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Quarta Lista de Exercícios 

 

1. Um experimento foi realizado para se determinar a permeabilidade, PX, da membrana de 
uma célula a um soluto X. A célula, cuja forma é a de uma esfera de raio 72 µm, foi 
colocada inicialmente em uma solução contendo o soluto X por um tempo suficientemente 
longo para que ela fique com uma quantidade de moles igual a NX do soluto X em seu 
interior. Preparou-se então um conjunto de cubas idênticas contendo soluções idênticas sem 
o menor traço do soluto X. Em t = 0 a célula foi imersa na primeira cuba e mantida dentro 
dela por um tempo T = 10 minutos. Subsequuentemente, ela foi retirada da primeira cuba e 
imersa na segunda cuba também por T = 10 minutos, retirada da segunda cuba e imersa na 
terceira cuba por T = 10 minutos, etc. Supõe-se que o tempo gasto para retirar a célula de 
uma cuba e colocá-la na seguinte é desprezível (zero). Este processo está ilustrado na 
figura abaixo. 

 
Após a retirada da célula de uma cuba k, o número de moles do soluto que ficou na cuba é 
nX(k). Assuma que o volume da célula permanece constante durante todo o processo e que 
a concentração de soluto em cada cuba é desprezível em comparação com a concentração 
de soluto no interior da célula. Assuma que o soluto se difunde pela membrana da célula de 
acordo com a lei de Fick para membranas: 
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a. Determine uma expressão para o número de moles de X na célula em função do tempo, 
)(tniX . Essa expressão deve ser dada em termos do número inicial de moles NX e de 

uma constante temporal τ definida em função dos parâmetros do problema. Dica: A 
solução de uma equação diferencial do tipo kndtdn −=  é n(t) = n 0( )e−kt . 

b. Determine uma expressão para o número total de moles de X que fica na k-ésima cuba 
após a retirada da célula, nX(k). Esta expressão deve depender de NX, da constante 
temporal que você determinou no item (a) e de T. 

c. O gráfico a seguir dá os resultados das medidas experimentais do número de moles de 
X em cada cuba. A partir do gráfico, obtenha os valores numéricos da permeabilidade 
PX e do número inicial de moles NX. 
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2. Explique, em suas próprias palavras, o mecanismo iônico responsável pela geração de um 
potencial de ação no axônio gigante da lula. Use o desenho abaixo para guiar sua 
explicação. 

 
Data de entrega da lista (pela internet): 21/06/2015 

Escreva suas respostas em um arquivo Word com título dado pelo seu nome seguido de “lista 
4” (por exemplo, “fulano de tal lista 4.doc”) e envie o arquivo por e-mail para 
antonior@ffclrp.usp.br. 


