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Materiais utilizados: 

- Balões
- Água
- Fósforo
- Vela

Resumo do Experimento: 

Para realização do experimento utilizou-se um balão com ar e um balão com água em 
contatos com a chama de uma vela. O objetivo era mostrar que o balão que continha ar estourava 
quase que imediatamente diferente do que o que continha água que demora alguns minutos para 
estourar. Antes e Após a observação do acontecimento, os alunos deveriam explicar o motivo pelo 
qual um dos balões não estourava e se eles achavam que iria estourar. 

Importante comentar que os alunos não tiveram aulas prévias sobre calorimetria, portanto 
todas as respostas citadas pelos alunos foram criadas a partir de ideias previas que eles tinham. Não 
era esperado qualquer tipo de resposta correta para o experimento.

Respostas obtidas (Mais comuns): 

- O balão com água não estoura
- O balão com água só irá estourar depois que a água dentro dele esquentar
- A chama da vela não é quente o suficiente para fazer o balão com água estourar
- A parafina da vela impede que o balão com água estoure
- O balão com ar esquenta muito rápido e por isso explode diferente do ocorre com água que 
esquenta bem devagar
- O balão com água esquenta depois que a água estiver a mesma temperatura que o balão

Explicação Correta para o fenômeno: 

A capacidade calorífica da água (1cal/°C ) é maior que a capacidade calorifica do CO2 (gás 
que preenchia o interior do balão. Então, o transporte de calor para a água ocorre de maneira muito 
mais lenta que no CO2, logo o balão com dióxido de carbono estoura bem rapidamente. 


