
 
    

 

 

 

   
O gráfico representa, aproximadamente, como varia a temperatura ambiente no período de um 
dia, em determinada época do ano, no deserto do Saara. Nessa região a maior parte da 
superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima. 
 

 

A grande amplitude térmica diária observada no gráfico pode, dentre outros fatores, ser 

explicada pelo fato de que 

 

(A) a água líquida apresenta calor específico menor do que o da areia sólida e, assim, devido a 

maior presença de areia do que de água na região, a retenção de calor no ambiente torna-se 

difícil, causando a drástica queda de temperatura na madrugada. 

 

(B) o calor específico da areia é baixo e, por isso, ela esquenta rapidamente quando ganha 

calor e esfria rapidamente quando perde. A baixa umidade do ar não retém o calor perdido pela 

areia quando ela esfria, explicando a queda de temperatura na madrugada. 

 

(C) a falta de água e, consequentemente, de nuvens no ambiente do Saara intensifica o efeito 

estufa, o que contribui para uma maior retenção de energia térmica na região. 

 

(D) o calor se propaga facilmente na região por condução, uma vez que o ar seco é um 

excelente condutor de calor. Dessa forma, a energia retida pela areia durante o dia se dissipa 

pelo ambiente à noite, causando a queda de temperatura. 

 

(E) da grande massa de areia existente na região do Saara apresenta grande mobilidade, 

causando a dissipação do calor absorvido durante o dia e a drástica queda de temperatura à 

noite. 

 

O calor específico sensível representa uma espécie de "resistência" do material, ou da 

substância, à variação de temperatura. Assim, devido ao baixo calor específico, a temperatura 

da areia varia rapidamente quando recebe ou cede calor. Relativamente à areia, a água tem 

alto calor específico; havendo pouco vapor d'água na atmosfera, não há um regulador térmico 

para impedir a grande amplitude térmica. 
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