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     Diferença entre tempo e clima 

          Tempo e clima são conceitos distintos. Tempo refere-se a um estado momentâneo das 

condições atmosféricas. Já clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. 

     Diferença entre tempo e clima 

 

 

 

 

 

 

 

     Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. 

     Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado 

lugar, em um determinado momento e está sujeito a variações. Quando alguém pergunta: “Como 

está o tempo hoje?”, pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. 

O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante ao outro. 

     As variações de temperatura, umidade relativa do ar, pluviosidade são responsáveis pelo 

dinamismo das condições meteorológicas, portanto, do tempo. Essas variações podem ou não ser 

acentuadas, de acordo com a época do ano. Há meses em que as chuvas são mais constantes, 

outros em que não há chuvas. Há meses em que as temperaturas estão mais elevadas, e outros em 

que elas caem. 

     Clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de 

tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 

anos. Representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas (variações anuais de 

temperatura, umidade, pressão do atmosférica, ventos), que se alteram de acordo com as estações 

do ano. Quando alguém diz que Tocantins é um estado muito quente e seco, refere-se ao clima 

desse estado, que é tropical seco. Contudo, ao longo dos dias, Tocantins pode apresentar uma 

variedade de tempos. 

     O clima é influenciado por elementos e fatores climáticos, que fazem com que a atmosfera tenha 

características distintas dependendo da localização no mundo. Por esse motivo, há vários tipos de  
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