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OFICINA-RESPIRAÇÃO E CIRCULAÇÃO 

“Experiência: ‘Modelo simples para simular o funcionamento do pulmão”. 

 Objetivo: Observar o funcionamento dos pulmões por meio do experimento. 

Material para o experimento: 

 Uma garrafinha de água   
 Um canudinho de refrigerante  
 Dois balões de gás (bexiga) 
 Elásticos  
 Fita adesiva  
 Tesoura  
 Faca  
 Prego 

 

Disponível em: <http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2008-
08-24_2008-08-30.html>. Acesso em: 25 mar. 2013. 11h. 

 Procedimento para fazer a "caixa torácica" e “pulmões”: 

1. Retire a tampinha da garrafa e guarde-a.  
2. Corte a garrafinha ao meio com uma faca. 
3. Descarte a parte de baixo da garrafinha. Será usada apenas a parte de cima do gargalo.  
4. Corte um dos balões de gás de forma que possa ser encaixado como uma membrana na área de 
corte da garrafinha (lado oposto ao gargalo). Estique bem a membrana de borracha e prenda-a na 
garrafa com fita adesiva para que fique bem firme.  
5. Com o prego, faça um furinho na tampinha da garrafa por onde passará canudinho de refrigerante. 
Comece fazendo um furo pequeno e tente passar o canudinho. Se não der, vá aumentando aos poucos. 
É importantíssimo que o canudinho entre bem justo no furinho para não escapar o ar. Se você errar e 
o furo acabar ficando grande, use massa de modelar (ou qualquer outra massa) para vedar o espaço 
extra.  
6. Introduza o canudinho no outro balão de gás e prenda-o com o(s) elástico(s). Experimente assoprar 
pelo canudinho para ver se o balão infla sem escape de ar. Se estiver escapando ar, aperte mais o(s) 
elástico(s). O canudinho, sempre em contato com o ar externo, vai simular todo o caminho que o ar 
faz desde o seu nariz (ou boca) até o pulmão.  
7. Agora passe o canudinho (já com o balão fixado por elástico) pelo furinho na tampinha da garrafa. 
O balão deve ficar do lado de dentro da tampinha. 
8. Coloque o pulmão dentro da caixa torácica É só fechar a tampinha no seu devido lugar, 
antes colocando cuidadosamente o balão de gás (pulmão) dentro da garrinha. Está pronto o seu tórax 
(caixa torácica + pulmão).  
9. Puxe para fora a membrana do balão externo (diafragma) encaixada na parte cortada da garrafinha. 
Isso faz o volume interno da caixa torácica (garrafinha) aumentar. Consequentemente, a pressão 
interna na caixa torácica (e ao redor do balão que faz o papel de pulmão) cai. Você vai notar que balão 
(pulmão), que inicialmente estava murcho, vazio, começa a inflar, pois, estando dentro da caixa 
torácica, tem à sua volta uma pressão menor do que aquela que tem dentro. O ar externo é forçado a 
entrar pelo canudinho (nariz, boca e traqueia) e entra no balão (pulmão).  

Disponível em: <http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2008-08-24_2008-08-30.html>. Acesso em: 12/04/2011. 9h. 

http://fisicamoderna.blog.uol.com.br/arch2008-08-24_2008-08-30.html
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1. Após a realização do experimento escreva o que observou: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 
 
2. Compare o material construído durante a atividade com pulmão humano: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 Sistema Respiratório 
 
“O pulmão faz parte do sistema respiratório, que tem como função as trocas gasosas. O oxigênio, 
necessário para a transformação de energia, é absorvido durante a inspiração e o gás carbônico será 
eliminado durante a expiração”. 
 
3. Observe a imagem e coloque o nome do órgão em seu número correspondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.___________ 

2.___________ 

3.___________ 

4.___________ 

5.___________ 

6. ___________ 

7.___________ 

8.___________ 

9.___________ 

 

“O ar atmosférico é inspirado pelas fossas nasais, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, 
bronquíolos e chegam aos alvéolos pulmonares, que absorvem apenas o gás oxigênio (O2). Após sua 
absorção é encaminhado pelo sangue arterial para todas as células do corpo. Nas células ele é 
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combinado com a glicose (vem dos alimentos) e transformado em energia. Durante essa queima é 
produzido o gás carbônico, que é levado pelo sangue venoso até os pulmões e durante a expiração é 
eliminado”.  

4. Durante a expiração o gás carbônico (CO2) faz o caminho inverso ao realizado pelo oxigênio (O2).  

 

Disponível em: <http://profleomohammed-bio2.blogspot.com/2010/08/digestorio-e-respiratorio-algumas.html>. Acesso 

em: 25 mar. 2013. 10h40min. 

Observe a imagem e escreva por quais órgãos o gás carbônico irá passar até chegar às fossas nasais e 

ser eliminado do corpo: 

a) 1 -   
 

b) 5-   

c) 2- 
 

d) 6- 

e) 3- 
 

f) 7- 

g) 4-  
 

 

 

5. Sabemos que os sistemas respiratório e circulatório são sistemas integrados. Escreva como esses 

sistemas trabalham juntos: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
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“O sistema circulatório é composto por vasos sanguíneos, que são às artérias, veias e capilares, além 

do coração que é responsável por bombear o sangue para todo o corpo. O sangue precisa circular em 

todo o corpo, distribuindo substâncias necessárias para a manutenção da vida. Esse órgão é 

responsável também por descartar substancias tóxicas do nosso corpo”.   

 

6. Observe a figura: 

 

 
 

Ao analisar a imagem observamos que além do coração e vasos sanguíneos, o pulmão também está 

representado, pois como o sistema responsável pelas trocas gasosas, ele tem de estar próximo do 

sistema de bombeamento, assim o oxigênio chega mais rápido as células. 

 Normalmente, quando vemos essa imagem colorida, observamos que o sangue está representado nas 

cores azul e vermelha. Isso acontece para podermos identificar que um sangue é arterial (rico em O2 - 

Vermelho) e o outro venoso (rico em CO2 - Azul). 

O sangue é constituído por células brancas (leucócitos) e células vermelhas (hemácias), além de conter 

outras substâncias.  

A cor vermelha da hemácia pode ser mais clara, na presença de bastante O2, e mais escura, quando há 

uma pequena quantidade de O2, que é o sangue que percorre as veias. 

As hemácias possuem forma específica para circular melhor dentro do sangue e carregar o máximo de 

hemoglobina (proteína transportadora de O2). 
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 Imagem das Hemácias. 
Disponível em: <http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/13695>. Acesso em: 25 mar. 2013. 10h20min. 

7. Preencha os retângulos com o nome das estruturas que compõem o coração (Se houver dificuldade 

em realizar a atividade, pesquise em livros ou na internet). 

 

 
Disponível em: <http://cienciasts.blogspot.com/2010/09/sistema-cardiovascular.html>. Acesso em: 25 mar. 2013. 

10h. 

8. Utilize a imagem da questão 6 para responder: 

 

a. Quais das quatro cavidades do coração seriam representadas na cor azul. Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

b. Qual dos vasos deveria ser representado pela cor vermelha, à artéria aorta, ou a veia cava? 

Justifique sua escolha. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/13695
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“Todas as artérias transportam sangue oxigenado, é o vaso de maior calibre e mais resistente para 

aguentar a pressão sanguínea em suas paredes. As veias já são mais finas, carregam o sangue com gás 

carbônico, possuem menor pressão”.  

Importante: Existe uma exceção entre as funções desses vasos: 

 artéria pulmonar transporta gás carbônico para o pulmão, precisa ser resistente, pois a pressão do 

bombeamento desse sangue para o órgão é muito grande. 

 veia pulmonar leva ao coração o sangue rico em oxigênio, que não precisa de muita pressão, pois 

só irá precisar de muita pressão quando for bombeado do coração para o corpo. 

 

Curiosidade:  

 Quando medimos a pressão em consultórios médicos, é a pressão arterial que verificamos, pois, na 

verdade o que se quer saber se o coração está bombeado adequadamente o sangue. 

 Quando tiramos sangue para exames, é o sangue venoso que é colhido, pois, é nesse sangue que já 

passou por todas as células que trará informações sobre nossa saúde.  

 

9. Pinte de vermelho as cavidades e vasos que o sangue arterial está presente e azul por onde passa 

o sangue venoso e escreva o nome das estruturas correspondentes. 

 

Disponível em: <http://www.leccuritiba.com.br/publico/?modulo=conteudo&conteudo=13>. Acesso em: 25 

mar. 2013. 10h20min. 
 

10.  Registre o que você já sabia e o que você aprendeu durante essa oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leccuritiba.com.br/publico/?modulo=conteudo&conteudo=13
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