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Potencial de Repouso 
Objetivos  

Calcular o potencial de membrana a partir da equação de Nernst e GHK. 
 
Materiais 

1. Computador iMac; 
2. Programa NGS. 

 
Procedimento 
 
Potencial de Membrana 

Ao inserimos eletrodos na célula e ligarmos estes a um voltímetro (osciloscópio), 
podemos medir um potencial elétrico, denominado de uma forma geral de potencial de 
membrana da célula. Assim, para qualquer situação fisiológica, o potencial elétrico 
medido na célula é chamado de potencial de membrana (Figura 1). Não precisa que a 
célula esteja em repouso. Quando a célula está em repouso, o potencial de membrana 
recebe um nome específico, potencial de repouso. Caso a célula receba um estímulo, 
alto o suficiente, teremos como resultado que o potencial de membrana apresentará 
uma súbita elevação, tal etapa é chamada potencial de ação e será estudada na aula 
seguinte. 

 
Figura 1. Diagrama esquemático do arranjo experimental para a medida do potencial 

de membrana de um neurônio. Um dos eletrodos é inserido no axônio e o outro é 
mantido no meio extracelular. O potencial elétrico é amplificado e inserido num 
osciloscópio, que mede o potencial elétrico. Na situação de repouso é negativo, 

aproximadamente – 60 mV. O diagrama não está em escala. 
 

Programa NGS 
Usaremos agora o programa NGS (Nernst/Goldman Simulator) para análise de 

diversos parâmetros do potencial de membrana. O programa NGS é uma representação 
gráfica das equações de Nernst e GHK (Goldman-Hodgkin-Katz). Vimos que o potencial 
de repouso da célula é determinado pela ação conjunta da bomba de sódio e potássio 
e pelo canal de potássio. O que determina o potencial elétrico da célula é a diferença de 
concentrações iônicas. O programa NGS permite que usemos os valores das 
concentrações iônicas, para determinarmos o potencial elétrico da célula, chamado de 
forma geral de potencial de membrana. A figura 2 traz a interface gráfica do programa 
NGS. 
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Figura 2. Interface gráfica do programa NGS, disponível em: 
http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/using/ . 

Acesso em: 26 agosto de 2019.  
 

 
Potencial de Membrana com o NGS 

A equação de Nernst é uma tentativa de elaborarmos um modelo 
computacional para determinarmos o potencial elétrico do sistema biológico 
membrana celular (Ei), devido aos íons. Na equação abaixo fixamos a temperatura em 
37oC. 

 
 

 
 
 
 
os termos [Íon]o e [Íon]i indicam as concentrações extra e intracelulares do íon, 
respectivamente. O log10 representa o logaritmo na base 10. O potencial da membrana 
(Ei) é dado em miliVolts (mV), 1 mV = 10-3 V. 
  
 
  

𝐸𝑖 = (−61,5𝑚𝑉). 𝑙𝑜𝑔10 (
[Í𝑜𝑛]

𝑖

[Í𝑜𝑛]
𝑜

) 

http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/using/
http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/using/
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Na janela gráfica do NGS, clique em Nernst@37oC. Depois em 
ION/PERMEABILITY PRESETS: escolha SKELETAL MUSCLE. Clique na janela Azul 
Escuro à esquerda para selecionar o íon sódio. 
Ei (calculado com o NGS) = ____________ 
 
Use a equação anterior e calcule o valor do potencial de membrana para as condições 
indicadas no programa NGS para célula do músculo esquelético. 
Ei (calculado com a calculadora) = ____________ 
 
Os valores conferem?___ 
 
 A equação de Nernst foi uma tentativa de criarmos um modelo computacional 
para previsão do potencial elétrico da célula, baseado nas informações sobre as 
concentrações iônicas. Ao compararmos os valores previstos pela equação de Nernst, 
com os valores experimentais, verifica-se que esta equação falha em obter os valores 
medidos. Essa falha da equação de Nernst para previsão do potencial de membrana, 
deve-se à sua simplicidade, onde diversos fatores importantes para o estabelecimento 
do potencial de membrana não são considerados no modelo computacional. Entre os 
fatores importantes, podemos destacar a permeabilidade iônica, que indica a 
facilidade com que um dado íon atravessa a membrana celular. 

A diferença de permeabilidade iônica, deve-se à presença de diferentes tipos de 
canais iônicos, inseridos na membrana celular. A análise da permeabilidade (facilidade 
com a qual os íons atravessam a membrana) levou a uma equação mais realística, como 
a desenvolvida por Goldman (1943), Hodgkin & Katz (1949) (Equação de GHK). Na 
equação os termos PNa , PK e PCl são as permeabilidades dos íons de Na, K e Cl 
respectivamente. Como a permeabilidade para os outros íons é desprezível, 
comparadas às do Na, K e Cl, para as condições do potencial de repouso, os termos 
referentes aos outros íons não são incluídos na equação. Na equação abaixo fixamos a 
temperatura em 37oC. 

 
 

𝐸𝑚 = (−61,5𝑚𝑉)𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎

+]𝑖 + 𝑃𝐾[𝐾
+]𝑖 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙

−]𝑜
𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎

+]𝑜 + 𝑃𝐾[𝐾
+]𝑜 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙

−]𝑖
) 

 
 
 
Na equação os termos PNa , PK e PCl são as permeabilidades dos íons de Na, K e Cl 
respectivamente. Os termos entre colchetes [ ] são as concentrações iônicas. O 
potencial da membrana (Em) é dado em miliVolts (mV). 

Use a equação de GHK, implementada no programa NGS para calcular o 
potencial de repouso para os sistemas biológicos indicados nas tabelas a seguir.  
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Axônio Sépia a 37oC 
Na janela gráfica do NGS, clique em Goldman@37oC. Depois em ION/PERMEABILITY 
PRESETS: escolha SQUID AXON. Você terá os valores indicados abaixo. 
 

 
Em (calculado com a calculadora) = ____________ 
Em (calculado com o NGS) = ____________ 
 
Músculo esquelético a 37oC 
Na janela gráfica do NGS, clique em Goldman@37oC. Depois em ION/PERMEABILITY 
PRESETS: escolha SKELETAL MUSCLE. Você terá os valores indicados abaixo. 
 

 
Em (calculado com a calculadora) = ____________ 
Em (calculado com o NGS) = ____________ 
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Íon Concentração iônica 
intracelular [Íon]i (mM) 

Concentração iônica 
extracelular [Íon]o (mM) 

Permeabilidade 
iônica relativa 

K+  200  20  100  

Na+  50  440  1 

Cl-  40  540  10  

Íon Concentração iônica 
intracelular [Íon]i (mM) 

Concentração iônica 
extracelular [Íon]o (mM) 

Permeabilidade 
iônica relativa 

K+  150 4,5 100  

Na+  12 145  1 

Cl-  4,2  116 1000 


