por este decreto, o Horário de Verão no 
Brasil começa (ADIANTA (+/GANHA/SOMA/PARA FRENTRE)) sempre no terceiro Domingo de Outubro de um ano 
(15/10/17 às 00h) e termina (ATRASA (-/PERDE/DIMINUI/PARA TRÁS)) no terceiro Domingo de Fevereiro do ano seguinte 
(18/02/18)

 

. No horário normal (quando termina) às 5h fica mais claro e às 17h fica mais escuro – estamos na Estação 
Verão, temos maior incidência de raios solares. Quando começa às 5h fica mais escuro e às 17h fica mais claro – 
estamos na Estação Primavera. 

OBSERVAÇÃO: Com a mudança promovida pelo presidente Michel Temer, o Horário de Verão em 2018 começará em 
4 de novembro, um fim de semana após o segundo turno das eleições, marcado para 28 de outubro. 
 
Com a mudança de horário, os fusos do Brasil se organizam da seguinte forma: os estados do Acre, Amazonas, Roraima e 
Rondônia (Norte) ficam duas horas atrás (será 21:00) do horário de Brasília; os estados do Nordeste (exceto Bahia), Pará, 
Amapá, Tocantins e Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste) continuam com uma hora a menos (será 22:00) 
do que o horário da capital federal; as regiões Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Sudeste (Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo), junto com os estados da Bahia (Nordeste

   

) e Goiás + Distrito Federal 
(Centro-Oeste) adotam a mesma hora (será 23:00) de Brasília durante o Horário de Verão. 

Os benefícios e os problemas do horário de verão 
 

• A alteração de horário causa transtornos para os sistemas de informática e telefonia, devido à atualização das 
programações de computadores, telefones celulares, relógios e outros aparelhos eletrônicos. 

• O Horário de Verão é adotado na Estação do ano Verão pelo fato de os dias serem mais longos, ou seja, as pessoas 
aproveitam mais a iluminação natural da luz do Sol devido à posição da Terra em relação ao Sol. Isso faz com que as 
luzes artificiais sejam acesas mais tarde, e faz dessa medida uma forma eficiente de se economizar energia. 

• Existe o benefício de se deslocar o alto consumo de energia dos horários de pico (das 18h às 21h) para outros 
períodos do dia.  

 
Tem mais verão pela frente 
 
O que termina neste fim de semana é só o horário de verão. A estação do ano, verão, começou no dia 21 de Dezembro de 
2017 e vai até o dia 20 de março de 2018, às 13h15, pelo horário de Brasília. 
  
3 dicas para se adaptar ao fim do horário de verão 
 
Quando ocorre uma mudança de horário (seja por mudança do Horário de Verão, Inverno ou de Fuso Horário (ou Zonas 
Horárias proporcionam o conhecimento de horários em diferentes partes do globo terrestre)), o organismo pode ter 
dificuldade em se habituar. Mas se você seguir as seguintes dicas, a adaptação será mais suave: 
 
1. Cuidado com as refeições 
 
Somente no dia da mudança de horário na meia-noite de Sábado,17 de Fevereiro para Domingo, 18 de Fevereiro

 

, evite 
refeições muito pesadas, principalmente no final do dia. Comidas que requerem muita energia para fazer a digestão podem 
prejudicar o descanso. Da mesma forma, bebidas como o café e alguns chás (verde e preto) devem ser evitadas. 

2. Não exagere nos exercícios físicos 
 
Prefira exercícios mais suaves ou relaxantes (como caminhadas leves ou ioga), para não estimular excessivamente o corpo. 
Além disso, é recomendado não praticar exercícios pesados 3 horas ou menos antes de ir para a cama, porque a liberação 
de endorfinas causa um estímulo que pode afugentar o sono. 
 
3. Ajuste a hora de dormir 
 
Somente na hora da mudança o relógio atrasa, ou seja, “ganhamos” uma hora (quando às 00:00h o relógio volta a ser 23:00h 
= você tem 23:00h duas vezes)  e por isso as pessoas muitas vezes vão dormir mais tarde. Especialistas e médicos sugerem 
que essa “hora extra” deve ser usada para descansar. 
 
Duas semanas antes do fim do horário de verão, tente ir para cama 5 minutos mais cedo a cada dia. Esta mudança gradual 
vai ajudar na adaptação quando o relógio atrasar uma hora. 



 
 
 O Horário de Verão 2017-2018 termina a meia-noite de sábado para domingo 18 de Fevereiro 
 

 
 
 

A partir das zero horas (00h) do dia 18 de fevereiro de 2018, os relógios devem ser atrasados em um hora nos estados em 
que o Horário de Verão é válido. 
 
 

 

https://https/www.climatempo.com.br/mapas�
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