
 
 

 



 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Olá, estudante! 

 

Neste material você encontra uma seleção das notícias mais relevantes da semana, além da 

indicação de sites, artigos e portais para que você possa aprofundar seus estudos e desenvolver sua 

própria criticidade. 

 O objetivo do canal Letras Múltiplas é ser um espaço que facilite sua preparação para 

vestibulares, ENEM, provas de concursos públicos ou entrevistas de emprego.  

Nosso viés é educativo, por isso apresentamos informações, provenientes dos mais variados 

sites do Brasil e do mundo, sem a emissão da opinião da autora.  

O arquivo, disponibilizado de forma gratuita, está dividido nas pautas a seguir - variando 

conforme a semana: 

1. Comunicação e Tecnologia 
2. Cultura e Sociedade 
3. Economia 
4. Educação 
5. Meio Ambiente e Sustentabilidade 
6. Migração, Guerras e Conflitos 
7. Políticas Públicas 
8. Saúde  

No site www.letrasmultiplas.com.br você também encontra cursos de Português e de 

Redação, com certificado digital válido como horas complementares em Universidades. Acesse e 

conheça nosso portfólio de produtos e serviços. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

http://www.letrasmultiplas.com.br/
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12/04 a 18/04/2021 

 

Biocombustível usa suor para gerar energia 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Quais os benefícios e malefícios essa tecnologia pode gerar? 
▪ Apenas superatletas poderão se beneficiar desta inovação? 
▪ Quais novos caminhos surgem diante de opções sustentáveis como esta tecnologia? 

 

 

 

Foi divulgada, nesta semana, uma pesquisa de cientistas da Universidade de Tóquio, no Japão. 

Eles criaram células de biocombustível que são capazes de recarregar equipamentos eletrônicos 

como smartwatchs ou fones de ouvido bluetooth por meio de energia elétrica produzida com células 

provenientes de gotas de suor. 

 

Artigo: Soft, stretchable, high power density electronic skin-based biofuel cells for 

scavenging energy from human sweat 

Autores: Amay J. Bandodkar, Jung-Min You, Nam-Heon Kim, Yue Gu, Rajan Kumar, A. M. 

Vinu Mohan, Jonas Kurniawan, Somayeh Imani, Tatsuo Nakagawa, Brianna Parish, 

Mukunth Parthasarathy, Patrick P. Mercier, Sheng Xu, Joseph Wang 

Revista: Energy & Environmental Science 

 

De acordo com a matéria de Matheus Barros para o Olhar Digital, os pesquisadores afirmaram 

que a energia elétrica é gerada por meio de uma substância produzida pelo organismo com a queima 

de glicose, chamada lactato. 

Estes equipamentos eletrônicos vestíveis, conforme definição do Canal Tech, poderão ser 

carregados enquanto você se exercita porque, em atividades físicas de longa duração, a produção de 

lactato aumenta consideravelmente e é desse excedente que os pesquisadores irão tirar a energia para 

abastecer os aparelhos espalhados por nosso corpo.  
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O lactato está presente em nosso suor quando praticamos atividades físicas de longa 

duração ou de alta intensidade.  

Atualmente, o lactato é utilizado para medir a intensidade de exercícios físicos, 

reabilitação de pacientes e até criação de programas exclusivos de treinamento. - Olhar 

Digital. 

 

 

Os cientistas japoneses criaram uma espécie de bandagem de papel que pode ser utilizada pelo 

atleta em algum lugar do corpo e que capta a energia gerada pelo suor. 

Nesta bandagem estão dispostas em paralelo diversas células de biocombustível que em contato 

com o lactato do suor produzem uma reação eletroquímica capaz de produzir correntes elétricas para 

carregar pequenos equipamentos. – Olhar Digital. 

De acordo com o CanalTech, o 

maior desafio até agora era desenvolver 

materiais flexíveis que pudessem ser 

integrados aos equipamentos vestíveis, 

que estão em contato direto com a pele. 

Baterias finas, como as do tipo “botão”, 

por exemplo, ainda são muito volumosas 

e não conseguem manter a carga por 

muito tempo. 

 

A ideia não é nova 

Outras células de biocombustível obtidas por meio do lactato já foram apresentadas no passado. 

A diferença agora está na composição dos materiais utilizados, já que todo o dispositivo pode ser 

impresso, o que deixa os custos de produção muito mais baratos. 

Enquanto as células mais antigas usavam fios de prata para conduzir energia, as atuais utilizam 

uma tinta de carbono porosa que é mais resistente, não oxida e possui características de condutividade 

muito superiores. 

 

 Eficiência 

“Conseguimos utilizar um medidor de atividade física disponível no mercado por uma hora e 

meia, usando apenas uma gota de suor artificial e nossas células de biocombustível," afirma o 

professor Shitanda, líder do grupo de pesquisadores japoneses. 

 

 

 

Fonte: USDC 
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Questione-se: Se o futuro da geração de energia estiver no suor, será que países tropicais, 

como o Brasil, pode se tornar um grande produtor de eletricidade? 

Opinião: “O resultado foi ótimo, mas ainda há desafios a vencer para se chegar a 

dispositivo prático. Por exemplo, o óxido de prata usado no catodo é sensível à luz, 

degradando-se com o tempo. Além disso, o ácido lático no suor se dilui ao longo do tempo, 

o que significa que a biocélula gera uma quantidade decrescente de energia”. – Inovação 

Tecnológica. 

 

 

SAIBA MAIS: 

BANDODKAR, Amay J. et al. Soft, stretchable, high power density electronic skin-based biofuel 

cells for scavenging energy from human sweat. Energy & Environmental Science, Vol.: 10 (7): 

1581, 2021. 

BARROS, Matheus. Gotas de suor podem virar energia elétrica, diz pesquisa. Olhar Digital, 

15/04/2021. Disponível em: https://olhardigital.com.br/2021/04/15/ciencia-e-espaco/gotas-de-suor-

podem-virar-energia-eletrica-diz-pesquisa/ 

MINARI, Gustavo. Gotas de suor podem gerar energia suficiente para abastecer um relógio. 

CanalTech, 14/04/2021. Disponível em: https://canaltech.com.br/inovacao/gotas-de-suor-podem-

gerar-energia-suficiente-para-abastecer-um-relogio-

182718/#:~:text=Essa%20tecnologia%20já%20existe.,através%20do%20suor%20do%20usuário.&text

=A%20energia%20elétrica%20é%20gerada,após%20a%20queima%20de%20glicose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://olhardigital.com.br/2021/04/15/ciencia-e-espaco/gotas-de-suor-podem-virar-energia-eletrica-diz-pesquisa/
https://olhardigital.com.br/2021/04/15/ciencia-e-espaco/gotas-de-suor-podem-virar-energia-eletrica-diz-pesquisa/
https://canaltech.com.br/inovacao/gotas-de-suor-podem-gerar-energia-suficiente-para-abastecer-um-relogio-182718/#:~:text=Essa%20tecnologia%20já%20existe.,através%20do%20suor%20do%20usuário.&text=A%20energia%20elétrica%20é%20gerada,após%20a%20queima%20de%20glicose
https://canaltech.com.br/inovacao/gotas-de-suor-podem-gerar-energia-suficiente-para-abastecer-um-relogio-182718/#:~:text=Essa%20tecnologia%20já%20existe.,através%20do%20suor%20do%20usuário.&text=A%20energia%20elétrica%20é%20gerada,após%20a%20queima%20de%20glicose
https://canaltech.com.br/inovacao/gotas-de-suor-podem-gerar-energia-suficiente-para-abastecer-um-relogio-182718/#:~:text=Essa%20tecnologia%20já%20existe.,através%20do%20suor%20do%20usuário.&text=A%20energia%20elétrica%20é%20gerada,após%20a%20queima%20de%20glicose
https://canaltech.com.br/inovacao/gotas-de-suor-podem-gerar-energia-suficiente-para-abastecer-um-relogio-182718/#:~:text=Essa%20tecnologia%20já%20existe.,através%20do%20suor%20do%20usuário.&text=A%20energia%20elétrica%20é%20gerada,após%20a%20queima%20de%20glicose
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12/04 a 18/04/2021 

 

Maior prêmio internacional de fotojornalismo registra um abraço brasileiro 
 

Sobre esse assunto, é importante refletir: 

▪ Como nossas vivências afetam as artes? 
▪ Qual a importância de prêmios como este diante da crise mundial? 
▪ A fotografia enquanto arte e registro histórico. 

 

 

A fotografia intitulada o "Primeiro Abraço" 

(The First Embrace), de autoria do 

dinamarquês Mads Nissen, foi a grande 

vencedora do prêmio de fotojornalismo de 

maior prestígio do mundo: o World Press 

Photo of the Year 2021.  

Segundo informações do caderno 

Must, do portal Português Jornal de Negócios, 

na foto, Nissen capta o momento em que Rosa 

Luzia Lunardi, de 85 anos, finalmente recebe 

um abraço da enfermeira Adriana Souza. A 

imagem foi captada na residência Viva Bem, 

em São Paulo, no dia 5 de agosto de 2020. 

O fotógrafo Nidssen diz que ele 

escolheu inscrever esta fotografia no concurso, 

porque ela mostra o contraste entre o horror 

que a pandemia tem causado e a esperança. 

"Para mim [a fotografia] fala de esperança e 

amor em tempos difíceis. Vejo vulnerabilidade, 

entes queridos, perda e separação, morte, 

mas, mais importante, também sobrevivência. 

Tudo numa única imagem". 
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Ao todo, 17 imagens ganharam o prêmio em diferentes categorias. É possível conferir 

todas na reportagem “As imagens ganhadoras do World Press Photo” do El País.  

Veja algumas delas, com informações do Portal: 

 

 

Categoria Reportagem fotográfica do 

ano: Habibi (Antonio Faccilongo)  

Habibi, que significa "meu amor" em 

árabe, tem como pano de fundo um 

dos conflitos mais longos e 

complicados da história moderna, o 

conflito palestino. O fotógrafo tem 

como objetivo mostrar o impacto nas 

famílias palestinas e as dificuldades que 

enfrentam para preservar seus direitos 

reprodutivos e a dignidade humana. 

 

 

 

 

 

Categoria: Temas Contemporâneos, 

individual: Iêmen – A fome, outra 

ferida de guerra (Pablo Tosco)  

Fátima tem nove filhos. Para mantê-

los, ele ganha a vida pescando. 

Embora a sua aldeia tenha sido 

devastada pelo conflito armado no 

Iêmen, Fátima voltou para retomar o 

seu sustento, comprando um barco 

com o dinheiro que ganhava com a 

venda de peixe.  

 

 

 



9 
 

Categoria Temas Contemporâneos, 

série: Sakhawood (Alexey Vasilyev)  

Uma equipe filma a segunda parte de 

'O velho Beyberikeen com cinco 

vacas' em Sakha, Federação Russa.  

Os habitantes de Sakha, uma 

república localizada no extremo 

nordeste da Federação Russa, vivem 

em uma área remota com condições 

climáticas extremas: as temperaturas 

pode cair para -50 ° C no inverno.  

 

 

Categoria Meio Ambiente, 

individual: Leão marinho de 

Califórnia brinca com uma máscara 

(Ralph Pace)  

Um leão-marinho da Califórnia nada 

em direção a uma máscara facial no 

local de mergulho Breakwater em 

Monterey, Califórnia, Estados Unidos. 

 

 

 

Categoria Meio Ambiente, série: 

Pantanal em chamas (Lalo de 

Almeida)  

Bombeiros combatem incêndio na 

fazenda São Francisco de Perigara, 

no Brasil, onde vive uma das maiores 

populações de araras azuis.Quase 

um terço da região do Pantanal –a 

maior área úmida tropical de 

pastagens inundadas do mundo, que 

se estendem por cerca de 140.000 a 

160.000 quilômetros quadrados– foi 

consumida por incêndios ao longo 

de 2020. 
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Categoria Meio Ambiente, 

histórias: Pantanal em chamas 

(Lalo de Almeida)  

Um macaco bugio é carbonizado 

por um incêndio florestal que 

varreu a Fazenda Santa Tereza, na 

região do rio Paraguai no Pantanal, 

no Mato Grosso do Sul. Os 

incêndios na região foram tão 

intensos que nem mesmo os 

animais mais rápidos conseguiram 

escapar das chamas. 

 

Questione-se: Premiações ainda fazem sentido em meio a momentos de crise, como a 

Pandemia? 

Opinião: “A fotografia é mais do que um registro é um bem precioso quando está 

relacionado a um fato histórico. Nos ajuda a entender o mundo em diversas óticas. Uma 

vez que a fotografia possa ser utilizada como recurso de registro ou até mesmo como arte, 

sendo de suma importância para o jornalismo e para a publicidade”.  - Arnold Newman 

(1918-2006 – fotógrafo americano). 

 

 

 

SAIBA MAIS: 

AVELAR, Rita Silva. World Press Photo 2021. A comovente história da fotografia vencedora. 

Jornal de Negócios, 16/04/2021. Disponível em: 

https://www.must.jornaldenegocios.pt/prazeres/artes/detalhe/a-historia-da-fotografia-

vencedora-do-world-press-photo-2021 

REDAÇÃO. As imagens ganhadoras do World Press Photo 2021. El País, 16/04/2021. 

Disponível em:  

https://brasil.elpais.com/brasil/2021/04/15/album/1618492508_344299.html#foto_gal_17 

 

 

 

 

 

 

https://www.must.jornaldenegocios.pt/prazeres/artes/detalhe/a-historia-da-fotografia-vencedora-do-world-press-photo-2021
https://www.must.jornaldenegocios.pt/prazeres/artes/detalhe/a-historia-da-fotografia-vencedora-do-world-press-photo-2021
https://brasil.elpais.com/brasil/2021/04/15/album/1618492508_344299.html#foto_gal_17
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