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“ ...todo comportamento é resultado da função neural. O que nós 
chamamos de mente é um conjunto de operações realizadas pelo 
sistema nervoso. As ações do sistema nervoso compreendem não 
apenas os comportamentos motores relativamente simples, como 

caminhar ou comer, mas todas as ações cognitivas complexas 
que acreditamos ser essencialmente humanas, como pensar, 

falar e criar obras de arte."   Eric R. Kandel 
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1. Resumo 
 
O presente experimento tem por objetivo fixar o aprendizado de eletromagnetismo 

para alunos do Ensino Médio, através de um circuito simples que possui significado 
biológico: uma membrana neuronal. Nos estudos em sala de aula são abordados 
conteúdos como carga elétrica, corrente, resistores, capacitores, diferença de potencial, 
efeito Joule, Lei de Ohm, energia, geradores, dentre outros; logo o circuito RC aqui 
apresentado será utilizado para explicar tanto esses conceitos, quanto para visualizar o 
que acontece dentro do cérebro animal. Dessa forma, esperamos que o experimento seja 
capaz de mostrar a importância desses conceitos físicos, que estão ligados não apenas à 
tecnologia, mas também à vida como um todo.  

 
 
2. Introdução 
 
Existem diversos estudos voltados para a área de Neurociência, inclusive muitos 

deles trabalham com a representação do processo de sinapse e da membrana celular em 
circuitos elétricos e computacionais, mas não há registros de uma representação voltada 
para o ensino em sala de aula, junto com os conceitos físicos, para alunos de Ensino 
Médio. Diante disto foi proposto essa representação a partir de elementos comuns: 
resistor, capacitor, pilhas, motor e multímetro. 

Nesse trabalho os alunos serão capazes de compreender o funcionamento de um 
capacitor, um resistor, fontes de tensão e corrente, estudar a Lei de Ohm e o efeito Joule, 
assim como o funcionamento de um circuito elétrico completo. Além disso, ele será 
capaz de aplicar esse conhecimento na área da Biologia, mais especificamente na 
Neurofisiologia, para conhecer como os neurônios se comunicam. 

Os capacitores, basicamente, são dispositivos que tem como função armazenar 
carga elétrica, ou seja, quando colocado em um circuito ele irá, se descarregado (sem 
carga), funcionar como uma abertura no mesmo, pois está armazenando a carga que 
chega nele; quando atingir o seu valor máximo de armazenamento, ou seja, chegar à 
mesma tensão da fonte, atingindo sua capacitância, ele irá permitir que a corrente do 
circuito passe por ele, funcionando como um fio. 

Os resistores são componentes que tem por finalidade apresentar resistência à 
passagem de corrente elétrica do circuito, através do seu material, obedecendo a Lei de 
Ohm (U = RI). A essa oposição damos o nome de resistência elétrica ou impedância, que 
possui como unidade de medida o Ohm. Causam uma queda de tensão em alguma parte 
de um circuito elétrico, porém jamais causam quedas de corrente elétrica, apesar de 
limitar a corrente. Isso significa que a corrente elétrica que entra em um terminal do 
resistor será exatamente a mesma que sai pelo outro terminal, apenas a tensão irá variar.  

Fontes de tensão contínua (utilizada no projeto) são fontes de corrente elétrica, que 
transmitem ao sistema uma tensão contínua, por meio de processos químicos (como as 
baterias) ou por processos de transformação de tensão alternada em contínua, por meio 
de componentes eletrônicos internos (os diodos). 

Fontes de corrente são fontes que mantém a corrente constante entre seus terminais 
independente da tensão elétrica que tenha que impor entre os mesmos para estabelecer o 
valor nominal de sua corrente. Nestes termos uma fonte de corrente é um dispositivo 
utópico visto que não há fontes de corrente ou tensões capazes de manter suas correntes 
ou tensões nominais de forma independente dos dispositivos a elas conectados, mas que 
ainda assim funcionam com uma grande precisão. 

Mas qual sua conexão com a Biologia? Nosso circuito RC representará a membrana 
de uma das células mais importantes do nosso corpo, os neurônios. Os neurônios são 
células nervosas que transmitem as informações usando uma combinação de sinais 



elétricos e/ou químicos, que irão coordenar a performance responsável pela atividade de 
um animal. Suas membranas são eletricamente excitáveis, ou seja, os sinais são gerados e 
transmitidos por elas sem perda, como resultado do movimento de partículas carregadas 
(íons). As propriedades dos sinais elétricos permitem aos neurônios conduzir as 
informações rápida e precisamente para coordenar ações que envolvem muitas partes ou 
mesmo todo o corpo de um animal. 

 
 
3. Descrição do Trabalho 
 
Nesse trabalho foi montado um Circuito RC com uma fonte de tensão contínua e 

uma fonte de corrente contínua variável, conforme vemos na Fig. 01: 
 

Fig. 01 – Circuito simulando uma célula com injeção de corrente externa, onde C é o 
capacitor, G um resistor, E a fonte de tensão, Iinj a corrente injetada pela fonte de corrente e Vm a 

tensão entre o resistor e a fonte de tensão (conhecido como potencial de membrana). 
 
A conexão que fazemos com a Neurofisiologia é que o nosso circuito RC representa 

a membrana de uma célula. Uma vez que a membrana neuronal é formada por duas 
camadas de lipídeos que separam os meios condutores intra e extracelular por uma fina 
camada isolante, ela irá atuar como um capacitor; as proteínas que cruzam a membrana 
de um neurônio atuam como poros, ou canais iônicos, por onde corrente elétrica (íons) 
pode passar. Cada canal iônico (seletivo a uma dada espécie iônica) pode ser modelado 
por um resistor R colocado em paralelo com o capacitor que representa a membrana.  

Se o canal estiver aberto, os íons para os quais o canal é seletivo passarão através 
dele. Por exemplo, se o canal for um canal de K+ haverá um fluxo de íons de Potássio de 
dentro da célula para fora. Se o canal for um canal de Na+ haverá um fluxo contrário, 
esse fluxo iônico irá gerar uma separação de cargas entre os dois lados da membrana que 
produzirá uma diferença de potencial elétrico através dela. No equilíbrio, o valor dessa 
diferença de potencial é dado pelo potencial de Nernst do íon, que vale aproximadamente 
-70mV. Pode-se modelar a existência desse potencial elétrico provocado pelo fluxo 
iônico através de um canal iônico colocando-se uma bateria em série com a resistência 
que representa o canal iônico. A voltagem da bateria (ou fonte de tensão contínua) é o 
potencial de Nernst para a espécie iônica à qual o canal é seletivo. O efeito combinado 
dos fluxos das várias espécies iônicas produz uma diferença de potencial através da 
membrana, o potencial de membrana Vm. Vemos a representação da membrana na Fig. 
02: 



 

Fig. 02 - Representação de uma Membrana Neuronal 
 
Se o potencial de membrana (Vm) for maior que o potencial de Nernst (E) do íon, 

isto irá implicar em uma corrente líquida do íon numa dada direção. Se o potencial de 
membrana for menor que o potencial de Nernst, haverá uma corrente líquida do íon cuja 
direção será oposta à do caso anterior. Desta forma, a direção da corrente do íon é 
invertida quando Vm passa por E.  

Como nesse experimento os elementos do circuito não dependem da tensão que 
passa pela membrana, estamos modelando uma membrana passiva. Uma corrente Iinj 
positiva corresponde a uma corrente de membrana positiva, Im > 0. Pela convenção 
adotada, uma corrente de membrana positiva indica corrente saindo da célula e isto só 
ocorre quando a membrana está despolarizada, isto é, o interior da célula está mais 
positivo do que no repouso. Isto está de acordo com o esperado, pois quando Iinj > 0 há 
injeção de corrente diretamente no interior da célula, provocando um aumento de cargas 
positivas no interior e despolarizando a célula. Já uma Iinj negativa (Im indo de fora para 
dentro da célula) corresponde a uma retirada de cargas positivas do interior da célula, 
hiperpolarizando a célula. 

Esse processo será responsável pela transmissão do impulso nervoso ao longo do 
axônio da célula, como ilustra a Fig. 03: 

Fig. 03 – Célula neuronal representada com um impulso nervoso sendo transmitido ao 
longo de seu axônio. 



Baseado nesse paralelo, montamos o circuito da Fig. 01 e analisamos seu 
comportamento conforme a corrente Iinj era variada, medindo a diferença de potencial Vm 
(com o auxílio de um multímetro) para verificar a hiperpolarização ou despolarização da 
célula, de forma a mostrar o comportamento neuronal como estudado em Biologia no 
Ensino Médio. 

 
4. Resultados Obtidos 
 
Durante o desenvolvimento do projeto optou-se por montar apenas um circuito, 

sendo ele a simulação da membrana de uma célula recebendo corrente, de forma a variar 
sua diferença de potencial, conforme foi descrito acima. 

Inicialmente o experimento apresentou resultados um pouco fora do esperado, 
precisando sofrer ajustes ao longo do semestre, uma vez que o valores reais de diferença 
de potencial e corrente, em um neurônio, são baixos (em torno de 50 – 90mV e 5 – 
20mA) dificultando as medidas com os aparelhos disponíveis no laboratório utilizado. 

Novas modificações foram realizadas, trocando as fontes de tensão e corrente por 
pilhas e motores (conforme será apresentado em vídeo), de forma que o resultado foi 
satisfatório, apresentando valores e variações dentro do esperado.  

 
Tabela 1. Valores obtidos conforme variação da corrente: 
 

I inj (mA) Vm (mV) 
0,00 456 
0,51 456 
1,02 381 
1,20 361 
2,75 263 
4,30 186 
6,50 165 
10,65 161 

 
Com esses dados encontramos o seguinte gráfico: 
 

 
 
A partir dele notamos que há uma faixa em que a corrente injetada não varia o 



potencial de Nernst da célula. Para um valor de corrente maior que certo limiar (0,51mA) 
o potencial passa a cair exponencialmente, mostrando que há uma injeção de cargas 
negativas no circuito, equivalente à hiperpolarização da membrana neuronal. 

 
Após os ajustes finais, passamos para a montagem a ser apresentada. 
 
 
5. Registros 
 
A seguir são apresentados fotos e vídeos do experimento com uma breve descrição: 

 
Fig. 04 – Simulação de uma célula com corrente injetada. O circuito é formado por quatro 

resistores de 470Ω, um capacitor de 0,1µF, uma fonte de tensão contínua de 15V e uma fonte de 
corrente regulável. 

 

 
Fig. 05 – Simulação com adaptações necessárias: um resistor de 4,7kΩ, um capacitor de 

1µF, uma fonte contínua de 1,5V (pilha) passando por um divisor de tensão e uma fonte de 
corrente formada por dois motores acoplados e uma pilha de 1,5V. 

 
 



Vídeo 1: Acessível em: 
http://www.4shared.com/video/nAhjPg50/Projeto_2013_1.html 

  Nesse vídeo é apresentado a injeção de corrente no circuito, mostrando o 
visor da fonte de corrente onde nota-se a variação da corrente injetada e sua respectiva 
tensão. 

 
Vídeo 2: Acessível em: 

http://www.4shared.com/video/y1l6Buvr/Projeto_2013_2.html  
  Esse é um vídeo mais completo, que apresenta o circuito, a injeção de 

corrente nele e a leitura de um multímetro mostrando a variação da tensão entre a fonte 
de tensão e os resistores. 

 
Vídeo 3: Acessível em: 

http://www.4shared.com/video/7qhqcSwk/projeto_final_1.html 
  Esse vídeo mostra a fase final de montagem1, com os ajustes de 

dispositivos e valores mais próximos dos reais. 
 
 
6. Dificuldades encontradas 
 
Durante a realização do projeto foram encontradas algumas dificuldades, isso se 

deve ao fato de tentarmos trazer algo microscópico para o campo macroscópico.  
Experimentalmente as fontes, resistores e capacitores utilizados não são os mais 

ideais, pois seus valores/capacidades são bem diferentes do que buscávamos, gerando 
uma discrepância com o resultado esperado, entretanto ainda é possível aproximá-lo mais 
da teoria, o que foi feito na parte final o projeto. 
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5.1. Roque, A., Introdução à Neurociência Computacional, USP. 
(Disponível no Apêndice A e em: 
http://sisne.org/Disciplinas/PosGrad/IntrodNeuroComput/ ); 

 
- Conjunto de aulas onde são apresentados conceitos importantes sobre o 

funcionamento neural (sinais, transmissão de sinais, funcionamento e importância 
biológica/química/física, funcionamento e potencial de membrana); 

 
5.2. Mesquita, R. C., A Mathematical Approach to Excitable Membranes, 

2007. (Disponível no Apêndice A); 
 
- Conjunto de slides que apresentam o funcionamento da membrana, seu 

potencial, suas equações, representação gráfica e a modelagem da membrana e seus 
canais em um circuito elétrico. 
 

5.3. Hodgkin, A. L., Huxley, A. F., Measurement of Current-Voltage 



Relations in the Membrane of the Giant Axon of Loligo, Journal of Physiology – 
London, v. 116, p. 424-448, 1952. (Disponível no Apêndice A e em: 
http://sisne.org/Disciplinas/PosGrad/IntrodNeuroComput/HodgkinHuxleyKatzJPhysiol1
16424-4481952.pdf); 

 
- Parte do artigo escrito por Hodgkin, Huxley e Katz, para seus estudos 

realizados no Laboratório da Associação Biológica Marinha em Plymouth e no 
Laboratório de Fisiologia da Universidade de Cambridge, em 1951, onde apresentam os 
resultados para transmissão de informações pelo axônio da Lula, que são os 
responsáveis por levar os sinais elétricos do corpo celular até outras células neurais, 
pelo processo de sinapse.  

 
5.4. Virtual Amrita Laboratories Universalizing Education, Study of Synaptic 

Transmission (Remote Trigger). (Disponível no Apêndice A e em: 
http://amrita.vlab.co.in/?sub=3&brch=43&sim=153&cnt=1); 

 
- Apresenta um estudo sobre o processo de sinapse elétrica, mostrando sua 

importância na transmissão de informações entre células nervosas e como ocorrem. 
 
 

8. Declaração do Orientador 
 
Meu orientador concorda com o expressado e realizou os seguintes comentários: 
 
“Considero que o projeto realizado é elegante e adequado para introduzir o conceito 

multidisciplinar no Ensino Médio. A partir do conhecimento básico de componentes 
eletrônicos (circuito RC), a aluna conseguiu modelar e reproduzir o comportamento da 
membrana neuronal, que é estudado em Biologia no E.M – embora os valores utilizados 
sejam ligeiramente diferentes dos valores reais medidos nas membranas neuronais.” 
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