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Expectativa

Questão 1

As biopilhas,  alimentadas por  substâncias naturais,  como o açúcar,  ou por  plantas e  bactérias,
funcionam como as pilhas clássicas (químicas), de combustível, transformando a energia química
em energia elétrica. Elas são biodegradáveis, e seus componentes, 100% naturais, não utilizam
magnésio  nem platina  –  metais  pesados,  componentes  raros  e  altamente  poluentes  das  pilhas
clássicas.

Questão 2

Pesquisadores  conseguiram  fazer  funcionar  uma  pilha  alimentada  apenas  pela  glicose  do
organismo humano, sob a forma de um dispositivo  de alguns milímetros,  que provoca a reação
do oxigênio  e  do açúcar  presentes no líquido  fisiológico  do corpo.  Esta  reação  libera  elétrons,
utilizados  pela  pilha  para  produzir  corrente  elétrica.  Trata-se  de  um  procedimento  totalmente
natural,  baseado  na  oxidação  da  glicose  pelo  oxigênio.  Como  o  procedimento  é  normalmente
lento,  catalisadores são colocados sobre o eletrodo da pilha para agilizar  o processo, explica o
pesquisador. 

Aplicação terapêutica: alimentação de marca-passos / captador sanguíneo / esfíncter artificial.

Questão 3

A  questão  que  preocupa  os  especialistas  é  como  manter,  durante  anos/um  longo  período,  o
funcionamento da biopilha, sem que as enzimas do dispositivo sejam degradadas pelo corpo do
receptor.

Questão 4

Élisabeth  Lojou  e  sua  equipe  trabalham  com  pilhas  que  exploram  as  enzimas  produzidas
naturalmente  pelas  bactérias.  A  biopilha  bacteriana,  baseada  na  transformação  enzimática  do
hidrogênio,  é  tão  potente  a  pilha  alimentada  pela  glicose.  É  uma pilha  que  utiliza  combustível
quanto  às  de  glicose.  Pilha  a  combustível  microbiológico  de  planta/de  origem  vegetal.  O
combustível  dessa  pilha  provém  do  dióxido  de  carbono  fixado  pela  fotossíntese  da  planta  e
secretado  pelas  raízes.  O  CO2  é  oxidado  pelas  bactérias  que  transferem  os  elétrons  para  o
anodo de carbono. Uma ou várias pilhas em série possibilitam a alimentação de um diodo. 

Mas o uso  das  bactérias para produzir  eletricidade não  fica  por  aí.  Certas biopilhas  funcionam
unicamente  graças  à  atividade  dos  micro-organismos.  É  o  caso,  por  exemplo,  da  bateria
desenvolvida  por  Frédéric  Barière,  composta  de  uma  mistura  de  matéria  orgânica  (húmus  ou
águas usadas, p. ex.) e bactérias. Esses seres vivos recuperam a energia liberada pela matéria
orgânica  para  transferi-la  ao  eletrodo  da  pilha.  Aqui,  o  catalisador  não  é  mais  apenas  uma

enzima, mas a bactéria inteira.

Questão 5

“A  vantagem  dessa  pilha  é  que  ela  é  perene  e  autorrenovável,  uma  vez  que  as  bactérias  se
dividem  naturalmente.  A  bateria  funciona  de  quatro  a  seis  anos,  no  mínimo”  explica  Frédéric
Barrière.  Na  Austrália  e  na  Bélgica,  essa  biopilha  já  foi  experimentada  em  estações  de
depuração/tratamento. As bactérias do tanque, além de purificar as águas usadas, alimentam as
instalações em matéria de eletricidade.
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