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Respiramos o tempo todo, dia e noite, noite e dia. Por isso 

mesmo nem paramos para pensar sobre a respiração. 
Por que respiramos? — eu pergunto. Você vai responder na 

ponta da língua “Para não morremos, professora Flávia”. Ok, 
ok. Mas o que na respiração é tão importante para a nossa 

sobrevivência? É isso que investigaremos a partir deste 
roteiro. 

 
Tudo mundo sabe que respiramos o ar da atmosfera. Mas o que é mesmo o ar? Vale a pena 

começar a investigação entendendo isso melhor: 
 

O Ar na Terra 
Estamos envoltos por uma camada de ar, a Atmosfera. Ela se estende, aproximadamente, 

1.00km acima de nós. 
O ar é uma mistura de vários gases e os principais são o nitrogênio, o oxigênio, o gás 

carbônico. 
Vamos representar a proporção desses gases numa figura. Para isso, selecione três cores 

uma para o gás nitrogênio, outra para o oxigênio e outra para os demais gases. No quadrado abaixo 
há 100 quadradinhos que devem ser pintados representando a proporção de cada gás no ar. Ex.: 1% 
de gás carbônico e outros gases corresponde a 1 quadradinho pintado. 
 

 
                                   78% de gás nitrogênio 

   21% de gás oxigênio 

            1% de gás carbônico e outros 
gases 
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Abra o livro de Ciências na página 34 e leia o texto para complementar o seu aprendizado. 

 

HORA DA EXPERIÊNCIA – PARTE 1 
Observando o movimento do tórax: 

Para saber: o tórax é a parte superior do tronco, entre o abdome e a cabeça. Caixa torácica, ou 
toráxica, é o espaço compreendido entre as costelas, onde ficam pulmões e coração. 

Material: fita métrica ou barbante ou linha 
Como fazer:  

- Passe a fita métrica (barbante ou linha) ao redor do seu tórax, na altura das axilas. Esvazie os 
pulmões, jogando o ar para fora. Observe a medida e depois registre-a abaixo. 

- Passe a fita métrica novamente ao redor do seu tórax na mesma altura. Dessa vez, encha os 
pulmões de ar e faça a medida. Registre-a abaixo. 

Caso você tenha usado barbante ou linha, meça com o barbante e depois verifique o tamanho com 
uma régua. Faça isso ao esvaziar e encher os pulmões. 

Resultados: Pulmões vazios: _____________________   Pulmões cheios: __________________ 
Diferença:_____________________ 

Qual a sua conclusão? 
___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

HORA DA EXPERIÊNCIA – Parte 2 
Enchendo a bexiga de aniversário de ar. 
Material: bexiga de aniversário ou um saquinho plástico 

Como fazer:  
-Encha a bexiga de aniversário. 

Para pensar: 
De onde veio o ar que encheu a bexiga? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Antes de encher a bexiga, o que você teve que fazer? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Há diferença entre o ar que você inspirou, ou seja, que entrou pelo nariz e o ar que encheu a bexiga, 
que saiu pela sua boca? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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HORA DA LEITURA 

 

Fonte: Coleção Corpo Humano. O sistema respiratório: inspirar... expirar. São Paulo: Abril, 2011. 
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Fonte: Coleção Corpo Humano. O sistema respiratório: inspirar... expirar. São Paulo: Abril, 2011. 

Vamos lá à Após os experimentos e leitura dos textos explique com o conhecimento científico: Na 

respiração, qual gás retiramos do ar? Resposta completa e top das galáxias, ok? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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 No roteiro anterior por meio da leitura e experiências você deve ter aprendido: 
- Que o ar é uma mistura de gases, entre eles o oxigênio; 
- Que ao enchermos os pulmões de ar e a caixa torácica aumenta de tamanho; 
- Que o ar que enche a bexiga vem dos pulmões e deve ser diferente do ar que entra pelo 
nariz; 
- Que para funcionar, o seu corpo precisa do gás oxigênio; 
- Que os pulmões são órgãos do sistema respiratório capazes de retirar o oxigênio do ar 
atmosférico. 
 

Movimentos da Respiração  
No roteiro de hoje você vai entender melhor os dois movimentos respiratórios: a 

INSPIRAÇÃO e a EXPIRAÇÃO. 
A inspiração é o movimento que permite a entrada de ar nos pulmões. A expiração é 

exatamente o contrário, ou seja, o movimento que permite a saída de ar dos pulmões. 
Coloque novamente a mão no seu tórax e inspire profundamente. Observe o movimento de 

expansão da caixa torácica. Um tempinho para você fazer isso... 
Você deve ter observado a caixa torácica se expandindo na inspiração: ela fica maior e 

também ela aumenta (como você verificou na experiência) e também um pouco mais levantada. Na 
expiração o tamanho da caixa torácica diminui e ela abaixa um pouco. Veja o esquema abaixo: 
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 Para tudo isso acontecer um músculo fininho, que separa a cavidade abdominal (a barriga) do 
tórax, trabalha: é o diafragma. Além dele, os músculos que existem entre as costelas também 
trabalham, mas vamos nos ater ao diafragma. Quando o diafragma se contrai ele move-se para baixo, 
aumento o espaço interno e permitindo os pulmões se encherem de ar. Quando o diafragma relaxa 
ele move-se para cima, diminuindo o espaço interno e promovendo o esvaziamento dos pulmões. 

 
Se for possível, assista a estes vídeos porque fica mais fácil de entender: 
• Mecanismo de respiração no ser humano à https://ytube.io/3BdW 
• Como fazer um pulmão artificial caseiro à https://ytube.io/3BdX    ATENÇÃO: não é necessário 

fazer este pulmão. Quero que você observe o resultado final com o Iberê e a explicação que ele 
apresenta. Se for fazer, peça ajuda de um adulto. 

 
 
Para entender ainda melhor, leia a página 38 do livro didático de Ciências. 
 

Caminho do Ar 
 Você se lembra do caminho do alimento no sistema digestório? Pois o ar também tem um 
caminho a percorrer, mas diferentemente da comida, é um caminho de ida e volta. 
 Inspire novamente e observe por onde o ar entra. Fácil perceber que entra pelo nariz. Mas o 
ar também pode entrar pela boca: basta tampar o nariz e rapidamente a gente abre a boca para respirar. 
Logo após entrar no corpo, o ar vai para faringe, órgão que também faz parte do sistema digestório. 
A seguir vai para a laringe, um tubo curtinho na qual encontram-se as pregas vocais. Depois vem a 
traqueia, um tubo de paredes fortes, formadas por anéis de cartilagem. Para senti-la, basta passar a 
mão no pescoço, do queixo para baixo. A traqueia se divide em dois tubos, os brônquios, que levam 
o ar aos pulmões. Lá no pulmão que a belezura acontece, mas isso vai ficar para o próximo roteiro. 
Lembrando que para o ar conseguir percorrer esse caminho e chegar aos pulmões e depois fazer o 
caminho de volta é necessária a atuação do músculo diafragma. 
 
 Identifique no esquema abaixo os órgãos apresentados no parágrafo anterior. Leia a página 39 
do livro didático de Ciências para lhe auxiliar. 
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Por que temos meleca no nariz? 
 
Pode ser um pouco nojento pensar em meleca, mas já pararam para pensar por que temos 

meleca no nariz? Como será que ela se forma? Será que ela tem alguma utilidade? O Richard de 10 
anos, o Pedro de 11, ambos de Belo Horizonte e a Lury de 14 anos que mora em Diamantina nos 
enviaram essa pergunta. Quem nos responde é o Luiz Fernando Monte, aluno de Medicina da 
UFMG: 

“Por que é que achamos a meleca nojenta? A 
meleca não passa de uma mistura de substâncias e células 
da parede interna do nariz, além de partículas que entram 
junto com o ar que respiramos. E esse ar que entra pelo 
nariz é que faz com que a meleca endureça. 

Nós temos meleca porque precisamos dela! 
Ela serve como um filtro para o ar que respiramos, 

principalmente se você vive em uma cidade poluída, como 
Belo Horizonte. Na meleca ficam grudadas partículas de 
poeira e poluição, que podem causar alergias e outras doenças. Quando há uma infecção, seja por 
um vírus ou por uma bactéria, a produção de meleca aumenta para tentar eliminar esses invasores. 
Dessa forma, de vez em quando é preciso removê-la para que ela não atrapalhe a nossa respiração. 

Então nada de comer meleca, hein? Ao fazer isso você estará levando para dentro do seu 
organismo, bactérias, vírus e outros microrganismos, além de muita poeira!” 

Fonte: Universidade das Crianças, disponível em: www.universidadedascriancas.org.  

 
 
Prontinho. Você está preparado(a) para responder duas questões? 
 
a. Quais as mudanças no corpo para acontecer a inspiração e a expiração? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
b. Por que na época seca em Goiás a gente tira potoca (meleca seca do nariz) e ela está meio marrom 
e dura? Aposto que você já percebeu isso J. O texto acima ajuda a entender a potoca marrom. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Compreendemos o caminho do ar até os pulmões, mas ainda 
há um processo importantíssimo para entender: as TROCAS 

GASOSAS. 
Sigamos em nossa investigação! 

Aproveite as semanas do Natal e Ano Novo para deixar 
os roteiros em dia e assistir aos vídeos sugeridos no início do 

último roteiro. Confira também o nosso site 
www.cepaequartoequinto.com. Tem livros legais lá para 

você baixar. E claro, descanse e celebre com seus familiares! 
 

 
Neste roteiro há muitas imagens. Se você recebeu a cópia na escola ou imprimiu 

preto e branco em casa, veja as imagens coloridas no nosso site. Isso vai lhe ajudar a 
compreender o processo de trocas gasosas. 

 
A troca gasosa 

 Pense em você respirando: na inspiração o ar entrou pelo nariz, seguiu para faringe, laringe, 
traqueia, brônquios e chegou aos pulmões. 
 Os brônquios vão se ramificando em tubinhos cada vez menores, formando uma verdadeira 
raiz de milhões de tubinhos. Ao final dos tubinhos fininhos ficam saquinhos chamados alvéolos 
pulmonares. Cada pulmão de um adulto contém cerca de 200 milhões de alvéolos pulmonares. 

  
Destaque para os pulmões (em vermelho) e os 
brônquios se ramificando em tubos menores e 
depois em outros tubos cada vez menores. 

Nesta imagem é possível ver a traqueia, os dois 
brônquios e os milhares de tubinhos que se 
formam a partir deles. 



 

CIÊNCIAS  9 

 Cada um dos alvéolos é cercado por vasos sanguíneos finíssimos, os capilares. O sangue 
circula por esses capilares. Vamos entender tudo em etapas com a ajuda do esquema:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Caminho do ar até chegar aos alvéolos pulmonares. 
(2) Alvéolos pulmonares se assemelham a saquinhos. 
(3) Os alvéolos pulmonares são cercados por capilares (tubinhos azuis e vermelhos bem 

fininhos) por onde passa o sangue. 
(4) O gás carbônico (CO2) transportado pelas células do sangue entra para os alvéolos 

pulmonares. As células do sangue recebem o oxigênio (O2) atmosférico que entrou no corpo 
pela inspiração. 

 
Em mais detalhes: o ar atmosférico inalado na inspiração rico em oxigênio chega aos alvéolos 

pulmonares. Enquanto isso, o gás carbônico recolhido em todo corpo pelas células do sangue passa 
para dentro do alvéolo. O gás oxigênio do ar inspirado passa do alvéolo para as células do sangue que 
levaram para todo o corpo. Ou seja, as células do sangue entregam o gás carbônico e recebem o gás 
oxigênio. Percebeu? Ocorreu uma 
troca gasosa! É assim que o oxigênio 
da inspiração entra para dentro do 
corpo e o gás carbônico sai do corpo 
pela expiração. 

Por isso o correto é dizer que o ar 
da inspiração é rico em oxigênio e o ar 
da expiração é rico e gás carbônico. E 
o nitrogênio, o gás mais abundante do 
ar, o que acontece com ele? Nadica de 
nada! Do jeito que entra, sai. E tudo 
isso ocorre super-rápido e sem a gente 
precisar pensar. Sensacional! 
 
 
 
 
 

(1) (2) 

(3) 

(4) 
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Tenho certeza de que você consegue responder elegantemente e com conhecimento científico às 
perguntas a seguir. Nada de preguicinha, hein? Você pode elaborar um parágrafo que contenha todas 
as respostas: 
a. O que é a troca gasosa no corpo humano? Como ela ocorre? 
b. Por que a gente precisa respirar? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Vídeos que lhe ajudarão a entender melhor os sistemas respiratório e digestório: 

Atividades Complementares 
 
“Por que espirramos?” do canal Ciência Explica à https://ytube.io/3Bfl 
“Por que arrotamos?” do canal Ciência Explica à https://ytube.io/3Bfm 
“Por que roncamos?” da Universidade das Crianças à https://ytube.io/3Bfn 
“Por que a gente soluça?” do canal LABEF/UFMG à https://ytube.io/3Bfq 
“A jornada do oxigênio do corpo humano” do canal incrível à https://ytube.io/3Bfr 
“Sistema digestório: o alimento em transformação” do canal FTD Educação à https://ytube.io/3Bfs 
“Sistema digestório” do canal Toda matéria à https://ytube.io/3Bft 
“A interação entre os sistemas digestório e respiratório” do canal Sei Educação à 
https://ytube.io/3Bfu 
“Como acontece o engasgo” do canal Juliana Venites à https://ytube.io/3Bfw 
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Oi, pessoal! 
O sistema respiratório também é cheinho de curiosidades. A seguir há dois 
textos para você entender melhor algumas coisinhas do seu corpo. Atchim!!! 
Saúde para mim J 

 
 

Por que espirramos? 
Por mais inoportuno ou desagradável que seja (mas há quem goste!), o espirro tem uma 

função importante: é o jeito de o corpo se livrar de sujeirinhas que irritam o interior do nariz ou dos 
pulmões, empurrando com toda a força um jato de ar pelo nariz ― e pela boca também ―, que sai 
levando consigo tudo o que está em seu caminho. 

E põe força nisso! Quem tentar medir a velocidade do espirro chegará à conclusão de que ele 
pode sair do corpo a 150 quilômetros por hora, ou seja, mais rápido do que qualquer motorista 
responsável ao pisar no acelerador! Perto dessa velocidade, a respiração normal não é nada, com 
seu ritmo pacato e constante. Mas, por mais diferentes que pareçam, o espirro explosivo e a 
respiração normal têm algo em comum: ambos são controlados pela mesma região do cérebro, 
chamada de centro respiratório. E ambos são involuntários. 

Ser involuntário quer dizer que o centro respiratório do cérebro controla a respiração sozinho, 
fazendo você inspirar e expirar, inspirar e expirar, inspirar e expirar, sem que você precise pensar 
nisso (que bom, porque são umas 15 inspirações por minuto!).  

Quando uma poeira, fumaça ou cheiro irrita o nariz, o centro respiratório é informado e toma 
as medidas necessárias: interrompe a respiração normal, faz você inspirar profundamente... e 
subitamente faz todos aqueles outros músculos se contraírem, empurrando todo o ar para fora de 
uma vez só. Para aumentar a pressão do ar saindo, há ainda um requinte: bem no comecinho do 
espirro, a saída do ar dos pulmões é temporariamente bloqueada por uma tampinha na garganta, 
chamada glote, e pelas cordas vocais, que logo em seguida se abrem, liberando o caminho. É como 
colocar o dedo na mangueira com a torneira aberta: quando você solta, o jato sai com mais pressão. 
As sujeirinhas pelo caminho que se cuidem. Saúde!  

FONTE: Suzana Herculano-Houzel, Ciência Hoje das Crianças, número 116. Modificado para fins didáticos. 

 
Por que soluçamos?  

 
Vale tudo na luta contra o soluço: levar susto, beber copos de água e até 

grudar com saliva (arght!) um pedaço de papel no meio da testa. Mas nada 
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garante que todos esses improvisos funcionem. Na maioria das vezes, o "hic, hic, hic", teimoso, 
continua! Qual será a causa desse misterioso barulho? Como fazê-lo parar? 

O principal responsável pela nossa respiração é um músculo bem fino, que separa o tórax do 
abdômen: o diafragma. Graças aos movimentos do diafragma, que se contrai e relaxa, inspiramos e 
expiramos o ar. O diafragma é auxiliado pelo nervo frênico. Localizado 
logo acima do estômago, este nervo controla os movimentos do 
diafragma. 

Mas qual é a relação de tudo isso com o soluço? Bem, é a 
irritação do nervo frênico que causa o soluço. Com a ingestão de líquidos 
ou comida em excesso, bebidas muito quentes, geladas ou com gás em 
demasia, o estômago incha e por estar muito perto do nervo frênico 
pode irritá-lo, isto é, sensibilizá-lo, como acontece com os olhos quando 
entra poeira. 

O nervo frênico irritado manda o diafragma se contrair. Com isso, 
inspiramos ar. O problema é quando uma "tampinha" que há no fundo 
da garganta, a glote, se fecha de repente e não deixa o ar passar da boca 
para os pulmões. Isso provoca a vibração das cordas vocais e "hic, hic, hic", lá vem o soluço! Esse 
fechamento da glote acontece independentemente da nossa vontade. Normalmente ela fica aberta 
para a passagem do ar e só se fecha quando comemos. Quando a glote se abre, o ar volta a passar 
normalmente para os pulmões, o que não quer dizer que o soluço vai acabar. Isso só acontece 
quando o nervo frênico volta a trabalhar normalmente. 

No caso do soluço comum, há maneiras de acabar com ele! Tomar um copo de água com o 
nariz tampado, por exemplo. Como fica difícil respirar, aumenta a quantidade de gás carbônico no 
corpo, o que inibe a irritação do nervo frênico e o faz voltar a trabalhar corretamente. Mas, 
cuidado: tampe o nariz por pouco tempo! E caso você veja um amigo soluçando, dê um susto nele! 
Assim será liberada no sangue uma substância chamada adrenalina, que fará o nervo frênico voltar 
ao normal! 

FONTE: Rafael Pereira Leitão, Ciência Hoje das Crianças, número 120. Modificado para fins didáticos 
 

 

É chegada a hora de registrar as suas aprendizagens em um texto. A professora Flávia colocará 
um roteiro para auxiliar, mas não é para responder as perguntas como se fosse uma atividade. O 
roteiro é para você não se perder nas ideias durante a elaboração do texto. Deve existir uma conexão 
entre os parágrafos para que seu texto tenha coerência. Lembre-se: elabore o texto, revise, melhore. 
Faça sem pressa. O registro por meio do texto é uma excelente forma de você aprender mais e, além 
disso, demonstrar suas aprendizagens. 

O Roteiro é uma sugestão. Ele foi baseado na sequência dos roteiros. Você pode, inclusive, 
inserir outras informações que julgar relevante. 
Tema da produção de texto: O Sistema Respiratório 
Roteiro 
Título: (escreva um título no centro da linha e iniciando com letra maiúscula) 
Primeiro parágrafo: Escreva um parágrafo que chame a atenção do seu leitor e introduza o tema do 
seu texto. 
Segundo parágrafo: O caminho do ar no corpo humano 
Terceiro parágrafo: Os movimentos da inspiração e da expiração 
Quarto parágrafo: A troca gasosa 
Quinto parágrafo: Uma curiosidade baseada em algum dos dois textos que você leu neste roteiro 
Sexto parágrafo: Um parágrafo de finalização. 
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