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Resumo: O objetivo principal do presente trabalho é o 

desenvolvimento de um dispositivo para medir a 

transferência de energia durante a respiração durante a 

realização de atividade física. Para tanto, é necessária a 

medição da temperatura e da umidade do ar inspirado e 

expirado. Um equipamento foi desenvolvido para 

verificar e calibrar o uso de sensores. Este equipamento 

simula a inspiração e expiração da troca respiratória, 

separando o ar inspirado do expirado, e permite o teste 

de diferentes frequências respiratórias. 

 

1. Introdução 
A análise da transferência de energia entre o 

corpo humano e o ambiente é útil para estudar seu 

comportamento em situações de desconforto térmico, 

patologia ou atividade física. Esta última aplicação é o 

foco deste trabalho, que faz parte de um projeto em que 

estão sendo analisados índices de desempenho do corpo 

humano durante a atividade [1]. Os experimentos com 

atletas são realizados no Laboratório de Estudo do 

Movimento do Hospital das Clínicas. 

A temperatura corporal reflete um equilíbrio 

meticuloso entre a produção e a troca de calor. A 

variação da energia interna no corpo humano depende 

do balanço entre produção metabólica de energia (M) e 

das transferências de energia por convecção (C), 

radiação (R) e evaporação (E) pela pele, convecção 

(Cres) e evaporação (Eres) pelo trato respiratório, e 

trabalho (W), ou seja: 

 

 M = C+R+E+Cres+Eres+W                          (1) 

 

2. Metodologia Científica 
Medições da transferência de energia pela 

respiração em atividades físicas tão intensas como as do 

presente trabalho não foram encontradas na literatura. 

Para medir esta transferência, são necessárias as 

medições da vazão e da temperatura e umidade do ar 

inspirado e expirado. A vazão é obtida pelo espirômetro 

usado nos testes. Os sensores normalmente usados para 

medição de umidade tem tempo de resposta alto. Para 

testar a resposta de sensores nas condições respiratórias 

durante o exercício, um equipamento que simula a 

respiração foi desenvolvido. 

O primeiro dispositivo criado foi um tubo 

cilíndrico que possui um pistão acoplado a um motor 

elétrico onde, variando-se a tensão, varia-se a rotação, e 

variando a posição da haste, varia-se o volume de ar 

movimentado. De testes anteriores [1], foram obtidos os 

valores máximos para o volume corrente de 2,2 L e para 

a frequência respiratória de 60 min
-1

, usados para o 

dimensionamento do dispositivo. Decidiu-se, a partir 

destes, usar um tubo de PVC com 16 cm de diâmetro, 

resultando em um curso do pistão aproximado de 10 cm. 

Já o segundo dispositivo tem o princípio de ser um “Y 

tubular”, que tem como objetivo fazer com que em uma 

das seções passe o ar inspirado, e na outra seção passe o 

ar expirado. Os dois dispositivos se acoplam (Fig. 1) e, 

em suas saídas e entradas, são conectados termopares de 

bulbo úmido e bulbo seco para obter os valores de 

temperatura e umidade. 

 

 
Figura 1 – Dispositivos  

 

3. Conclusão 
 

Na fase atual do projeto, o equipamento está 

construído e testes estão sendo feitos com os sensores 

que serão utilizados. Pode-se concluir que sua contrução 

foi satisfatória, pois os dispositivos atenderam o 

esperado simulando com sucesso a respiração de um 

corpo humano. 
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