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Estações do Ano

As estações do ano são os períodos em que o ano é dividido de acordo com suas

características climáticas.

Existem quatro estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Elas ocorrem ao

longo do período de um ano.

Em algumas regiões, não é possível distinguir as estações do ano, e a primavera e o

outono podem não ser bem definidos.

Os países localizados na faixa tropical do planeta não possuem as quatro estações bem

definidas, sendo predominantes o verão e inverno.



33

Como surgem as estações do ano?

As estações variam conforme a exposição aos raios solares, ou seja, de acordo

com o movimento orbital da Terra em relação ao Sol. Por esse motivo, os

hemisférios Sul e Norte sempre estarão com as estações opostas.

O movimento de translação e as diferenças de inclinação da Terra em relação

ao Sol determinam as estações do ano.

Enquanto o equinócio marca o início do outono e da primavera, o solstício

marca o início do verão e do inverno.

https://www.todamateria.com.br/movimento-de-translacao/
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As estações do ano no Brasil

As estações do ano ocorrem em determinados períodos e cada uma com

características próprias.

Confira quais são essas características e as datas aproximadas das estações do

ano no Brasil, localizado no Hemisfério Sul.
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Outono
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O outono sucede o verão e antecede o inverno. Ele se caracteriza pela

temperatura amena, tempo mais fresco e queda das folhas das árvores.

Inicialmente, os dias e noites possuem a mesma duração.

Porém, com o tempo, os dias vão se tornando mais curtos em relação à

noite. Além disso, a temperatura também vai caindo, marcando a chegada

do inverno.

Quando começa o outono: 20 de março.

Quando acaba o outono: 21 de junho.

https://www.todamateria.com.br/outono/
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Inverno
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O inverno é a época mais fria do ano, quando as temperaturas são baixas e

com presença de neve em algumas localidades. Ela antecede a primavera e

sucede o outono.

Nesse período, as noites são mais longas do que os dias e os animais ficam

mais ociosos, alguns chegam até a hibernar.

Quando começa o inverno: 21 de junho.

Quando acaba o inverno: 23 de setembro.

https://www.todamateria.com.br/inverno/
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Primavera
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A primavera sucede o inverno e antecede o verão. Nesse período, as

temperaturas voltam a ficar amenas, as flores florescem e os dias e noites

têm a mesma duração.

Aos poucos, os dias vão se tornando mais longos e as temperaturas

aumentam, indicando a chegada do verão.

Quando começa a primavera: 23 de setembro.

Quando acaba a primavera: 22 de dezembro.

https://www.todamateria.com.br/primavera/
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Verão
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O verão sucede a primavera e antecede o outono, é um período marcado 

pelas altas temperaturas e dias mais longos.

O calor resulta em uma evaporação mais rápida da água acumulada nos 

solos, resultando em chuvas constantes.

Quando começa o verão: 21 de dezembro.

Quando acaba o verão: 20 de março.

https://www.todamateria.com.br/verao/
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01. Pesquisar sobre qual estação do ano estamos passando no Piauí.

02. Escrever um texto sobre as características específicas das estações
do ano no Piauí.


