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Quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, lembramos de vários
confrontos históricos, ataques nucleares e diversas atrocidades praticadas
contra civis. Um dos métodos mais cruéis de execução empregados pelos
nazistas durante esse período foram as câmaras de gases.  Entre os gases
utilizados, destaca-se o cianídrico, que é extremamente tóxico e possui um cheiro

bem parecido com o de amêndoas amargas, tornando-se conhecido como "gás da
morte".

Durante a guerra, o cianeto também era ingerido na forma de
comprimidos pelos soldados para cometerem suicídio. Ao utilizá-lo, eles
sentiam alguns sintomas, como ardência na boca, salivação, náuseas e
vômitos.

Esse gás foi descoberto pelo cientista sueco Scheele em 1782, através da

síntese do azul da Prússia (corante azul escuro). Em 1815, o químico

francês Gay-Lussac conseguiu obtê-lo em sua forma pura, o que
possibilitou a determinação de sua fórmula molecular (H-C≡N).  

UM MÉTODO DE EXECUÇÃO CRUEL: A CÂMARA DE GÁS!

Quando o gás é inalado e chega na corrente sanguínea, o íon cianeto (CN  )
estabelece uma ligação química com o ferro da hemoglobina, formando os
complexos hexacianoferrato (II) e (III), que inibem o transporte de oxigênio (O ) e
gás carbônico (CO ) para as células. Além disso, ele também inibe as enzimas de

oxidação (oxidases), ocasionando uma asfixia interna, provocando assim uma
morte rápida.



Outro gás utilizado contra civis foi o Sarin. Ele foi desenvolvido inicialmente como
um pesticida na década de 1930, por Gerhard Scharader. No entanto, percebeu-se
que ele possuía um grande potencial tóxico, chegando a ser 500 vezes maior do
que o gás cianídrico.

Pelo fato dele ser incolor e inodoro, as pessoas presentes no metrô não
sabiam do que se tratava e se intoxicaram rapidamente, tendo  náuse-

Quando o gás é inalado ele inibe a enzima acetilcolinesterase, impedindo a ação
da acetilcolina, um neurotransmissor que transmite impulsos nervosos para o or-

3

No ataque ocorrido no metrô de Tóquio em 1995, várias bolsas
contendo o sarin foram colocadas nos vagões. Devido a sua alta

volatilidade, após as bolsas serem furadas pelos terroristas, o sarin

dispersou-se facilmente pelo local. 

UM INIMIGO INVISÍVEL NO METRÔ DE TÓQUIO

ganismo. Desta forma, o acúmulo de acetilcolina resulta em superestímulo dos
músculos, podendo paralisar o sistema respiratório e outras funções do corpo. 

as, convulsões, paralisias, sendo que algumas chegaram a ficar
momentaneamente cegas. Na ocasião, 13 pessoas morreram e cerca de 6000
ficaram intoxicadas. 
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REAÇÃO NA PRESENÇA DE SARINREAÇÃO NA PRESENÇA DE SARIN



Frequentemente ouvimos o termo “radicais livres”, sendo que geralmente ele está
associado a algo ruim, como envelhecimento, câncer, morte celular e outras
doenças relacionadas. 
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Os radicais livres podem ser definidos como moléculas que possuem  
um elétron desemparelhado, ou seja, que tem um número ímpar de
elétrons. Por esse motivo, eles são instáveis e altamente reativos,

visto que procuram “ganhar” elétrons para que seus átomos fiquem com o

octeto preenchido.

O gás sarin também foi utilizado em ataques na Síria em abril de 2018, causando
a morte de dezenas de pessoas. Devido aos efeitos devastadores dos gases
abordados nesta edição, a fabricação, armazenamento e uso deles são
expressamente proibidos pela Convenção sobre Armas Químicas.

Existem dois antídotos que podem ser administrados quando ocorre a intoxicação

pelo gás sarin, são eles a atropina e pralidoxima.  A atropina atua impedindo o
excesso de acetilcolina nos receptores dos neurônios, fazendo com que a
estimulação excessiva dos músculos não ocorra. Já a pralidoxima remove  o sarin
da enzima acetilcolinesterase, desfazendo a ligação do gás com os receptores dos
neurônios, impedindo o acúmulo de acetilcolina. 

COMO ESSAS SUBSTÂNCIAS INDESEJÁVEIS ATUAM ?
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Nosso material genético (DNA e RNA) também pode ser danificado pelos
radicais livres, o que pode gerar modificações no processo de replicação
celular, causando mutações. Consequência disso, é o surgimento de diversos
tipos de câncer. Além de que, os radicais livres estão relacionados com o
envelhecimento precoce, visto que eles contribuem para que o organismo
perca a capacidade de replicar as células novas e eliminar as antigas.

Os radicais livres oxidam algumas moléculas importantes para o nosso
metabolismo, como os lipídeos, que estão presentes em nossas membranas
celulares, que realizam a proteção de nossas células. Caso ela esteja danificada
pela ação dos radicais livres, nosso organismo pode ficar vulnerável a doenças
provenientes de vírus, bactérias e fungos. Além disso, as células musculares e
nervosas podem perder as suas funções.

Nesse exemplo, a ligação entre os átomos é quebrada de modo homogêneo, ou
seja, cada átomo fica com um elétron da ligação química, originando os radicais
livreis.

Os radicais livres são produzidos através da quebra homolítica das moléculas,

conforme o esquema abaixo. 

A B

Nosso organismo conta com alguns mecanismos para combater os radicais
livres, sendo a ação dos antioxidantes o principal deles. Pelo fato de os radicais
livres terem uma alta afinidade por elétrons, eles tendem a oxidar algumas
moléculas presentes em nosso corpo, como os lipídeos, porém os antioxidantes



Além de ser necessário que tenhamos uma
alimentação rica em nutrientes e antioxidantes, é

importante cuidarmos de nossa saúde, evitando a
exposição excessiva à radiação ultravioleta,

proveniente do sol, à fumaça de cigarros e à
poluição dos centros urbanos, visto que essas
ações contribuem para a geração de radicais
livres em nosso organismo.

O filme conta a história dos bastidores da criação das
bombas nucleares ("Fat Man" e "Little Boy") utilizadas na
Segunda Guerra Mundial durante os ataques em Hiroshima e
Nagasaki, ocorridos no Japão em 1945. 

Logo no início, o filme descreve algumas dificuldades dos
cientistas em relação à criação das bombas, como massa,
pré-detonação etc. No entanto, pelo fato de o desenvolvimento
de uma bomba nuclear ser algo, até então, inédito, havia
muitas incertezas em relação a execução do projeto
Manhattan, visto que era necessário colocar em prática
vários conhecimentos teóricos que ainda não tinham sido
utilizados para a criação de armas nucleares.

O INÍCIO DO FIM (1989)

Em 1945, foi realizado o primeiro
teste com bombas atômicas,
denominado de Trinity.

impedem que isso ocorra, pois eles fornecem elétrons para os radicais livres.
Dentre os principais antioxidantes, podemos citar a vitamina A, C e E, presentes
em frutas, verduras, carnes e cereais.

A CRIAÇÃO DAS BOMBAS NUCLEARES: O PROJETO MANHATTAN

A trama consegue representar com grande fidelidade os principais
acontecimentos dos bastidores da criação das bombas. Além disso, o
filme traz questões éticas e morais sobre consequências do uso de
armas nucleares, fazendo com que você reflita a respeito.
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