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Prefácio

General de Divisão Rodrigo Balloussier Ratton |
Vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército

Na última década, o Brasil consolidou sua posição de líder regional, integrando o 
grupo de países emergentes e se fi rmando como uma economia estável e expressiva 
dentro do cenário internacional. Fruto dessas credenciais, sua candidatura para sediar 
grandes eventos logrou êxito, trazendo para o nosso território, dentre outros, os dois 
maiores eventos esportivos mundiais a serem realizados num curto espaço de tempo. 
Nessa conjuntura, considerando o grande afl uxo de turistas e as exigências das entida-
des responsáveis por esses grandes eventos, alguns temas, antes relegados a segundo 
plano, ganharam prioridade e passaram a ocupar espaço no planejamento das ações 
a serem empreendidas em todos os níveis. Uma das áreas que ganhou grande visibi-
lidade foi a Defesa, não só pelas difi culdades já existentes na segurança pública, mas 
principalmente pelas novas, que eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas impõem 
aos seus organizadores, tanto para participantes quanto para o público assistente. As-
sim, apesar das ações antiterroristas não serem uma preocupação prioritária na rotina 
da segurança interna, com os grandes eventos essa possibilidade ganhou importância, 
impondo planejamento de ações preventivas e de reação necessárias para garantir a 
realização dos eventos internacionais de forma tranquila e dentro de seus objetivos. 

Nesse novo cenário, temas como proteção contra ameaça química, biológica, ra-
diológica e nuclear (QBRN) passaram a estar cada vez mais presentes na agenda do 
governo. Ciente da necessidade de criar condições para que a estrutura do Estado pos-
sa prevenir e responder à altura um eventual atentado terrorista envolvendo agentes 
QBRN, o Exército Brasileiro concebeu, dentro do projeto PROTEGER, a reestrutu-
ração do sistema de defesa QBRN do País. Para atingir seus objetivos, o PROTEGER 
prevê ações para adequação e modernização dos meios, bem como para a qualifi cação 
de recursos humanos aptos a atuar tanto em atividades operacionais quanto de supor-
te técnico. Em paralelo ao projeto PROTEGER, o Ministério da Defesa, em associa-
ção com a CAPES, lançou o edital PRODEFESA, que já se encontra em sua terceira 
edição, contemplando vários projetos de instituições de ensino e pesquisa do País e 
contribuindo para estreitar laços entre os meios acadêmico e militar através de pro-
jetos envolvendo instituições de ambos os segmentos. Tais iniciativas garantiram o 
investimento necessário para alavancar a aquisição e o desenvolvimento de tecnolo-
gias voltadas para a Defesa Química no Brasil, cujos primeiros frutos já estão sendo 
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colhidos. Motivada pelas atividades de ensino e pesquisa ligadas ao PROTEGER e 
ao PRODEFESA, surgiu a iniciativa de lançar, em 2014, um número especial da RVq 
dedicado exclusivamente à Defesa Química, que agora é publicado na forma de e-
-Book com a adição de mais dois capítulos. O primeiro fala sobre o ensino da defesa 
química no Brasil; o outro (o único que não é de autoria de pesquisadores brasileiros) 
é uma revisão sobre as toxinas biológicas. A intenção é chamar atenção da comunida-
de acadêmica nacional para o tema, no contexto mundial atual, com uma publicação 
de qualidade que apresente o estado da arte das atividades de ensino e pesquisa em 
desenvolvimento no Brasil. Foram reunidos artigos com as mais diversas abordagens 
dentro do contexto Defesa Química. Os três primeiros são mais informativos e abor-
dam questões mais técnicas/conceituais, como o ensino de defesa química no Brasil, a 
implementação da Convenção para Proibição de Armas Químicas (CPAQ) no País e as 
defi nições dos limites de exposição a agentes químicos que garantem a segurança num 
ambiente contaminado. Os demais artigos que compõem esta edição são mais voltados 
para a pesquisa em Defesa Química e tratam de temas como a fl uidodinâmica compu-
tacional (CFD) aplicada na dispersão de nuvens de agentes tóxicos em locais públicos, 
o desenvolvimento de antídotos contra agentes neurotóxicos letais, o tratamento de 
queimaduras químicas provocadas por agentes vesicantes, o uso de irradiação gama 
para neutralizar toxinas, o perigo do uso da ricina como agente de guerra química e o 
desenvolvimento de superfícies catalíticas para a degradação de agentes neurotóxicos. 
Este e-Book refl ete o nível de maturidade que o Brasil atingiu em relação ao tema 
Defesa Química. Certamente ainda há muito caminho a ser trilhado, mas o conteúdo 
desta publicação é a prova de que o País já possui massa crítica devidamente capaci-
tada para atuar em todas as atividades a ela ligadas. Que esta publicação atinja seus 
objetivos de divulgação e motivação para um tema extremante sensível e complexo 
como é a Defesa Química. 
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Defesa Química | 
Uma nova disciplina no ensino de QuímicaA

Tanos Celmar Costa FrançaBCDE | Gustavo Rocha SilvaF | 
Alexandre Taschetto de CastroG

1. INTRODUÇÃO

1.1. Cenário mundial
Os agentes de guerra química e biológica constituem as classes de armas não con-
vencionais de mais baixo custo, de mais difícil detecção e controle e, além das armas 
nucleares, as únicas capazes de causar uma destruição de vidas sem precedentes na 
história da humanidade.1

As armas não convencionais são divididas em armas nucleares, armas químicas e 
armas biológicas e se caracterizam por seu potencial para causar um grande número 
de baixas e impor um impacto psicológico muito maior que os armamentos conven-
cionais, que se baseiam no uso de altos explosivos. Os armamentos não convencionais 
também se caracterizam por apresentarem um baixo custo, como mostrado na Tabela I.

Como o custo das armas químicas e biológicas é muito menor do que o das nu-
cleares, estas foram chamadas de “bombas atômicas dos pobres”. Isto é mais verdadei-
ro ainda quando se sabe que a tecnologia necessária para a criação e uso deste tipo 
de arma é muito simples e de fácil acesso para quaisquer grupos interessados na sua 
utilização. Tal fato faz com que as armas químicas e biológicas apresentem um alto 

A Rev. Virtual Quim., 2010, 2 (2), 84-104. Data de publicação na web: 03 de outubro de 2010.
B Seção de Engenharia Química, Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio, 80, CEP 22290-270, 
Urca, Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
C Center for Basic and Applied Research, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralo-
ve, Hradec Kralove, Czech Republic.
D Department of Chemistry and Biochemistry, Concordia University, 7141 Rue Sherbrooke O., Montreal, Ca-
nada H4B 1R6.
E tanos@ime.eb.br
F Seção de Ensino Básico, Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio 80, CEP 22290-270, Urca, Rio 
de Janeiro (RJ), Brasil.
G Centro Tecnológico do Exército (CTEx), Av. das Américas 28.705, CEP 23020-470, Guaratiba, Rio de Janeiro 
(RJ), Brasil.
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potencial de uso por parte de grupos terroristas e para-militares, independente do seu 
tamanho ou importância militar.

Tabela I. Custo do emprego de diferentes tipos de armas por quilômetro 
quadrado.1,5,23

Tipo de Armamento Custo por km2 (US$)
Convencionais (altos explosivos) 2.000,00
Atômicas (bomba de hidrogênio) 800,00

Químicas (organofosforados neurotóxicos) 600,00
Biológicas 1,00

As Convenções para a Proibição de Armas Químicas (CPAQ)2 e de Armas Bioló-
gicas (CPAB),3 promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), proíbem o 
uso deste tipo de arma por parte de qualquer um dentre os países signatários. Todavia, 
vários membros dessas convenções ainda possuem grandes estoques de agentes de 
guerra química, de toxinas e grandes coleções de agentes infecciosos, inclusive aqueles 
considerados extintos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como o vírus da 
varíola.4 Apesar desses fatos, as duas convenções têm logrado um signifi cativo sucesso 
no controle da proliferação e na destruição dos arsenais de armas químicas e biológi-
cas das principais potências do mundo. Isso faz com que o maior risco de utilização 
deste tipo de arma atualmente seja por parte de grupos terroristas ou de ideologias 
extremistas.

Hoje em dia pode-se afi rmar que nenhum país do mundo encontra-se em condi-
ções ideais para enfrentar um ataque com armas químicas e/ou biológicas. Surpreen-
dentemente, nenhum grupo terrorista ou paramilitar tem feito uso efi ciente deste tipo 
de arma nos últimos anos, porém, se acredita que na situação geopolítica atual, ataques 
deste tipo são apenas uma questão de tempo.4

Um ataque por armas químicas e/ou biológicas requer uma resposta rápida para 
evitar ou minimizar o espalhamento do agente usado e diminuir o número de baixas. 
Esta resposta deve incluir, dependendo da sua complexidade, as seguintes etapas:
1. Identifi cação dos agentes químicos e/ou biológicos.
2. Determinação da sua forma de ação ou infecção.
3. Desenvolvimento de métodos de diagnóstico.
4. Determinação dos pontos ou processos passíveis de serem alvos de resposta (como 

as susceptibilidades bioquímicas ou biológicas dos agentes biológicos ou a reativi-
dade e estabilidade dos agentes químicos).

5. Desenvolvimento de vacinas (no caso de agentes biológicos) ou de métodos de 
proteção (tanto para agentes químicos quanto biológicos).

6. Desenvolvimento de tratamento quimioterápico (antídotos no caso dos agentes 
químicos e fármacos no caso de agentes biológicos).
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7. Prevenção e controle da propagação ou infecção dos agentes e desenvolvimento de 
métodos de neutralização ou desinfecção.
Esta situação demanda a existência, em todos os países, de grupos de especialistas 

nas áreas pertinentes, trabalhando de forma coordenada na geração de respostas rá-
pidas e efi cientes a ataques com armas químicas e/ou biológicas. No Brasil não exis-
tem tais grupos, mas há o conhecimento e a experiência necessários para formá-los. 
É dentro desta perspectiva que foi criada em 2002, no curso de engenharia química 
do Instituto Militar de Engenharia (IME), instituição naturalmente vocacionada para 
atuar no ensino e na pesquisa voltados para a defesa nacional neste país, a discipli-
na: “Defesa Química” que tem como principal objetivo justamente contribuir para a 
formação de recursos humanos capacitados a atuar no ensino e pesquisa em defesa 
química e biológica no país.

1.2. Aspectos históricos
A utilização de agentes químicos e biológicos com o objetivo de provocar homicídios 
não é um fenômeno recente e faz parte da humanidade desde a pré-história. Sua uti-
lização em guerras é reportada desde os tempos da Grécia e da Roma antigas quando 
seu impacto ainda era relativamente limitado em relação aos tempos atuais devido ao 
conhecimento restrito da época. Como exemplos do uso desses agentes em guerras da 
antiguidade, podemos citar:
1. A ação do ditador Ateniense Solon em 600 a.C. ao utilizar com sucesso raízes de 

Heleborus (cujos ingredientes ativos são a protoanemonina, saponinas esteroidais e 
bufadienolídeos) para contaminar os suprimentos de água durante o cerco à cidade 
de Crissa.5,6

2. O emprego do fogo grego, uma mistura de piche e enxofre em chamas, pelos Es-
partanos, em Plateia e Délio, durante a Guerra do Peloponeso entre 431 e 404 a.C.5,7

3. A vitória de Aníbal na batalha de Eurimedon, em 190 a.C., após lançar vasos com 
cobras venenosas dentro dos navios de Pérgamo.

4. A utilização de raízes de mandrágora (cujos ingredientes ativos são alcaloídes da 
família do tropano como a escopolamina e a atropina) pelos cartagineses, em 200 
a.C., para contaminar o vinho e sedar seus inimigos.5,6

Nas guerras a partir da Idade Média se intensifi cou a utilização de arsênio e dos 
agentes de guerra biológica nas batalhas, embora de maneira ainda bastante rudimen-
tar. Alguns fatos históricos que ilustram isso são:
1. O uso de fumaças contendo arsênio em batalhas durante a dinastia Sung na China 

entre os anos 960–1279.5

2. Entre 1346 e 1347 os Mongóis (de Mussis) catapultaram cadáveres infectados com 
a peste para dentro das muralhas de Kaff a (na Crimeia), forçando, assim, a rendi-
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ção da cidade.7 Acredita-se que uma pandemia de peste surgiu na Europa como 
consequência deste evento.

3. Leonardo da Vinci propôs, entre 1452 e 1519, a utilização de fumaça contendo 
arsênio em cercos a fortifi cações inimigas.6

4. Durante a conquista da América Central pelos espanhóis há descrições sobre o 
emprego de cobertores e travesseiros impregnados com o vírus da varíola, doados 
intencionalmente aos indígenas com o intuito de contaminá-los com uma doença 
contra a qual não possuíam imunidade. Acredita-se que a varíola matou mais ín-
dios da América pré-colombiana que as armas dos espanhóis.8

5. Em 1650, o General Polonês Siemienivicz introduziu saliva de cachorros com hi-
drofobia dentro de esferas perfuradas antes de utilizá-las como munição contra os 
seus inimigos.6 

6. Os russos infestaram a cidade de Reval na Estônia (na época controlada pela Sué-
cia) com cadáveres infectados com peste, em 1710.6

7. Durante a rebelião de Pontiac na nova Inglaterra, em 1763, o ofi cial britânico Co-
ronel Henry Bouquet propôs que fosse feita a distribuição de lençóis infectados 
com varíola aos índios em Fort Pitt, Pensilvânia. Embora não tenha sido provado 
que esta disseminação tenha sido proposital, a doença foi devastadora para a po-
pulação indígena local.6

8. Em 19 de junho de 1758, tunisianos espalharam tecidos infectados com peste em 
La Calle, que na época estava sob controle dos cristãos.6

9. Na guerra contra os índios botocudos, que ocupavam o nordeste do estado de Mi-
nas Gerais, promovida por Dom João VI em 1808, logo após sua chegada ao Brasil, 
relatos históricos sugerem que, a exemplo do que ocorrera alguns séculos antes na 
América espanhola, roupas e cobertores impregnados com o vírus da varíola eram 
deixados na fl oresta para uso e contaminação dos índios.9

10. Também os índios tupinambás, do nordeste do Brasil colônia, desenvolveram uma 
forma rudimentar de gás lacrimogêneo, através da queima da pimenta, cuja fuma-
ça utilizavam para forçar seus inimigos a abandonar paliçadas ou posições defen-
sivas.10,11

Apesar de utilizados desde a antiguidade os agentes químicos só passaram a ser em-
pregados em larga escala contra tropas terrestres na Primeira Guerra Mundial quando 
cloro, fosgênio, cianeto de hidrogênio e depois as mostardas foram responsáveis por 
pesadas baixas quando empregados em ataques surpresa.1,5,12 Como consequência foi 
desenvolvida a máscara contra gases para proteger os soldados contra a inalação dos 
agentes e as roupas de proteção para prevenir que agentes tóxicos atingissem o corpo 
através da pele. 

Merece destaque no cenário da guerra química na Primeira Guerra Mundial, a 
participação do químico alemão Fritz Haber, prêmio Nobel de química em 1918 pelo 
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desenvolvimento do processo Haber de síntese da amônia que, além de outras coi-
sas, eliminou a dependência alemã do salitre chileno para a produção de explosivos. 
Quando da defl agração da Guerra, Haber era responsável por um centro de pesquisas 
em física e química e imediatamente colocou o seu laboratório a serviço do governo 
alemão, tornando-se uma espécie de consultor de bastidores acerca da mobilização 
industrial, tendo atuado ativamente no desenvolvimento de armas químicas. Além de 
se envolver na produção de equipamentos de proteção para as tropas alemãs, Harber 
também organizou e coordenou o primeiro ataque com gás cloro em larga escala bem-
-sucedido da história, em Ypres, Bélgica, em 22 de abril de 1915, contra tropas france-
sas. Este ataque vitimou entre 5.000 e 15.000 soldados. Por esse episódio Harber fi cou 
conhecido como o pai da guerra química moderna.13,14

Quando Hitler subiu ao poder Haber trabalhava no Kaiser Wilheim Institute que 
sob sua direção havia se tornado um centro de excelência em físico-química. Todavia 
nem os incontáveis e valiosos serviços prestados à pátria alemã, nem o prêmio Nobel 
ou o seu fervoroso patriotismo foram sufi cientes para evitar sua expulsão da Alemanha 
pelos nazistas devido a sua ascendência judaica. Haber foi, então, para Inglaterra onde 
ocupou uma cadeira em Cambridge. Ressentido pela expulsão de sua pátria natal e 
abalado pelo suicídio da esposa, Haber faleceu, aos 65 anos, em 30 de janeiro de 1935, 
em visita a Basileia na Suíça.13,14

Pouco antes da Segunda Guerra Mundial surgiram os agentes soman, tabun e sa-
rin, a primeira geração dos agentes dos nervos, ou neurotóxicos, muito mais letais que 
os gases utilizados na primeira guerra, e capazes de matar em minutos. Pouco antes 
da defl agração do confl ito, alemães e ingleses possuíam enormes estoques desses e de 
outros agentes e o mundo inteiro temia que a guerra se transformasse num “armage-
dom” químico. Todavia, nenhum dos lados cometeu a insanidade de iniciar um ataque 
com neurotóxicos ou qualquer outro agente químico de guerra, muito provavelmente 
temendo uma retaliação de igual intensidade por parte do inimigo. 

Agentes biológicos, por sua vez, nunca foram empregados em larga escala, mas, 
durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses desenvolveram armas biológicas e as 
utilizaram em escala limitada contra o exército e cidades chinesas. Em alguns desses 
ataques, vasos de barro cheios de pulgas contaminadas com a bactéria Yersinia pestis 
(causadora da peste bubônica) foram lançados contra a população civil com o objetivo 
de provocar uma pandemia de peste.15,16

1.3. As convenções para o desarmamento químico e biológico2,3,17

O uso de armas químicas e biológicas em guerras é condenado desde épocas remotas. 
Todavia, ações concretas no sentido de proibir tal prática só foram iniciadas já na Ida-
de Moderna através do primeiro tratado internacional franco-germânico, assinado em 
Strasburgo, em 1675, que condenava o uso de armas químicas. Este tratado proibia, 
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por exemplo, o uso de balas de canhão com substâncias químicas. A primeira Conven-
ção que tratou do assunto foi a Convenção de Haia de 1868 seguida pela Convenção 
de Bruxelas de 1874, sobre leis e costumes na guerra, a qual proibiu o uso de gases e 
armas venenosas, além de projéteis e materiais que pudessem causar sofrimento des-
necessário.17 Restrições ao desenvolvimento destas armas foram ratifi cadas na Primei-
ra Convenção Internacional para a Paz, promovida em Haia, no ano de 1899, onde os 
Estados signatários comprometiam-se a não utilizar projéteis que pudessem lançar ga-
ses deletérios ou asfi xiantes. Infelizmente, este acordo não impediu que os signatários 
utilizassem armas químicas durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

Logo após o término da Primeira Guerra Mundial, os esforços continuaram no 
sentido de proibir não só o uso de armas químicas, mas também sua produção, aqui-
sição e armazenamento. O Tratado de Versalhes, de 1919, incluía um artigo que rea-
fi rmava os acordos prévios relativamente às armas químicas, tendo como propósito 
principal proibir que tais armas fossem fabricadas ou então importadas pela Alema-
nha.17 Em 1925 foi fi rmado em Genebra o Protocolo para a Proibição de Uso de Gases 
Asfi xiantes, Venenosos ou Outros, e Métodos Bacteriológicos de Guerra. O Protocolo 
de Genebra foi aceito pela Liga de Nações ao término da Conferência de Genebra so-
bre comércio de armamento e reafi rmou a proibição do uso de armas químicas como 
um princípio geral de direito, estendendo a proibição ao uso de armas bacteriológicas 
(hoje biológicas). Porém, o Protocolo de Genebra além de limitar apenas a proibição 
de uso de armas químicas na guerra, mas não o seu desenvolvimento, produção ou ar-
mazenamento, acrescentou cláusulas de reserva que permitiam que um Estado-parte 
utilizasse armas químicas contra Estados que não ratifi caram o Protocolo ou que o 
Protocolo deixaria de ser utilizado no caso de um Estado-parte ser atacado por qual-
quer estado cujas forças armadas ou aliados tivessem violado as proibições constantes 
no Protocolo. Tais reservas fi zeram com que o Protocolo de Genebra fosse visto apenas 
como um primeiro passo, necessitando ainda de muitas reformulações.17

Com os avanços na pesquisa e descoberta de novos agentes químicos, notadamen-
te os agentes neurotóxicos, a partir da Segunda Guerra Mundial, os diálogos sobre a 
proibição e eliminação de armas químicas foram intensifi cados, ocorrendo diversos 
foros de desarmamento, até meados dos anos 1960. Contudo, no fi nal da década de 
1960, o interesse da opinião pública sobre o desarmamento químico aumentou, tendo 
como principal razão o uso de herbicidas e gás lacrimogêneo pelos Estados Unidos 
durante a Guerra do Vietnã, que foi entendido pela sociedade como uma forma de 
guerra química, gerando uma ferrenha crítica internacional. A existência de relatórios 
afi rmando que armas químicas foram utilizadas em diversos confl itos regionais du-
rante as décadas de 1970 e 1980, aliados às denúncias de utilização de armas químicas 
durante o confl ito Irã-Iraque, nos meados da década de 1980, fez com que a atenção 
fosse redobrada para os perigos da proliferação de armas químicas e para os horrores 



Defesa Química | Uma nova disciplina no ensino de Química 15

da guerra química, resultando assim em uma crescente pressão internacional para a 
destruição defi nitiva dessas armas.17

Embora armas químicas e biológicas tenham sido tratadas frequentemente como 
um único assunto, ao fi nal dos anos 1960 fi cou claro que a proibição completa de ar-
mas biológicas estava mais adiantada para ser implementada, enquanto que a proibi-
ção completa das armas químicas ainda continha uma série de pontos polêmicos. Os 
negociadores de Genebra concordaram, então, em criar primeiramente uma Conven-
ção para a proibição das armas biológicas, que gerou a adoção, em 1971, de uma Con-
venção de desarmamento biológico. A CPAB3 foi aprovada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, tendo sido aberta para assinatura no dia 10 de abril de 1972 e entrado 
em vigor no dia 26 de março de 1975. A CPAB3 pode ser vista como o primeiro passo 
para o estabelecimento de uma proibição geral de armas químicas. O artigo IX desta 
Convenção continha um compromisso dos Estados-partes para continuar as negocia-
ções com o objetivo de alcançar uma proibição efetiva no tocante às armas químicas. 
Porém, a CPAB3 não teve uma grande efi cácia, uma vez que não havia sido defi nido 
um regime de verifi cação, sendo que estas negociações somente foram retomadas após 
a conclusão da CPAQ2, e ainda não chegaram a um fi m.17

Uma vez concluída a CPAB,3 os esforços dos negociadores em Genebra se voltaram 
para o tratado de armas químicas. Várias propostas de Convenção foram sugeridas por 
diversos países, inclusive a União Soviética em 1972, o Japão em 1974 e o Reino Unido 
em 1976. Negociações bilaterais entre os Estados Unidos da América e a União Sovié-
tica tiveram início em 1975 e foram de suma importância para a identifi cação de apro-
ximações conceituais viáveis para a proibição geral, completada por defi nições mais 
detalhadas e procedimentos de verifi cação mais elaborados, inclusive inspeções locais.

O uso de armas químicas pelo Iraque durante a Guerra do Irã-Iraque nos anos 
1980 destacou os perigos da proliferação das armas químicas, reforçando a percepção 
de que um acordo internacional geral com respeito a estas armas necessitava de apro-
vação urgente. Em junho de 1990 a União Soviética e os Estados Unidos assinaram um 
acordo bilateral de não produção e destruição de armas químicas. Este acordo conti-
nha uma cláusula que obrigava não apenas a redução dos arsenais de armas químicas 
das duas potências, como também a proibição de qualquer produção adicional de tais 
armas. A CPAQ2 foi, então, aceita pela Conferência de Desarmamento, em Genebra, 
no dia 3 de setembro de 1992, após duas décadas de negociações. A Assembleia Geral 
da ONU adotou o texto por consenso, no dia 13 de janeiro de 1993, que foi aberto 
para assinatura em uma cerimônia em Paris e entrou em vigor no dia 29 de abril de 
1997, 180 dias depois da Hungria se tornar o 65o estado a depositar seu instrumento 
de ratifi cação. Em contraste com o Protocolo de Genebra e a CPAB,3 este foi o primeiro 
acordo de desarmamento cuja negociação ocorreu dentro de um contexto multilateral.

A CPAQ2 teve o papel fundamental de possibilitar a eliminação das armas quími-
cas corrigindo e aperfeiçoando os mecanismos existentes no Protocolo de Genebra. 
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Ela proíbe o desenvolvimento, produção, aquisição, armazenamento, transferência e 
uso de todas as armas químicas bem como exige que todos os Estados-parte destruam 
qualquer arma química que possuam e qualquer instalação de produção relacionada, 
como também permitam a verifi cação internacional de todos os locais pertinentes, 
juntamente com substâncias químicas e equipamentos que possam ser usados como 
armas químicas. A CPAQ2 também proíbe o uso de agentes de controle de distúrbios 
como um método de guerra (p. ex.: gás lacrimogênio). A Organização para a Proi-
bição de Armas Químicas (OPAQ)2 foi estabelecida pelos Estados que ratifi caram a 
CPAQ2, com o objetivo de fi scalizar a implementação das medidas necessárias para 
a efi cácia das cláusulas contidas na CPAQ2. A OPAQ2 também mantém um foro para 
consulta e cooperação entre Estados-partes, que abrange assuntos diversos como o 
desarmamento químico e a não proliferação, possibilitando o comércio internacional 
de substâncias químicas para fi ns pacífi cos. A CPAQ2 consiste em um preâmbulo, 24 
artigos e três anexos – substâncias químicas, implementação e verifi cação, e proteção 
de informação confi dencial e tem o Secretário-Geral das Nações como seu depositá-
rio. Defi ne-se “arma química”, segundo a CPAQ2 como toda substância química tóxica, 
bem como seus precursores, que seja usada para fi ns proibidos pela CPAQ.2 Contudo, 
existem alguns propósitos defi nidos pela CPAQ2 como não proibidos. A defi nição de 
armas químicas também inclui munições e dispositivos projetados para lançar subs-
tâncias químicas tóxicas, assim como qualquer equipamento projetado especialmente 
para armazenar munição química ou seus dispositivos. Todos os arsenais de armas 
químicas devem ser declarados e sujeitos a um sistema de fi scalização internacional 
rígido. Existe a previsão de que os arsenais de armas químicas sejam destruídos em um 
prazo de 10 anos, após a entrada em vigor da CPAQ2. A grande inovação da CPAQ2 
é no tocante à verifi cação, tendo por base que todas as armas químicas e instalações 
de produção declaradas estão sujeitas a inspeções sistemáticas. A destruição de armas 
químicas deve ser monitorada continuamente. A destruição ou, em casos excepcio-
nais, a conversão de instalações de produção de armas químicas também está sujeita 
à verifi cação pelos inspetores. O regime de verifi cação também é estendido a opera-
ções na indústria com substâncias químicas comerciais com o propósito de evitar e 
prevenir a utilização destas substâncias como armas químicas. A CPAQ2 prevê ainda 
a possibilidade de inspeções por denúncia para investigar a existência de alguma plan-
ta ou equipamentos localizados no território ou dentro da jurisdição de controle do 
Estado-parte, independente de ter havido a declaração. Inspeções inopinadas podem 
ser pedidas por qualquer Estado-parte com o objetivo de solucionar alguma dúvida 
existente sobre o cumprimento ou não da CPAQ.2 O Estado-parte que está sendo de-
nunciado não tem o direito de negar-se a aceitar a inspeção, sendo obrigado a prover 
o acesso dos inspetores da OPAQ,2 porém, dentro de regras com respeito a tempo de 
permanência e locais que devem ser inspecionados. As providências para as inspeções 
inopinadas revestem-se de uma série de cuidados para evitar que informações tecno-
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lógicas, comerciais e científi cas que não tenham ligação com os propósitos da CPAQ2 
sejam reveladas, intencionalmente ou não.

2. A DISCIPLINA DEFESA QUÍMICA
Com o objetivo de cobrir a lacuna de escassez de mão de obra especializada para atuar 
principalmente no ensino e pesquisa relacionados a defesa química e biológica no país, 
a Seção de Engenharia Química do IME (SE/5) criou e inseriu em sua grade curricular 
a partir do ano de 2002, a disciplina “Defesa Química”. Com uma carga horária de 30 
horas e ministrada para os alunos do último período do curso de Engenharia Quími-
ca, a discilina tem por fi nalidade inseri-los no contexto básico da Defesa Química, si-
tuando-os quanto aos aspectos históricos relevantes, a relevância do tema no contexto 
global atual e proporcionando capacitação para o reconhecimento das características 
físicas e químicas dos principais agentes de guerra química com suas formas de ação e 
aplicação e também nas técnicas mais atuais de detecção, proteção e descontaminação 
de agentes químicos e biológicos. 1,4,5,18,19

Também são estudados como tópicos complementares da disciplina, a CPAQ2 e 
a CPAB3, as armas não letais, os principais agentes de guerra biológica e os riscos de 
utilização dos agentes químicos/biológicos para fi ns terroristas.

2.1. Ementa da disciplina
O curso se divide nos quatro grandes módulos descritos a seguir, com duas aulas te-
óricas de 50 minutos por semana. Também estão previstas visitas às instalações do 
Centro Tecnológico do Exército (CTEx)20 e à Escola de Instrução Especializada do 
Exército (ESIE)21 nas quais os alunos têm contato com pesquisadores da área e com 
os equipamentos e técnicas empregadas atualmente em defesa química e biológica no 
âmbito das forças armadas.

2.2. Módulo 1 – Introdução à Defesa Química
Neste módulo é feita uma abordagem inicial ao conceito de armas de destruição em 
massa e a distinção entre armas químicas, biológicas e nucleares e as armas convencio-
nais a base de explosivos. Também é feito um estudo do histórico da guerra química 
e biológica desde a antiguidade com destaque para a utilização dessas armas em larga 
escala a partir da Primeira Guerra Mundial.

Ainda dentro do Módulo 1 são estudadas noções de toxicologia, medidas de to-
xidade, limites de tolerância, conceitos de toxicocinética e toxicodinâmica, rotas de 
absorção de substâncias químicas no organismo (oral, respiratória e cutânea) e os 
principais alvos para agentes químicos e biológicos no organismo (pele, sistemas res-
piratório, nervoso, cardivascular, linfático e imunológico).
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2.3. Módulo 2 – Agentes Químicos de Guerra
Na primeira parte do Módulo 2 se inicia o estudo dos principais agentes químicos 
conhecidos e já utilizados pelo homem em guerras.18,19 São discutidos os objetivos do 
emprego de agentes químicos, os requisitos necessários para que uma substância quí-
mica se torne um agente de guerra, suas propriedades físicas, sua efi cácia e as formas 
e técnicas de aplicação.

A segunda parte do Módulo 2 aborda a classifi cação dos agentes químicos quanto 
ao emprego tático, efeito fi siológico e à persistência conforme apresentado na Tabela 
II. Especial atenção é dispensada à classifi cação dos agentes quanto ao seu efeito fi -
siológico, na qual são discutidas as propriedades físico-químicas de cada agente, seus 
mecanismos de ação e os tratamentos indicados atualmente em caso de contaminção.5 

Conforme informa a Tabela II os agentes de guerra química podem ser classifi -
cados quanto aos seus efeitos fi siológicos em neurotóxicos, vesicantes, hemotóxicos, 
sufocantes, vomitivos, lacrimogênios e psicoquímicos. Os neurotóxicos, vesican-
tes, hemotóxicos e sufocantes são considerados causadores de baixas. Os vomitivos 
e lacrimogêneos são considerados inquietantes e os psicoquímicos são considerados 
incapacitantes. Já a persistência de determinado agente depende do seu estado físi-
co (agentes no estado líquido tendem a ser mais persistentes), de suas propriedades 
físico-químicas e, eventualmente, do uso ou não de espessantes. 

Tabela II. Classificação dos agentes químicos quanto ao emprego tático, 
ao efeito fisiológico e à persistência.1,5,23

Classificação Tipo Descrição

Quanto ao emprego 
tático

Causadores de baixas Causam morte ou lesões permanentes
Inquietantes Causam irritação sensorial temporária
Incapacitantes Causam confusão mental

Quanto ao efeito 
fisiológico

Neurotóxicos Atuam sobre o sistema nervoso

Vesicantes Causam queimaduras químicas por 
contato

Hemotóxicos Interferem com o processo de 
respiração celular

Sufocantes Atuam sobre o sistema respiratório

Vomitivos Causam irritação das vias aéreas 
superiores

Lacrimogênios Causam irritação às mucosas dos olhos
Psicoquímicos Atuam sobre as funções mentais

Quanto à persistência
Persistentes Persistem no ambiente por longos 

períodos
Não persistentes Dispersam rapidamente
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2.3.1. Neurotóxicos
Os agentes neurotóxicos são ésteres do ácido fosfórico, semelhantes aos pesticidas or-
ganofosforados, mas muito mais tóxicos. São líquidos incolores a temperatura am-
biente, bastante voláteis, mas podem ter a volatilidade reduzida pelo uso de espes-
santes. O primeiro neurotóxico, conhecido como tabun, foi sintetizado em 1936 pelo 
químico alemão Gerhard Schrader que pesquisava organofosforados como potenciais 
pesticidas no laboratório da IG Farben na Alemanha.22 Em 1938, Schrader também 
sintetizou o sarin e, em 1944, o soman foi sintetizado por outro grupo de pesquisa-
dores, também alemães, completando a chamada série G dos agentes neurotóxicos 
(Tabela III). Em 1950, pesquisadores ingleses sintetizaram o VX a partir do pesticida 
amiton, dando origem, assim, a série V dos agentes neurotóxicos (Tabela III). Estes 
compostos são muito mais tóxicos, menos voláteis e mais viscosos que os da série G, 
fato que os torna ainda mais perigosos (Tabela III). Todos os neurotóxicos, todavia, 
são suscetíveis à hidrólise ácida e básica, ao calor e a reações com nucleófi los (Figuras 
1 e 2). Essas reações facilitam os estudos relacionados à sua estabilização, descontami-
nação, detecção e o desenvolvimento de antídotos.

Tabela III. Estruturas e propriedades de alguns neurotóxicos.1,5,18,23

Estrutura Nome e 
ou código

Ponto de 
ebulição 

(oC)

Ponto de 
fusão (oC)

Dens. 
Vap.

(ar = 1)

Pressão 
de vapor 
(mg/m3)

LCt50 
(inalação)
(mg.min/

m3)

 
P
O

CNO
N

Tabun
GA

247,5 -50 5,6 0,037 140

 
P
O

FO

Sarin
GB

158 -56 4,9 2,10 50 – 100

P
O

FO
Soman

GD
198 -42 6,3 0,40 70

 
P
O

FO GE --* --* --* --* --*

 
P
O

FO

Ciclosarin
GF

239 -30 6,2 0,044 75 – 120 
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Estrutura Nome e 
ou código

Ponto de 
ebulição 

(oC)

Ponto de 
fusão (oC)

Dens. 
Vap.

(ar = 1)

Pressão 
de vapor 
(mg/m3)

LCt50 
(inalação)
(mg.min/

m3)

 
P
O

SO
N

VX 
(EUA) 298 -40 9,2 0,00066 30 – 35

 
P
O

SO
N

Vx 
(Russo) 256 –* 7,3 0,0042 

(20oC) –*

 
P
O

SO
N VE –* –* –* –* –*

 
P
O

SO
O

N VG –* –* –* –* –*

 
P
O

SO
N VM –* –* –* –* –*

*Dados não disponíveis.
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Figura 1. Reações dos neurotóxicos: (1) ainda é um neurotóxico.
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Os neurotóxicos são potentes inibidores da acetilcolinesterase (AChE), uma enzi-
ma fundamental para a terminação dos impulsos nervosos nas sinapses colinérgicas 
dos sistemas nervosos central e periférico, capazes de inibir todas as AChE, inclusive 
a humana (HsAChE), através da fosforização de um resíduo serina de seu sítio ativo 
(Ser203 na HsAChE) que é diretamente responsável pela hidrólise do neurotransmis-
sor acetilcolina e a consequente terminação da transmissão do impulso nervoso. A 
reação ocorre muito rapidamente e pode levar a inibição irreversível por um processo 
chamado de envelhecimento.1,5,23 O acúmulo de acetilcolina nas sinapses leva a uma su-
perestimulação das estruturas enervadas pelas fi bras colinérgicas (coração, glândulas, 
músculos lisos) e à chamada síndrome colinérgica que é caracterizada por tonteiras, 
convulsões, micção involuntária, diminuição do ritmo cardíaco, depressão respirató-
ria, lacrimação, salivação, corrimento nasal, aumento do ritmo cardíaco, transpiração, 
salivação, ansiedade, fraqueza e cólicas. Normalmente a morte ocorre poucos minutos 
após a exposição por parada cardiorrespiratória de origem central, devido à depressão 
do centro respiratório, ou periférica devido à paralisia dos músculos respiratórios. To-
davia, se a vítima sobreviver aos efeitos da síndrome colinérgica os efeitos da intoxica-
ção são geralmente reversíveis e não deixam sequelas.

Antes do envelhecimento a inibição da AChE pode ser revertida pela desfosfori-
lação da serina através de um nucleófi lo, normalmente uma oxima pirimidínica, que 
é capaz de remover o agente neurotóxico reativando a enzima conforme esquema da 
Figura 2.
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Figura 2. Mecanismos de inibição e desinibição da AChE pelos neurotóxicos.

O tratamento padrão para a intoxicação com neurotóxicos envolve a administra-
ção de um anticolinérgico, normalmente atropina intravenosa, para diminuir os efei-
tos da acumulação da acetilcolina, combinada com um depressor do sistema nervoso 
central, como o diazepam, para reduzir convulsões e espasmos, e uma oxima catiônica 
(Figura 3) para reativar a AChE. Estes três componentes são combinados em seringas 
autoinjetoras que podem ser levadas para o campo de batalha.5,23
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Embora existam muitas oximas em uso hoje em dia contra intoxicação por neu-
rotóxicos, ainda não foi encontrada uma oxima universal capaz agir efi cientemente 
contra todos os agentes. O que tem sido observado é que uma oxima efi ciente contra 
um agente pode ser completamente inútil contra outro.24-27 Isto provavelmente acon-
tece porque o mecanismo de ação desses compostos no sítio ativo da AChE ainda 
não foi totalmente elucidado. A busca por novos antídotos, portanto, continua. Já foi 
proposto, por exemplo, através de estudos por modelagem molecular, o uso de nucle-
ófi los diferentes de oximas para a reativação da AChE, como os enolatos, peróxidos, 
oximatos, hidrazonas e sulfenatos.28 Outra vertente é o uso de inibidores reversíveis de 
AChE utilizados no tratamento de outras doenças, como no trabalho de  Albuquerque 
e colaboradores que mostraram que a galantamina, um inibidor reversível de AChE 
utilizado no tratamento da doença de Alzheimer, protege porquinhos da índia do en-
venenamento agudo com doses letais de soman e sarin.29
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Figura 3. Estruturas de algumas oximas utilizadas como antídotos contra neurotóxicos.

2.3.2. Vesicantes1,5,23

Os agentes chamados vesicantes incluem compostos derivados do enxofre e do nitro-
gênio, conhecidos como mostardas, ou do arsênio, conhecidos como lewisitas (Tabela 
IV) e são capazes de provocar queimaduras químicas na pele. A mostarda de enxo-
fre cujo código militar é HD, foi transformada em arma química por Fritz Haber na 
Primeira Guerra Mundial e utilizada pela primeira vez em 12 de julho de 1917 pelos 
alemães, contra tropas aliadas, em Flanders, próximo a Ypres (Bélgica) sendo, por isso, 
chamada pelos franceses de yperita. Tendo causado o maior número de baixas (em 
torno de 400.000) dentre os agentes químicos empregados na Primeira guerra, o HD, 
embora seja um líquido a temperatura ambiente, fi cou conhecido como “Rei dos Ga-
ses” ou “Rei dos Gases de Batalha”. Todavia o percentual de mortes foi baixo (entre 
2 e 3% do total das vítimas de agentes químicos). O nome mostarda foi dado pelos 
soldados devido ao cheiro semelhante a alho, raiz forte ou alho-poró. O código H vem 
de Hunstoff e, ou coisa alemã, como os Aliados primeiro a denominaram. O código 
HD corresponde à mostarda de enxofre purifi cada por destilação. HN é utilizado para 
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Tabela IV. Estruturas e propriedades físicas dos vesicantes.1,5,18,23

Estrutura

N
om

e e código

Ponto de ebulição ( oC
)

Ponto de fusão ( oC
)

D
ens. Liq. (g/cm

3)

D
ens. Vap. (ar =

 1)

Volatilidade (m
g/m

3)

LC
t 50 (inalação)

(m
g/m

in/m
3)

 S
Cl Cl

Mostarda de 
enxofre

HD
215 14,5 1,27 5,4 610 

(20oC) 1.500

 N
Cl Cl Etil-bis-

(2-cloroetil) 
amina – HN1

194
(decompõe)

-34 1,09 5,9 1.520 
(20oC) 1.500

 N
Cl Cl Metil-bis-

(2-cloroetil) 
amina – HN2

75 -65 1,15 5,4 3.580 
(25oC) 3.000

 N
Cl Cl

Cl

Tris 
[2-cloroetil)

amina] – HN3

256 
(decompõe) -3,7 1,24 7,1 121 

(25oC) 1.500

 AsCl2

Cl

Lewisita 
L

190 -18
1,89 

(20oC)
7,1 4.480 

(20oC)
1.200-
1500

 AsCl2 Etilcloroarsina 
ED –* –* –* –* –* –*

 AsCl2
Metildicloro-

arsina
MD

–* –* –* –* –* –*

 AsCl2 Fenildiclo-
arsina 

PD
–* -16 –* –* 404 2600

*Dados não disponíveis.
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denominar as mostardas de nitrogênio que nunca foram utilizadas ofi cialmente em 
batalha. Durante a Primeira Guerra, os alemães se referiam à HD como LOST, as ini-
ciais dos químicos envolvidos na síntese do agente, Lommel e Steinkopf. O HD tam-
bém já foi utilizado como tratamento para psoríase e vendido sob o nome comercial 
de Psoriasin pela empresa Malco e a mostarda de nitrogênio HN2 já foi utilizada na 
quimioterapia de certos tipos de câncer e comercializada pela Merck sob o nome de 
Mustargen.

Os sintomas da exposição às mostardas de enxofre e nitrogênio podem levar de 
1 a 24 h para aparecer, dependendo da concentração e tempo de exposição e podem 
se caracterizar por vômitos, náuseas, convulsões, fraqueza muscular (apenas no caso 
das mostradas de nitrogênio), conjutivite, inchaço nas pálpebras, blefarospasmo (o 
indivíduo pisca continuamente), lacrimação, miose, fotofobia, dor nos olhos, cegueira 
temporária (em alguns casos permanentes), prurido nas pálpebras, rinorreia, tosse 
com catarro, hemorragia nasal, infl amação e ulceração do céu da boca, nasofaringe, 
orofaringe e laringe e rouquidão com possível afonia. Todavia os efeitos mais terríveis, 
e que tornaram esses agentes famosos, são o eritema forte, semelhante à queimadura 
solar, com o surgimento de bolhas grandes de paredes fi nas, translúcidas, indolores 
e amareladas sobre a pele e as ulcerações no aparelho respiratório que muitas vezes 
podem demandar uma traqueostomia nas vítimas. As bolhas podem surgir em até 3 
semanas após a exposição e contém ditiodiglicol. Apesar de não serem doloridas elas 
difi cultam os movimentos e quando arrebentam deixam feridas profundas e doloridas. 
A cicatrização dessas feridas é lenta e muitas vezes demanda a aplicação de enxer-
tos nos locais onde são mais profundas. Ao contrário dos agentes neurotóxicos, cujas 
vítimas que sobrevivem à síndrome colinérgica se recuperam totalmente, as vítimas 
das mostardas necessitam de cuidados médicos, tempo de internação e normalmente 
apresentam sequelas.

As mostardas de enxofre e nitrogênio possuem propriedades físico-químicas mui-
to semelhantes e sofrem as mesmas reações básicas. O HD foi sintetizado pela primei-
ra vez em 1859 por Guthrie e na forma pura é um líquido incolor e oleoso. Quando 
impuro, pode ser amarelo ou marrom. É um agente muito persistente, em torno de 
cinco vezes mais pesado que o ar, e pode se acumular em trincheiras e reentrâncias 
causando uma contaminação prolongada do solo, principalmente em climas mais 
frios, e seu baixo ponto de congelamento difi culta a detecção por sistemas projetados 
para a detecção de vapores. O HD pode ser hidrolisado produzindo HCl e ditiodigli-
col e é extremamente solúvel em solventes orgânicos como etanol, éter e clorofórmio. 
Pode ser oxidado por hipoclorito a sulfona, que ainda é vesicante, e ao sulfóxido cor-
respondente e pode também reagir com cloro livre liberado por compostos como a 
cloroamina. A decomposição sob altas temperaturas gera cloretos e sulfetos tóxicos. 
Os vapores de mostarda de enxofre penetram facilmente nas vestimentas comuns e 
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atacam a pele e podem fi car adsorvidos em superfícies pintadas difi cultando o traba-
lho de descontaminação.

As mostardas são poderosos agentes alquilantes capazes de formar ligações co-
valentes com proteínas, DNA, RNA e outros nucleófi los através da ação do íon ônio 
cíclico formado pela eliminação do íon cloreto em solvente polar (Figura 4). Sua bi-
funcionalidade faz com que reajam duas vezes, o que resulta em ligações cruzadas. O 
mecanismo de formação das bolhas ainda não é totalmente compreendido e, dentre os 
mamíferos, somente os humanos apresentam bolhas quando expostos às mostardas. 
Acredita-se que estes efeitos sejam consequência dos danos provocados ao DNA que 
fazem com que as enzimas responsáveis pelo seu reparo utilizem todo o NAD+ dispo-
nível nas células, o que acaba por inibir a glicólise.

Os vesicantes arsenicais ou lewisitas (Tabela IV) têm efeitos e doses letais muito 
semelhantes às mostardas e foram introduzidos pelos alemães devido a sua capacida-
de de penetrar nas máscaras contra gases, causando irritação e levando à retirada das 
mesmas. A lewisita (cujo código militar é L) foi sintetizada pelo capitão do exército 
americano W. L. Lewis, em 1918, numa tentativa de encontrar um agente vesicante 
altamente tóxico e de ação rápida, porém não persistente. A lewisita pura é um líquido 
oleoso, incolor que escurece quando em contato com o ar e possui odor de gerânios. 
Quando impura sua cor varia do âmbar ao preto. É menos volátil e mais persistente 
que o HD. Devido a seu ponto de fusão mais baixo é perfeita para utilização em climas 
mais frios. Todavia é mais suscetível a hidrólise, principalmente em soluções alcalinas, 
o que difi culta a sua ação em ambientes úmidos. As mostardas arsenicais têm ação 
semelhante aos compostos de arsênio, inibindo enzimas, como a oxidase pirúvica, o 
álcool desidrogenase, a hexoquinase e a succinil desidrogenase. O mecanismo respon-
sável pela formação de bolhas ainda não está claro, mas acredita-se que esteja ligado à 
inativação da glicólise devido à inibição da piruvato desidrogenase.1,5,23

O tratamento para intoxicação com vesicantes envolve aplicação de um óleo an-
tigás baseado em cloroamina T que reage com a mostarda e a desativa, descontami-
nação com terra de fuller seguida por lavagem com sabão e água morna, abrasão da 
pele e hospitalização. Para os vesicantes arseniacais os ingleses desenvolveram durante 
a Segunda Guerra Mundial um antídoto para o envenamento sistêmico chamado de 
BAL (British Anti Lewisite) que consiste de dimercaprol, um agente quelante, homó-
logo do glicerol capaz de se ligar ao arsênio.
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2.3.3. Hemotóxicos
O cianeto de hidrogênio e os halogenetos de hidrogênio, particularmente o cloreto 
(Tabela V), são tradicionalmente conhecidos como agentes hemotóxicos embora sua 
ação não se dê sobre o sangue e sim sobre a respiração celular. Todos eles têm o mesmo 
mecanismo de ação que está diretamente relacionado à presença do grupo CN sendo 
que os halogenetos de cianogênio ainda são irritantes do sistema respiratório devido 
a presença do halogênio. O HCN foi o componente principal do Zyklon B, uma com-
posição de sulfato de cálcio impregnado com HCN (aproximadamente 40% em peso) 
utilizado nas câmaras de gás nazistas da Segunda Guerra Mundial. Devido ao seu bai-
xo ponto de ebulição (Tabela V) o HCN, que tem um odor semelhante a amêndoas 
amargas, é altamente tóxico por inalação, mas pode também ser absorvido pela pele 
quando na forma líquida.1,5,23

Os cianetos agem normalmente sobre a enzima citocromo oxidase interferindo, 
dessa forma, na respiração em nível celular e fazendo com que as células não consigam 
utilizar o oxigênio em seus processos bioquímicos o que resulta num acúmulo de áci-
do lático (acidose) e, consequente morte celular. Podem ocorrer também a peroxida-
ção lipídica, a elevação dos níveis de cálcio intracelular e níveis elevados de amônia e 
aminoácidos no sangue. Como é um forte nucleófi lo, o cianeto pode ainda reagir com 
grupos carbonila para formar cianidrinas. Todavia há um sistema de detoxifi cação de 
cianeto no organismo promovida por enzimas que o convertem em tiocianato (menos 
tóxico) ou o oxidam e combinam com cobalaminas endógenas.

Os sintomas da intoxicação com cianeto são fraqueza, perda dos refl exos, dor de 
cabeça, constrição na garganta, inicialmente aumento das taxas de respiração e cardí-
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aca seguida de depressão respiratória, inconsciência, parada respiratória e morte. O 
excesso de oxigênio no sangue arterial das vítimas fatais e a incapacidade de transferi-
-lo para os tecidos fazem com que as vítimas fatais fi quem rosadas.

Os antídotos disponíveis atualmente contra intoxicação por cianeto envolvem uma 
das seguintes estratégias: 1) aumento da capacidade de detoxifi cação enzimática natu-
ral do corpo; 2) ligação direta ao cianeto; ou 3) ligação indireta ao cianeto. No primei-
ro caso são empregadas enzimas exógenas ou compostos doadores de enxofre, como 
o tiossulfato de sódio, para auxiliarem as enzimas naturais (especialmente a rodanase) 
no processo de conversão do cianeto em tiocianato. Esse método, todavia, reduz os 
níveis de cianeto no sangue de forma muito lenta e costuma ser empregado como 
coadjuvante de outro antídoto: o gerador de meta-hemoglobina do qual falaremos 
mais abaixo. A segunda estratégia envolve a administração de metais pesados de baixa 
toxidez, especialmente ferro e cobalto, capazes de se ligar diretamente ao cianeto. A 
terceira estratégia envolve a administração de compostos capazes de converter a he-
moglobina em meta-hemoglobina através da oxidação do Fe+2 da hemoglobina a Fe+3. 
A meta-hemoglobina possui alta afi nidade pelo cianeto e forma com ele um complexo 
que é gradualmente revertido em função dos mecanismos naturais do organismo e 
liberando novamente o cianeto que é capturado e eliminado do organismo pelo antí-
doto coadjuvante, normalmente o tiossulfato de sódio. Os geradores de meta-hemo-
globina mais empregados são o nitrito de amila e o 4-dimetilaminofenol.

Tabela V. Propriedades dos hemotóxicos.1,5,18,23

Fórm
ula

N
om

e 
e/ou código

Ponto de 
ebulição ( oC

)

Ponto 
de fusão ( oC

)

D
ens. Liq. 
(g/cm

3)

D
ens. Vap. 
(ar =

 1)

Volatilidade 
(m

g/m
3)

LC
t 50 

(inalação)
(m

g.m
in/m

3)

HCN
Ácido cianídrico

AC
25,7 -14

0,68
(25oC)

0,99
(20oC)

891.000 
(25oC) 2.000 – 5.000

CNCl
Cloreto de 
cianogênio

CK
12,8 -7 1,18 2,1

2.600.000
(12oC)

11.000

2.3.4. Sufocantes
Os agentes sufocantes utilizados em guerra química são o cloro, o difosgênio, a clo-
ropicrina e o fosgênio (Tabela VI). Esses agentes são chamados de sufocantes porque 
atuam diretamente sobre o sistema respiratório causando edema pulmonar e a morte 
por sufocamento. O fosgênio, principal agente sufocante, foi utilizado pelos alemães 
contra tropas aliadas em 19 de dezembro de 1915, ainda em Ypres, como um substituto 
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mais tóxico para o cloro e foi o agente químico que causou o maior número de mortes 
na Primeira Guerra Mundial (cerca de 85% do total). Já o difosgênio foi introduzido 
para penetrar as máscaras contra gases uma vez que ele se decompõem em fosgênio 
e clorofórmio que era capaz de destruir os fi ltros da época permitindo a entrada do 
fosgênio.1,5,23

Tabela VI. Estruturas e propriedades dos sufocantes.1,5,18,23

Fórmula Nome e ou 
código

Ponto de 
ebulição 

(oC)

Ponto de 
fusão (oC)

Volatilidade 
(mg/m3)
(20oC)

LCt50 
(inalação)

(mg.min/m3)

 O

Cl Cl

Fosgênio
CG

8,3 -128 6.370.000 3.200

 O

Cl O

Cl

Cl
Cl Difosgênio

DP
127 -57 54.300 3.200

 

O2N

Cl

Cl
Cl Cloropicrina

PS
--* -69 170.000 20.000

*Dado não disponível

Ainda não há um consenso sobre o mecanismo de ação dos sufocantes no orga-
nismo e teorias modernas propõem que eles interajam com diversas moléculas no 
organismo. Em doses muito altas a morte pode ocorrer antes do edema pulmonar 
por causa da eventual passagem do fosgênio para a corrente sanguínea e reação com 
componentes do sangue.1,5,23

Os sintomas imediatos a exposição ao fosgênio podem incluir irritação dos olhos, 
irritação das vias respiratórias, lacrimação, tosse e um sentimento de asfi xia e constri-
ção do peito. Em torno de 30 minutos a 24 horas após a exposição surgem os sintomas 
mais graves que incluem dispneia (difi culdade de respiração), tosse com dor, cianose 
e expectoração de grandes quantidades de fl uido branco ou amarelo, evoluindo para 
rosa. Nos casos fatais 80% deles ocorrem nas primeiras 24-48 horas após a exposi-
ção.1,5,23

A intoxicação com sufocantes é tratada basicamente com repouso e administração 
de oxigênio. Esteroides e antibióticos podem ser empregados para inibir a resposta 
infl amatória e ocorrência de infecções oportunistas. A hexametilenotetramina tem a 
capacidade de neutralizar o fosgênio e, se for administrada antes da exposição, pode 
funcionar como profi lático. Os Russos fi zeram uso desse composto em equipamentos 
de proteção durante a Primeira Guerra Mundial.1,5,23
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2.3.5. Vomitivos
Os agentes vomitivos (Tabela VII) são inquietantes derivados do arsênio com pro-
priedades semelhantes aos vesicantes arsenicais possuindo, em alguns casos, ação ve-
sicante secundária. Foram introduzidos também pelos alemães na Primeira Guerra 
Mundial com o objetivo de penetrar nas máscaras contra gases da época forçando sua 
retirada. Os principais vomitivos são a difenilcloroarsina (DA), a difenilaminacloroar-
sina ou adamsita (DM) e a difenilcianoarsina (DC). Esses agentes provocam irritação 
dos olhos e das membranas mucosas, seguida de corrimento nasal, espirros e tosse. 
Fortes dores de cabeça, dor aguda e um sentimento de constrição no peito são segui-
dos de náusea e vômitos. Os efeitos duram de meia hora a várias horas, dependendo da 
gravidade da exposição. Os efeitos da adamsita (DM) e da difenilcianoarsina (DC) são 
similares, sendo que o primeiro é mais tóxico. Apesar de terem efeitos fi siológicos bem 
documentados, pouca informação está disponível sobre o seu mecanismo de ação, 
metabolismo, distribuição nos tecidos e farmacocinética.1,5,23

Tabela VII. Estruturas e propriedades dos vomitivos.1,5,18,23

Fórmula Nome e código Ponto de 
ebulição (oC)

Ponto de 
fusão (oC)

LCt50 
(inalação)

(mg.min/m3)

 AsCl2
Difenilcloroarsina

DA
--* 44 15.000

 AsCN
Difenilcianoarsina

DC
--* 30 10.000

 
N
H

As
Cl

Adamsita
DM

--* 195 30.000

*Dado não disponível.

2.3.6. Lacrimogêneos
Os lacrimogênios (Tabela VIII) são capazes de provocar forte irritação das vias aéras 
superiores e dos olhos. Aqueles que atuam nas vias aéreas são conhecidos como ester-
nutatórios enquanto que os que atuam nos olhos são conhecidos como lacrimogênios. 
O primeiro agente empregado para este fi m foi o bromoacetato de etila, desenvolvido 
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pelos franceses antes da Primeira Guerra Mundial para uso pela polícia em granadas 
de mão. Durante a guerra os alemães utilizaram o brometo de xilila em munições de 
artilharia e ao fi nal da guerra ingleses e americanos já haviam desenvolvido a cloroa-
cetofenona (CN) que foi o lacrimogênio mais usado até a década de 1960 quando foi 
substituído pela 2-clorobenzelideno malononitrila (CS). A dibenzo [1,4] oxazepina 
(CR), um agente lacrimogênio 10 vezes mais irritante que o CS, foi desenvolvido na 
década de 1960, mas nunca foi empregado. Além desses agentes há também a capsaici-
na que é empregada pelas polícias do mundo todo, junto com o CS, em munições para 
controle de distúrbios como componente do spray de pimenta.

Os lacrimogêneos são relativamente insolúveis em soluções aquosas e pouco voláteis 
à temperatura ambiente. Para serem empregados eles precisam ser dispersados em ae-
rossóis fi nos em recipientes pressurizados contendo o agente misturado com um solven-
te e um propelente gasoso ou em cartuchos explosivos que volatizam o agente que logo 
recondensa em um aerossol. Num dia sem vento uma granada de CS pode formar uma 
nuvem de 5 a 10 metros de diâmetro que pode persistir por 10 a 15 minutos.1,5,23

Tabela VIII. Estruturas e propriedades dos lacrimogêneos1,5,18,23

Fórmula

N
om

e e código

Ponto de 
ebulição ( oC

)

Ponto de fusão 
( oC

)

Volatilidade 
(m

g/m
3)

LC
t 50 

(inalação)
(m

g m
in/m

3)

O

Cl

Cloroacetofenona
CN

–* 55
105

(20oC)
11.000

 

CN
Cl

CN 2-clorobenzelideno 
malononitrila

CS
–* 95

10
(20oC)

25.000

 

N

O dibenz-1:4-
oxazepina

CR
–* – – –

*Dado não disponível.
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Os sintomas da exposição aos lacrimogêneos são intensa irritação sensorial nas 
áreas expostas, mesmo em concentrações pequenas, rápido surgimento de dor nos 
olhos acompanhada por conjuntivite, blefarospasmo e lacrimação. Também causam 
sensação de queima na boca e nas mucosas próximas e dor, coceira, corrimento no 
nariz, constrição no peito acompanhada de tosse, espirros e aumento nas secreções 
da traqueia e brônquios. A maioria destes sintomas surge de 10 a 30 segundos após o 
início da exposição e persistem por até 30 minutos após seu fi nal. Pessoas sem experi-
ência prévia com esses gases tendem a entrar em pânico o que torna os lacrimogêneos 
úteis para a contenção de distúrbios.

O provável mecanismo de ação desses compostos é uma ação química direta em 
receptores sensoriais na pele e nas mucosas, que envolve um processo enzimático de-
pendente do NADH.1,5,23

2.3.6. Agentes Psicoquímicos
Os agentes psicoquímicos (Figura 5) são aqueles capazes de incapacitar um indivíduo 
através de uma ação reversível em suas funções mentais. Essas substâncias só foram 
consideradas como agentes de guerra a partir da década de 1950 e nunca foram uti-
lizadas ofi cialmente em batalhas.1,5,23 São compostos capazes de atravessar facilmente 
a barreira hematoencefálica e interferir com funções superiores do sistema nervoso 
central como atenção, orientação, percepção, memória, motivação, pensamento con-
ceitual, planejamento e julgamento. Dessa forma seria possível desabilitar um com-
portamento inteligente com doses pequenas das drogas adequadas. Os psicoquímicos 
são geralmente divididos em quatro classes: estimulantes, depressores, psicodélicos e 
alucinógenos. Dentre os estimulantes estão a cocaína, anfetaminas, nicotina, cafeína e 
substâncias epiletogênicas, como a estricnina, e o metrazol. Nenhum dos estimulantes 
convencionais tem potência sufi ciente para ser dispersado na forma de aerossol e na 
realidade, os efeitos podem ser contrários ao desejado, fazendo com que a vítima lute 
com mais energia e agressividade. As anfetaminas, inclusive, já foram utilizadas com 
sucesso no combate à fadiga e melhora das funções cognitivas. Em relação aos depres-
sores, embora várias drogas sejam efi cientes como depressoras do sistema nervoso 
central, nenhuma se mostrou muito promissora como agente psicoquímico, pois elas, 
em geral, possuem uma baixa potência, dose incapacitante muito próxima da dose 
letal ou efeitos colaterais perigosos. Um exemplo desse tipo psicoquímico é o fentanil 
(Figura 5).  Dentre os psicodélicos o mais famoso é a dietilamina do ácido d-lisérgico o 
LSD, que despertou o interesse militar na década de 1950. O LSD é extremamente po-
tente (ID50 = 2,5 mg/kg) e não existem antídotos totalmente efi cientes contra sua ação. 
Outros psicodélicos menos potentes que o LSD são as anfetaminas e a fenilciclidina 
(PCP). Dentre os alucinógenos os que mais se destacam são os anticolinérgicos que 
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são capazes de provocar alucinações, confusão, fala e comportamento desorganizado 
dentre outros sintomas. O benzilato de 3-quinuclidina ou BZ é o mais famoso dos alu-
cinógenos como agentes de guerra química. Os efeitos clínicos do BZ são semelhantes 
aos da atropina (ID50 = 140mg/kg), todavia ele é mais potente (ID50 = 6,2mg/kg). Exis-
tem regulamentações nos EUA que proíbem o transporte de BZ ou qualquer agente 
com potência semelhante em aeronaves comerciais em quantidades acima de alguns 
miligramas. Em geral, os efeitos do BZ demoram a surgir, porém duram por um longo 
tempo, com pico 8 horas após a exposição e desaparecendo totalmente em 72 horas.
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Figura 5. Estruturas de alguns psicoquímicos.

2.4. Módulo 3 – Defesa Química
O terceiro módulo da disciplina aborda os quatro conceitos básicos da defesa quími-
ca: detecção, proteção individual e coletiva, descontaminação e tratamento, conceitos 
que também são perfeitamente aplicáveis à defesa biológica. A Tabela IX resume cada 
um desses conceitos bem como suas principais características. O estudo e aplicação 
dos quatro conceitos visa atingir o objetivo principal da defesa química: “Minimizar o 
número de baixas causadas pelo emprego de armas químicas por um inimigo, com o 
menor impacto possível no desempenho operacional da tropa”.
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2.5. Módulo 4 – Tópicos Complementares
Este tópico é subdividido em quatro unidades. Na primeira unidade: “Legislação in-
ternacional” se discute o histórico do desarmamento químico e biológico até a criação 
da CPAQ2 e da CPAB3 bem como o regime internacional de verifi cação e destruição 
de agentes químicos estabelecido pela CPAQ.2 Também é estudada a classifi cação das 
substâncias químicas controladas pela CPAQ2 conforme apresentado na Tabela X.

Tabela X. Classificação das substâncias químicas controladas pela CPAQ.2

Classificação Descrição

Tabela 1
Inclui substâncias desenvolvidas, produzidas, estocadas ou já utilizadas 
como armas químicas, apresentando utilidade nula ou escassa para fins 
pacíficos.

Tabela 2

Inclui substâncias que apresentam grau de toxidez letal ou incapacitante 
podendo dessa forma ser utilizadas como armas químicas. Inclui 
os precursores de substâncias da Tabela 1 (inseticidas, herbicidas, 
lubrificantes, e ditioglicol). De acordo com a CPAQ2 estas substâncias 
não podem ser produzidas em grandes quantidades.

Tabela 3

Inclui substâncias que já tenham sido utilizadas como armas químicas, 
mas que precisem ser produzidas em grandes quantidades para a 
indústria (inseticidas, herbicidas, tintas, lubrificantes, HCN, fosgênio, 
etanolamina).

Na segunda unidade do Módulo 4 são estudadas as armas não letais e sua classi-
fi cação de acordo com tipo, categoria, descrição e alvo. Como exemplo de armas não 
letais podemos citar as armas acústicas (de infrassom e atordoamento), armas quími-
cas não letais (corrosivos, fragilizantes de materiais, super-colas, espumas químicas 
para imobilizar pessoas e modifi cadores de motores de veículos) e eletromagnéticas 
(microndas, luz, lasers e materiais condutores que causem curto cicuitos em sistemas 
elétricos).

Na terceira unidade é feita uma introdução à defesa biológica com o estudo dos 
aspectos históricos relevantes da guerra biológica, das características dos principais 
agentes de guerra biológica conhecidos, conforme apresentado na Tabela XI, e das 
formas de produção e emprego desses agentes.

Por fi m, na quarta unidade do Módulo 4, é feita uma avaliação do risco associa-
do à obtenção de agentes químicos e/ou biológicos para fi ns terroristas bem como a 
identifi cação das peculiaridades e difi culdades da defesa civil contra agentes químicos 
e biológicos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A disciplina Defesa Química vem sendo ministrada desde o ano de 2002 para alunos 
do quinto ano do curso de Engenharia Química do IME tendo proporcionado, até o 
momento, conhecimento sobre os princípios básicos da defesa química e biológica a 
oito turmas de engenheiros químicos do Instituto, compostas tanto de alunos civis 
quanto militares. Tal formação inicial será muito importante para a carreira de muitos 
desses profi ssionais que, em função do atual cenário mundial e das peculiaridades de 
suas carreiras, eventualmente poderão estar envolvidos no futuro em ensino, pesquisa 
ou outras atividades envolvendo defesa química e biológica nas quais poderão colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos.

A introdução do ensino dos conceitos de defesa química e biológica em nível de 
graduação no IME também coincide com o início das atividades de pesquisa nesta 
área, em nível de pós-graduação, no programa de pós-graduação em química da Se-
ção de Engenharia Química. Desde 2001 já foram desenvolvidas e defendidas duas 
teses de doutorado,30,31 seis dissertações de mestrado32-37 e três projetos de fi nal de cur-
so38-40 em temas envolvendo agentes de guerra química e biológica que já resultaram na 
publicação de nove artigos científi cos em períodos nacionais e internacionais.26,27,41-47 
Atualmente há no IME oito teses de doutorado, cinco dissertações de mestrado e três 
projetos de iniciação científi ca em andamento ligados a nove projetos de pesquisa fi -
nanciados por CNPq, Capes e FAPERJ. Muitos dos trabalhos acima descritos contaram 
com a participação de alunos de graduação que cursaram a disciplina Defesa Química.
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1. INTRODUÇÃO
No atual panorama mundial, o desenvolvimento de estratégias para garantia da segu-
rança em situações de grande adensamento de público internacional, como os grandes 
eventos a serem sediados pelo Brasil no horizonte 2014-2016, é foco de ações nacio-
nais e internacionais. No mesmo sentido, os recentes eventos envolvendo a República 
da Síria, onde houve, comprovadamente, o uso de agentes químicos de guerra, aumen-
taram a preocupação da comunidade internacional.

A Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ),1 com sede em Haia, 
Países Baixos, é o organismo internacional responsável pela verifi cação do cumpri-
mento das obrigações da Convenção para a Proibição de Armas Químicas (CPAQ)2 e 
sua implementação por parte dos Estados-partes. Nesse sentido, a OPAQ preocupa-se, 
continuamente, com a consolidação de sistemas de resposta a emergências químicas e 
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da capacidade de assistência e proteção, tanto em nível nacional quanto regional.3 Em 
seus 17 anos de existência, a OPAQ1 desenvolveu um trabalho importante objetivando 
universalizar a preocupação com o banimento das armas químicas, bem como com a 
segurança química de uma forma geral. Possuindo como órgãos principais o conselho 
executivo, o secretariado técnico e o conselho de Estados-partes, a OPAQ conta hoje 
com 190 membros, com igual direito de representação, sendo um dos mais importan-
tes fóruns multilaterais não assimétricos para a discussão dos temas de desarmamento 
e não proliferação. Recentemente, o trabalho da OPAQ para a Paz mundial, foi reco-
nhecido por meio da concessão do prêmio Nobel da Paz àquele Organismo.4

O Brasil foi um dos primeiros países a aderir à CPAQ. O Decreto Legislativo nº 09, 
de 29 de fevereiro de 1996, aprovou o texto daquela Convenção, que passou, então, a 
vigorar em nosso país.

Da mesma forma, a inserção do país no cenário internacional como sede de im-
portantes eventos desportivos, gerou a necessidade de estabelecer um sólido sistema 
de alerta e resposta a ações de grupos contra o público, autoridades e Instituições, 
incluindo o eixo do uso de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares 
(QBRN), que foi remetido ao Ministério da Defesa (MD), em particular, ao sistema de 
Defesa QBRN (DQBRN) do Exército Brasileiro (SisDQBRNEx).

A inserção da indústria e da academia nos ciclos de treinamento direcionados ao 
pessoal da indústria química, chamados de treinamento outreach, foi implementada 
dentro do programa PRONABENS. Também está em pauta a inclusão de associações 
da indústria química, como a ABIQUIM, para aumentar a penetração das ações de ca-
pacitação no âmbito do parque industrial brasileiro. Na academia, estudos avançados 
de mestrado e doutorado são desenvolvidos em instituições ligadas ao SisDQBRNEx, 
bem como a implementação de disciplinas específi cas nos cursos de graduação e pós-
-graduação (PG), incluindo a modalidade EAD.

Os principais aspectos dos temas citados acima serão apresentados adiante de for-
ma mais abrangente.

1.1. Convenção para Proibição de Armas Químicas (CPAQ)
A CPAQ2 tem por principal objetivo banir toda uma categoria de armas de destrui-
ção em massa, proibindo o desenvolvimento, produção, aquisição, armazenamento, 
retenção, transferência e uso de armas químicas pelos Estados-partes, que devem im-
plementar em seu território ou nas regiões sob sua jurisdição, todas as obrigações 
previstas em seu texto. A CPAQ2 consiste de um preâmbulo, 24 artigos e três anexos. 
Destes, o anexo de verifi cação trata das inspeções aos Estados-partes que atualmente 
somam 190 países. Israel e Miamar assinaram, mas não ratifi caram a CPAQ2 em seus 
territórios e apenas Egito, Angola, Coreia do Norte e Sudão do Sul ainda não assina-
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ram. Desta forma, a CPAQ2 é o regime mais estruturado no mundo para a promoção 
da eliminação de armas de destruição em massa.

Em seu Artigo I a CPAQ2 estabelece as principais obrigações dos Estados-partes, 
que consistem em: sob hipótese alguma, desenvolver, produzir, adquirir, estocar ou 
manter armas químicas, bem como transferir, de forma direta ou indireta, armas quí-
micas para nenhum outro Estado; usar armas químicas; engajar-se em preparação de 
ações militares utilizando armas químicas; dar assistência, encorajar ou induzir ações 
proibidas pela CPAQ.2

1.2. Organização para Proibição de Armas Químicas (OPAQ)
A OPAQ1 em seus 17 anos de existência conseguiu reunir sob a CPAQ2 cerca de 98% 
da indústria química mundial, realizou mais de 4.700 inspeções nos Estados-partes, 
verifi cou a destruição de mais de 50 mil toneladas de agentes químicos de guerra e des-
truiu 3/4 dos arsenais químicos existentes nos Estados-partes que declararam possuir 
tais artefatos.

Embora seu principal objetivo seja a implementação da CPAQ e as atividades de 
verifi cação, durante sua III Conferência de Revisão, a OPAQ foi investida de poderes 
para promover atividades de educação no meio universitário, extensão de atividades 
de capacitação dentro da indústria e formação de consciência em termos de segurança 
química e proteção contra armas químicas. Neste sentido, através de seu secretariado 
técnico, desenvolve uma série de encontros, seminários, programas de intercâmbio 
e cursos, sediados em diversos Estados-partes, voltados à capacitação de pessoal na 
resposta a emergências com armas químicas, ao estabelecimento de redes regionais 
e internacionais para assistência e proteção, desenvolvimento de tecnologia visando 
identifi car agentes químicos, precursores e produtos de decomposição, bem como me-
todologias analíticas para auxiliar as atividades de verifi cação.

No Brasil, a autoridade nacional para implementação da CPAQ2 é exercida pelo 
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), cuja secretaria executiva é a Co-
ordenação Geral de Bens Sensíveis (CGBE), que preside, por delegação, as reuniões da 
Comissão Interministerial para Aplicação dos Dispositivos da CPAQ (CIAD/CPAQ).

1.3. Implementação da CPAQ no Brasil
A CIAD/CPAQ é a autoridade nacional para controle de transferências de substân-
cias químicas. O inter-relacionamento dentro da CIAD/CPAQ é ilustrado na Figura 
1. Por delegação da CIAD/CPAQ, a CGBE é a responsável pela implementação da 
CPAQ2 no Brasil. Neste sentido, responde pelo cadastro e controle das indústrias na-
cionais que produzem, processam, armazenam ou transferem quaisquer dos produtos 
listados e especifi cados nas tabelas de produtos químicos banidos ou controlados pela 
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CPAQ2 (Tabelas 1 a 3), bem como os chamados compostos orgânicos discretos e os 
que possuem enxofre, fl úor ou fósforo (DOC e DOC/PSF), de acordo com os volumes 
especifi cados na CPAQ.2 Todos estes produtos devem ser objeto de declaração anual 
por parte das empresas que atingirem os volumes limites para declaração, conforme 
especifi cado no anexo de verifi cação. Esses limites são ilustrados na Tabela 4.

Figura 1. Estrutura do sistema nacional de controle 
de transferências de substâncias químicas.

A CGBE exerce ainda o controle prévio das operações de transferência de subs-
tâncias químicas como anuente de Licenciamentos de Importação (LI) e Registros de 
Exportações (RE) utilizando a base de dados do Sistema de Comércio Exterior (SIS-
COMEx) que permite levantar estatísticas seguras e integrar as ações com os demais 
órgãos anuentes e ligados ao comércio exterior que servem de base para a elaboração 
da declaração de atividades encaminhada a OPAQ1 anualmente.
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Tabela 1. Substâncias relacionadas na Tabela 1 
do anexo sobre substâncias químicas da CPAQ.2

Parte A: Substâncias químicas tóxicas

1) Alquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosfonofluoridratos de O-alquila (≤ C10, 
incluindo cicloalquila). Exemplos:

– Sarin (metilfosfonofluoridrato de O-isopropila); CAS 107-44-8.
– Soman (metilfosfonofluoridrato de O-pinacolila); CAS 96-64-0.

2) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosforamidocianidatos de O-alquila (≤ 
C10, incluindo cicloalquila). Exemplo: Tabun (N,N-dimetilfosforamidocianidato de O-etila); 
CAS 77-81-6.
3) S-2 dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilalquil (metil, etil, n-propil ou 
isopropil) fosfonotiolatos de O-alquila (H ou ≤C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados 
ou protonados correspondentes. Exemplo: VX (S-2-di-isopropilaminoetilmetilfosfonotiolato 
de etila); CAS 50782-69-9.
4) Mostardas de enxofre

– Clorometilsulfeto de 2-cloroetila; CAS 2625-76-5.
– Gás mostarda: sulfeto de bis(2-cloroetila); CAS 505-60-2.
– Bis(2-cloroetiltio) metano; CAS 63869-13-6.
– Sesquimostarda: 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano; CAS 3563-36-8.
– 1,3-bis(2-cloroetiltio)-n-propano; CAS 63905-10-2.
– 1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butano; CAS 142868-93-7.
– 1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentano; CAS 142868-94-8.
– Bis(2-cloroetiltiometil) éter; CAS 63918-90-1.
– Mostarda O: bis(2-cloroetiltioetil) éter;  63918-89-8.

5) Lewisitas
– Lewisita 1: 2-clorovinildicloroarsina; CAS 541-25-3.
– Lewisita 2: bis(2-clorovinil) cloroarsina; CAS 40334-69-8.
– Lewisita 3: tris(2-clorovinil) arsina; CAS 40334-70-1.

6) Mostardas de nitrogênio
– HN1: bis(2-cloroetil) etilamina; CAS 538-07-8.
– HN2: bis(2-cloroetil) metilamina; CAS 51-75-2.
– HN3: tris(2-cloroetil) amina; CAS 555-77-1.

7) Saxitoxina; CAS 35523-89-8
8) Ricina; CAS 9099-86-3.
Parte B: Precursores de substâncias químicas tóxicas
9) Fosfonildifluoretos de alquila (metil, etil, n-propil ou isopropil). Exemplo: DF 
(metilfosfonildifluoreto); CAS 676-99-3.
10) O-2-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilalquil (metil, etil, n-propil ou 
isopropil) fosfonitos de O-alquila (H ou ≤C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou 
protonados correspondentes. Exemplo: QL (O-2-di-isopropilaminoetilmetilfosfonito de 
O-etila); CAS 57856-11-8.
11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato de O-isopropila; CAS 1445-76-7.
12) Cloro Soman: Metilfosfonocloridrato de O-pinacolila; CAS 7040-57-5.
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Tabela 2. Substâncias relacionadas na Tabela 2 
do anexo sobre substâncias químicas da CPAQ.2

Parte A: Substâncias químicas tóxicas

1) Amiton: Fosforotiolato de O, O-dietil S-[2-(dietilamino) etil]; CAS 78-53-5; e sais 
alquilados ou protonados correspondentes. 
2) PFIB (1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propeno); CAS 382-21-8.
3) BZ: Benzilato de 3-quinuclidinila; CAS 6581-06-2.

Parte B: Precursores de substâncias químicas tóxicas

4) Substâncias químicas, com exceção das contidas na Lista 1, que possuam na sua 
molécula um átomo de fósforo ligado a um grupo metil, etil, n-propil ou isopropil, mas sem 
mais átomos de carbono. 
Exemplos:
   – dicloreto de metilfosfonila; CAS 676-97-1;
   – dimetilmetilfosfonato; CAS 756-79-6;
Exceção: Fonofos (etilfosfonotiolotionato de O-etil S-fenil); CAS 944-22-9.
5) Di-haletosfosforamídicos N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil)
6) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou iso-propil) fosforamidatosdialquílicos (metil, etil, 
n-propil ou isopropil)
7) Tricloreto de arsênio; CAS 7784-34-1
8) Ácido 2,2-difenil-2-hidroxiacético; CAS 76-93-7.
9) Quinuclidina-3-ol; CAS 1619-34-7.
10) Cloretos de N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilo-2 e sais 
protonados correspondentes.
11) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetan-2-óis, e os sais protonados 
correspondentes.
Exceção 1: N,N-dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0) e sais protonados correspondentes.
Exceção 2: N,N-dietilaminoetanol (CAS 108-37-8) e sais protonados correspondentes.
12) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetanotiol-2 e sais protonados
Correspondentes.
13) Tiodiglicol: Sulfeto de bis(2-hidroxietila); CAS 111-48-8.
14) Álcool pinacolílico: 3,3-Dimetilbutan-2-ol; CAS 464-07-3.

Tabela 3. Substâncias relacionadas na Tabela 3 
do anexo sobre substâncias químicas da CPAQ.2

Parte A: Substâncias químicas tóxicas

1) Fosgênio: dicloreto de carbonila; CAS 75-44-5.
2) Cloreto de cianogênio; CAS 506-77-4.
3) Cianeto de hidrogênio; CAS 74-90-8.
4) Cloropicrina: tricloronitrometano; CAS 76-06-2.



Assistência e proteção no contexto da Convenção para Proibição das Armas Químicas 45

Parte B: Precursores de substâncias químicas tóxicas

5) Oxicloreto de fósforo; CAS 10025-87-3.
6) Tricloreto de fósforo; CAS 7719-12-2.
7) Pentacloreto de fósforo; CAS 10026-13-8.
8) Fosfito trimetílico; CAS 121-45-9.
9) Fosfito trietílico; CAS 122-52-1.
10) Fosfito dimetílico; CAS 868-85-9.
11) Fosfito dietílico; CAS 762-04-9.
12) Monocloreto de enxofre; CAS 10025-67-9.
13) Dicloreto de enxofre; CAS 10545-99-0.
14) Cloreto de tionila; CAS 7719-09-7.
15) Etildietanolamina; CAS 339-87-7.
16) Metildietanolamina; CAS 105-59-9.
17) Trietanolamina; CAS 102-71-6.

Tabela 4. Limites Anuais para Declaração de Atividades 
com Substâncias Listadas e especificadas na CPAQ.2

Substância Limite para declaração

Substâncias contidas na Tabela 1 da CPAQ 100 g

Substâncias contidas na Tabela 2 da CPAQ Parte A: 1 kg Parte B: 1 tonelada

Substâncias contidas na Tabela 3 da CPAQ 30 toneladas

DOC/PSF 30 toneladas

DOC 200 toneladas

No que diz respeito às atividades de assistência e proteção, o Brasil obteve destaque 
em nível regional através da realização de um curso anual de resposta a emergências 
químicas, em sua quinta edição, o chamado Curso Básico de Assistência e Proteção 
em Resposta a Emergências Químicas (CAPEQ), que atende aos países do Grupo da 
América Latina e Caribe (GRULAC). O objetivo do curso é propiciar aos alunos um 
conhecimento básico em termos de proteção, detecção, descontaminação, identifi ca-
ção e planejamento de ações aplicado aos incidentes com agentes químicos ou produ-
tos químicos perigosos.

No que se refere à indústria e ao controle de transferências, foram implantados o 
chamado Programa Nacional de Bens Sensíveis (PRONABENS) e o Curso de Iden-
tifi cação de Bens Sensíveis (CIBS). O primeiro encaixa-se dentro dos programas de 
extensão e educação direcionados para indústria, de maneira a formar uma consci-
ência nacional de segurança química na indústria sobre o controle de bens sensíveis e 
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as obrigações relativas à CPAQ.2 Já o CIBS tem por objetivo propiciar conhecimentos 
básicos que possibilitem a identifi cação de bens sensíveis por parte de agentes da 
aduana, receita federal, polícia federal e outros agentes que de alguma forma lidem 
com a transferência de bens através das fronteiras do país.

Finalmente, a autoridade nacional brasileira é responsável por viabilizar a entrada 
dos inspetores da OPAQ1 para as inspeções de rotina de verifi cação do cumprimento 
dos dispositivos da CPAQ2 no país. Representantes da CGBE acompanham a equipe 
de inspetores durante todo o tempo que os mesmos permanecerem no território na-
cional, intermediam os contatos junto às indústrias inspecionadas, garantem a confi -
dencialidade de dados sensíveis e acompanham a confecção dos relatórios de inspeção, 
dentro das normas estabelecidas no anexo de verifi cação da CPAQ.2

1.4. Assistência e Proteção sob o Artigo X da CPAQ
Em seu Artigo X, a CPAQ2 estabelece os direitos e obrigações dos Estados-partes no 
que diz respeito à assistência e proteção em face do uso de agentes químicos de guerra. 
De uma forma geral os Estados-partes têm a obrigação de informar anualmente ao 
secretariado técnico o seu programa nacional para assistência e proteção. Além disso, 
deve optar entre ofertar à OPAQ1 contribuição ao fundo de assistência, fi rmar acordos 
bilaterais ou realizar ofertas unilaterais. Esta última no sentido de propiciar equipa-
mentos, materiais, assistência médica ou a disponibilização de especialistas a serem 
empregados pela OPAQ1 no caso de uso de agentes químicos contra um Estado-parte.

Por outro lado, os Estados-partes têm direito a acessar bancos de dados abertos 
contendo informações sobre implementação de atividades de assistência e proteção, de 
receber assessoria especializada para implementação de seus programas nacionais, de 
receber ajuda internacional sob coordenação da OPAQ1 e de receber qualifi cação atra-
vés de uma série de cursos regionais e internacionais que são regularmente oferecidos.

Recentemente, a OPAQ1 vem trabalhando com o conceito de Centro Regional de 
Assistência e Proteção (CRAP). O conceito envolve a implementação de centros de ex-
celência em assistência e proteção contra ameaças químicas, de abrangência regional 
ou sub-regional, de forma a integrar os recursos disponíveis nos Estados-partes que 
constituem cada região ou sub-região. A capacitação de pessoal em termos de assis-
tência e proteção através de cursos básicos, intermediários e avançados, bem como de 
exercícios práticos de assistência e proteção, seria um dos principais produtos a serem 
oferecidos pelos CRAPs.

Na região do GRULAC, o Brasil é o principal candidato ao estabelecimento de um 
CRAP em função de sua bem estabelecida posição em termos de capacitação técnica, 
recursos humanos e materiais e do capital intelectual consolidado no tema de resposta 
a emergências químicas.
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1.5. Perspectivas Futuras da OPAQ
A velocidade do desenvolvimento científi co e tecnológico tem imposto novos paradig-
mas às atividades da OPAQ,1 principalmente pelo crescimento vertiginoso da interface 
da química com outras ciências, como a biologia, e suscitando preocupações quanto 
ao desenvolvimento de novas classes de substâncias com potencial de uso como arma.5

Durante a III Conferência de Revisão, o conselho de assessoramento científi co da 
CPAQ2 abordou uma série de aspectos relevantes sobre os impactos dos desenvolvi-
mentos científi cos sobre as atividades de implementação da CPAQ.2 Neste sentido, 
alguns fatores como a produção de substâncias químicas em processos industriais me-
diados por organismos biológicos, a síntese química de organismos simples, produ-
ção de biotoxinas e biorreguladores, desenvolvimentos em tecnologia e métodos para 
disseminação de produtos tóxicos e drogas, entre outros, foram apresentados como 
tendo a possibilidade de infl uir nas atividades de implementação.5 Da mesma forma, 
encontra-se em discussão o desenvolvimento de tecnologias para a verifi cação, com 
pesquisas de novas metodologias para a realização de análises químicas in situ du-
rante as inspeções de verifi cação, bem como sobre o desempenho e confi abilidade de 
equipamentos de análise que possam ser utilizados in situ, principalmente nos caso 
das chamadas inspeções por denúncia, quando um Estado-parte alega o uso de agen-
tes químicos de guerra por outros Estados-partes. Da mesma forma, estão em estudo 
métodos para análise de amostras biológicas nos casos de investigação de uso alegado.

Em termos de assistência e proteção, a OPAQ1 tem se voltado para prevenir a res-
surgência de armas químicas e do uso de produtos químicos tóxicos como arma, in-
cluindo a comunidade científi ca nos trabalhos de implementação da CPAQ,2 através 
do incentivo às autoridades nacionais em estabelecer cooperações com a academia e 
com a indústria para a formação de uma consciência em termos da eliminação das 
armas químicas e do fortalecimento da cultura da segurança química.

2. O BRASIL E A EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA QUÍMICA NA 
INDÚSTRIA E NA ACADEMIA
Não há uma cultura nacional em termos de estabelecer projetos para a educação em 
segurança química em todos os níveis de capacitação. Na verdade, mesmo os cursos 
de engenharia, química e áreas afi ns ao trabalho com produtos químicos possuem 
pouco ou nenhum conteúdo voltado a este fi m. Quando o foco está na CPAQ, pode-se 
dizer que é ínfi mo o conhecimento dos alunos de cursos universitários e profi ssionais 
técnicos sobre o tema.

No Brasil, apenas o ensino militar preocupa-se especifi camente com os temas agen-
tes químicos, defesa química, CPAQ2 e OPAQ.1 Neste sentido, são apresentadas disci-
plinas de graduação e pós-graduação, cursos de extensão e especialização, tanto na 
linha científi ca quanto na linha bélica, sendo o Instituto Militar de Engenharia (IME) 
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e a Escola de Instrução Especializada (ESIE) do Exército as principais instituições 
responsáveis por tais cursos. Deve-se ainda destacar o uso de ferramentas de ensino a 
distância para aumentar a abrangência espacial dos cursos oferecidos.

No âmbito da pesquisa, se destacam os programas de Pós-Graduação (PG) em Quí-
mica, em Engenharia de Defesa e em Engenharia Nuclear do IME como os únicos no 
país a manter linhas de pesquisas voltadas para a DQBRN. No caso específi co da Defesa 
Química o programa de PG em Química do IME vem formando mestres e doutores 
sobre o tema desde 2002. Desde então diversas teses, dissertações e artigos já foram 
publicados envolvendo temas como modelagem molecular e síntese de antídotos con-
tra agentes QB, inativação de toxinas com radiação gama, desenvolvimento de técnicas 
analíticas para agentes químicos, estudo de superfícies para adsorção de agentes quími-
cos e estudos da dispersão de agentes químicos por fl uidodinâmica computacional.6-26

3. SISTEMA DE DEFESA QUÍMICA, BIOLÓGICA, RADIOLÓGICA E 
NUCLEAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO (SISDQBRNEX)
A crescente relevância do Brasil no contexto internacional tanto confere ao país maio-
res responsabilidades diante das demais nações, como o torna um alvo ainda mais 
atraente para ações terroristas. Tal situação aproxima a realidade brasileira a do grupo 
de países de maior desenvolvimento econômico e social, como os que compõem a 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Em novembro de 2006, uma reunião dos chefes de Estado e de governo dos países 
da OTAN, realizada em Riga, na Estônia, concluiu que a disseminação de armas de 
destruição em massa e seu possível emprego por organizações terroristas, seriam as 
principais ameaças àquela aliança. Tal conclusão decorreu da sucessão de aconteci-
mentos iniciados com os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos 
da América. Em 2002, como refl exo daqueles fatos, o Exército Brasileiro estabeleceu 
um sistema de DQBRN, que vigorou por 10 anos, mas que precisou ser reformulado.

O crescimento econômico do país nos últimos anos impõe ao governo a tarefa de 
garantir a proteção da estrutura administrativa e de manter os serviços públicos essen-
ciais.  Nesse sentido, o Exército concebeu o projeto estratégico PROTEGER, destinado 
à integração de esforços orientados para a proteção das estruturas estratégicas terres-
tres do país, tendo um horizonte de atuação até 2022. 

A realização dos chamados grandes eventos no território nacional agravam o desa-
fi o das Forças Armadas, em particular do Exército, em fazer frente a eventuais atenta-
dos terroristas, especialmente num cenário em que haja o emprego de agentes quími-
cos, biológicos ou radiológicos.  

A Portaria do Estado-Maior do Exército nº 204, de 14 de dezembro de 2012, rees-
truturou o Sistema de DQBRN do Exército Brasileiro (SisDQBRNEx), estabelecendo 
novas atribuições a diversos órgãos das Forças Armadas. Para orientar os esforços para 
essa reestruturação, o Estado-Maior do Exército estabeleceu, em setembro de 2013, 
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o Projeto de Restruturação do SisDQBRNEx (PjtRettaSisDQBRNEx), inserindo-o 
como um dos projetos componentes do projeto estratégico PROTEGER. 

O SisDQBRNEx foi estruturado em 03 níveis de atuação: 1) o nível orgânico, ou 
primeiro nível, englobando as atividades de proteção individual e de alerta inicial, as 
quais exigem capacitação e adestramento inerentes ao previsto para a formação do 
combatente básico na tropa; 2) o nível inicial, ou segundo nível (Figura 3), abarcan-
do medidas preventivas e corretivas para detecção, identifi cação e descontaminação/
detoxifi cação de eventos de pequenas proporções em locais pontuais, exigindo uma 
capacitação básica em DQBRN e recursos humanos e materiais especializados; e 3) 
o nível emergência, ou terceiro nível (Figura 4) abrangendo as atividades de planeja-
mento, coordenação e execução das atividades e tarefas de DQBRN em toda a área de 
operações, em âmbito nacional ou internacional.

Com o ganho extra de fôlego em função dos grandes eventos o SisDQBRNEx já 
promoveu avanços na preparação do país para resposta a eventos QBRN. Como exem-
plos desses avanços, citam-se: 1) a atualização da doutrina em operações de DQBRN; 
2) a transformação das Organizações Militares de DQBRN (OM DQBRN), dotando-as 
de maiores efetivos e redefi nindo suas estruturas operativas; 3) intensifi cação do trei-
namento de pessoal especializado, o que abrange o seu emprego em outros eventos de 
âmbito internacional; 4) a defi nição de equipamentos e insumos para dotação das OM 
DQBRN; 5) a criação e ampliação dos cursos e estágios de especialização em DQBRN; 
6) a movimentação de militares especialistas, designados para as OM DQBRN; e 7) a 
realização de obras de criação, ampliação e adequação da infraestrutura daquelas OMs.

Dentre os principais produtos já alcançados pelo PjtRettaSisDQBRNEx, pode-se 
citar: 1) a padronização dos equipamentos e materiais empregados em DQBRN, tarefa 
conduzida em coordenação com as demais Forças Armadas; 2) a ampliação do efetivo 
de especialistas, inclusive de ofi ciais e sargentos da área de saúde, capacitando-os para 
operações de DQBRN; 3) o planejamento, a aquisição e a distribuição de materiais DQ-
BRN para utilização nos grandes eventos; 4) intensifi cação da capacitação de pessoal 
para análise laboratorial de agentes QBRN; 5) elaboração dos requisitos operacionais 
da viatura blindada de reconhecimento de QBRN, na plataforma da viatura blindada 
de transporte de pessoal média de rodas (VBTP-MR) conhecida como Guarani; 6) o 
desenvolvimento de viatura leve de reconhecimento DQBRN, pelo Centro Tecnológi-
co do Exército (CTEx), em fase de conclusão e para ser empregada na copa do mundo; 
e 7) a aquisição de novos laboratórios móveis (Figura 4) de análise de agentes QBRN.

É importante ressaltar que toda a estrutura estabelecida pelo SisDQBRN permane-
cerá operacional mesmo após a realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos de 
2016. Essa estrutura tem aspecto dual, pois ao mesmo tempo em que amplia a proteção 
contra agentes de guerra QBRN, também pode ser empregada em apoio a ações de 
defesa civil como, por exemplo, no caso de acidentes envolvendo outros tipos de subs-
tâncias químicas tóxicas, incidentes com agentes biológicos, radioativos, dentre outros.
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Figura 2. Ilustração das atividades ligadas ao segundo nível da estrutura organizacional do 
SisDQBRNEx.

 Figura 3. Ilustração do planejamento do atendimento. 
Terceiro nível da estrutura organizacional do SisDQBRNEx.



Assistência e proteção no contexto da Convenção para Proibição das Armas Químicas 51

Figura 4. Laboratório móvel de análise de agentes QBRN.

4. O BRASIL E OS GRANDES EVENTOS
O Brasil, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, vem sendo palco nos últimos anos, 
dos chamados “grandes eventos internacionais” ou “eventos de grande visibilidade”, 
assim denominados devido à magnitude e complexidade de organização e quantida-
de de integrantes de países estrangeiros participantes. Um dos grandes desafi os nes-
ses grandes eventos é justamente a garantia de segurança das delegações estrangei-
ras, principalmente daqueles países cujos governos se tornaram atores importantes 
na conjuntura política internacional. Para o país anfi trião, no caso o Brasil, a questão 
da segurança de tais delegações se torna fator primordial para que um determinado 
evento seja exitoso em alcançar o sucesso. Diversas atividades são desenvolvidas então 
com esse intuito, ou seja, garantir a segurança das delegações e por que não dizer do 
público em geral. Dentre tais atividades, destacam-se as ações de contra-terrorismo, 
calcadas nos treinamentos de equipes táticas de intervenção e na prevenção quanto à 
utilização de agentes QBRN promovidas pelo SisDQBRNEx.

O SisDQBRNEx vem passando, desde o fi nal de 2012, por uma reestruturação im-
portante e, atualmente conta com tropas operacionais e de apoio (logístico, técnico e 
de saúde) de forma a cumprir suas missões. Tal reestruturação foi motivada devido às 
experiências de lições aprendidas nas atuações de integrantes do SisDQBRNEx nos 
grandes eventos, a partir dos Jogos Panamericandos de 2007. Os resultados a partir 
de então mostram que as inovações resultantes das modifi cações implementadas no 
sistema estão no caminho certo e servem de incentivo para que, até os Jogos Olímpicos 
de 2016, os investimentos nessa área alcancem um vulto expressivo.

As estruturas de governança utilizadas na área de DQBRN para os Jogos Paname-
ricanos de 2007, para os Jogos Mundiais Militares de 2011 e para a Cúpula Rio+20 
foram muito similares, com a integração dos órgãos estaduais e federais que atuam 
nesse campo, a saber, o Exército Brasileiro (com a Divisão DQBN do Centro Tecno-
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lógico do Exército – CTEx e a então Companhia de Defesa QBN – CiaDQBN, hoje 1o 
Batalhão de Defesa QBRN – 1BtlDQBRN), o Departamento de Polícia Federal (com 
o Grupo de Bombas e Explosivos – GBE), a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 
(com o Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais – CORE) e o 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (com o Grupo de Operações 
com Produtos Perigosos – GOPP). Já para os eventos Copa das Confederações (evento 
a nível nacional, com seis sedes) e Jornada Mundial da Juventude, ambos em 2013, o 
Governo Federal resolveu instituir “eixos” de defesa e de segurança, a cargo, respecti-
vamente, do MD e do Ministério da Justiça (MJ). As ações de contraterrorismo, onde 
as atividades de DQBRN estão inseridas, encontram-se no eixo de defesa, ou seja, a 
cargo do MD. Isso signifi ca dizer que o MD é o responsável pela coordenação de tais 
atividades e não são emitidas ordens e sim termos de cooperação ou notas de coorde-
nação. Estruturalmente, tanto para a Copa das Confederações quanto para a Copa do 
Mundo deste ano, existe a instituição dos Centros de Coordenação de Defesa de Área 
– CCDA (um para cada sede, seis para a Copa das Confederações e 12 para a Copa do 
Mundo), cujos coordenadores são Ofi ciais Generais de Divisão do Exército, ou corres-
pondentes das outras Forças Armadas. Como parte da estrutura de um CCDA, existe 
o Centro de Coordenação Tático Integrado – CCTI, onde estão inseridas as ações de 
coordenação das atividades de DQBRN.

As atividades nessa área compreendem desde as etapas de planejamento quanto 
as de execução. Exemplos de tais atividades são as varreduras dos locais de interesse, 
defi nidos pelo coordenador do CCTI, em conjunto com o Comitê Organizador Local 
– COL do evento. As varreduras são executadas de modo a detectar um possível agen-
te QBRN ou um explosivo. Desta forma, são efetuadas conjuntamente com pessoal 
especializado de cada atividade (normalmente pessoal do EB e pessoal do GBE ou do 
Esquadrão Antibombas da CORE). Após varreduras de cada local de interesse, é efe-
tuado o lock-down, ou seja, fechamento das instalações e essas são entregues à organi-
zação do evento. A partir daí, o acesso é realizado por meio de controle, com apoio de 
equipamentos detectores de agentes QBRN e de explosivos. Outras atividades a cargo 
de pessoal especializado do CCTI compreendem a vigilância QBRN e a formação de 
equipes de pronta resposta de detecção, identifi cação e descontaminação de agentes 
QBRN nas proximidades dos eventos.

A organização de grandes eventos internacionais proporcionou ao Brasil a opor-
tunidade de incrementar suas estruturas de segurança e, quanto a isso, alguns legados 
que deverão permanecer na cultura das agências já podem ser observados: 1) Uma 
forte integração interagências; 2) O estabelecimento de importantes protocolos con-
juntos de atuação em emergências; 3) A reestruturação dos sistemas de resposta; 4) A 
aquisição de equipamentos modernos; e 5) O aumento da expertise dos profi ssionais 
que atuam nas situações de crise.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A OPAQ tem realizado um importante trabalho no sentido de universalizar a imple-
mentação da CPAQ, promover a educação em segurança química e incluir a indústria 
e a academia nas discussões do tema da segurança química e da implementação da 
CPAQ.

O Brasil tem se destacado nas ações de implementação dos dispositivos da CPAQ, 
principalmente no que se refere às declarações anuais, controle de transferências e 
atividades de Proteção.

Os grandes eventos, os desenvolvimentos científi cos e atores externos não estatais 
trazem novos desafi os ao estabelecimento de um sistema de resposta a emergências e 
de assistência e proteção a um país de dimensões continentais como o Brasil. Assim, 
torna-se essencial implementar, integrar e otimizar sistemas nacionais de resposta, tais 
como o SisDQBRNEx, do Exército Brasileiro.

Conclui-se, portanto, que o Brasil tem uma destacada posição em termos de capa-
cidade de assistência e proteção em nível do GRULAC, devendo-se buscar os recursos 
necessários para aparelhar o seu sistema e proteção de forma compatível com seu pa-
pel regional frente à OPAQ.
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1. INTRODUTION
Today, despite the fact that some countries still hold some storage of chemical agents, 
it has been prohibited by the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 
(OPCW)1, an United Nations organism that works to develop means of response to 
any given chemical treat.

Th e response methods rely upon deployment of experts and military personnel 
to the target area. Th e target areas likely to be contaminated with a given chemical 
agent are classifi ed as hot zones and any incursion demands all kinds of preparations, 
protection and detection means. Furthermore, detection is not enough; since some 
response team leader must take a decision whether or not quarantine the area, as well 
as an entire set of further actions. To allow this person to make accurate decisions, 
along with detections, the response team must determine which chemical agent was 
deployed in the area, as well as evaluate its concentration. Once determined the agent’s 
concentration, this value must be compared with information available in handbooks 
and other documents. Hence, the information a team leader need to make accurate 
decision are limits towards which the exposure is deadly, hazardous or harmless. Th ese 
limits are under study in this work.

A Rev. Virtual Quim., 2014, 6 (3), 591-600. Data de publicação na Web: 1 de março de 2014
B Seção de Engenharia Química, Instituto Militar de Engenharia, Praça General Tibúrcio, 80, CEP 22290-270, 
Urca, Rio de Janeiro (RJ), Brasil.
C egalante@ime.b.br
D Center for Basic and Applied Research, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, 
Hradec Kralove, Czech Republic.
E Department of Chemistry and Biochemistry, Concordia University, 7141 Rue Sherbrooke O., Montreal, 
 Canada H4B 1R6.
F Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Engenharia Civil. Centro de Tecnologia, Bloco A, 
CEP 21945-970, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
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2. EXPOSURE LIMITS OVERVIEW
Exposure limits have diff erent meaning, depending upon its purpose or context. To il-
lustrate, the US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration3 
on occasion has proposed exposure limits based on their own research. Other groups 
such as the American Conference of Governmental Industrial Hygienists ( ACGIH)4 
propose guidelines based on their research. Guidelines are not always legally enforce-
able unless adopted by a regulatory authority. WorkSafeBC5, the regulatory agency in 
British Columbia, for example, adopted most but not all exposure limits proposed by 
ACGIH as regulatory limits.

Almost every health and safety manual and handbook defi ne exposure limit as 
the concentration of a chemical agent or the intensity of a physical agent to which the 
majority of the population can be occupationally exposed and it is not expected to be-
come ill from this very same exposure6–8. Th is defi nition implies that there is a certain 
amount of a given chemical agent that is safe to be exposed at, as long as it remains 
within “occupational conditions”. Occupational conditions relates closely to exposure 
over time, in which a test subject is continuously exposed to a certain amount of a 
given compound. Th e time frame considered to evaluate occupational exposure is a 
working week (around 40 hours per week), and the concentration of a chemical agent 
or intensity of a physical agent are expressed in terms of average values.

However, the exposure times may not be constant during the week nor it is realistic 
to pretend that the levels of a given chemical agent in a workshop will be constant. 
From that, the threshold exposure limit is better represented as an integral. Figure 1 
presents a plot representing a more realistic exposure and the standard threshold.

Figure 1. Real Exposure and the Standard Threshold

Hence, for determining if the exposition in a given workshop is above or below the 
threshold limits one should compare the areas under both curves. Th e standard area 
is a simple rectangle, while the real exposition may demand more robust mathemati-
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cal calculations (integral). Th e plots presented in Figure 2 indicate the reference area 
and the area under the real exposure curve. If the real exposure area is bigger than the 
reference value, the straightforward conclusion is that working in that given environ-
ment represents a risk.

Figure 2. Exposure: Integral method of comparison

2.1. Threshold Limit Values
Th ere are many exposure limits, defi ned and determined by several approaches. How-
ever, the threshold limit values mostly accepted for occupational hazard are those 
proposed by the ACGIH.4 For the concentration in air exposure limits, ACGIH folds 
them into three separate groups. Each group presents a concentration higher than the 
previous one, since the exposure is more hazardous and the eff ects will be more severe. 
Th e defi nitions are as follows:
1. TLV-TWA - Th reshold Limit Value - Time-Weighted Average
2. TLV-STEL - Th reshold Limit Value - Short-Term Exposure Limit
3. TLV-C - Th reshold Limit Value - Ceiling

Th e TLV-TWA stands for the average weight concentration of a given chemical 
agent through time. Th e time frame taken is a standard working day, which consists of 
8 hours per day of exposure. Th e TLV-TWA is a reference number that represents the 
maximum concentration (or intensity) of a given agent towards which it is expected 
that a long term exposure will not cause any health issue to the majority of the exposed 
population. Its value is determined as a weighted average concentration (calculated for 
a standard workday of eight hours and/or 40-hour working week) to which it is be-
lieved that nearly all workers may be repeatedly exposed day aft er day without showing 
adverse eff ects. Th erefore, TLV-TWA is a concentration limit for long term exposures.

For short term exposures, one should consider the use of TLV-STEL and TLV-C. 
Th e fi rst (TLV-STEL) is the concentration believed to be safe for workers to be exposed 
continuously for a short period of time without arising irritations, chronic or irreversible 
damage to the tissues and reducing the state of attention; while the second (TLV-C) is 
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the concentration that should be avoided at all costs, due to immediate risks to health, 
as well as possibility of death.

Since it is expected a variation in the concentrations of a chemical agent or inten-
sity of a physical agent through time, the exposure limits should be determined taking 
this into account. Th e technique to do so is to consider the threshold of exposure limit 
as the average concentration in a given time frame. For occupational purposes, this 
time frame is a daily journey of 8 hours. Regarding chemical agents, it is necessary to 
determine which method fi ts better to calculate the average concentration. Since the 
biological eff ects are related to the quantity (mass) available in the environment of a 
given chemical agent, the average is calculated in weight.6

Hence, for chemical agents the exposure limits are calculated as a threshold weight 
average. Th e ACGIH calls these limits TLV-TWA, which stands for threshold value 
limits - threshold weight average. Th ese should be used in the event of a long-term 
exposure, considering a continuously eight hour per day contact with the agent.

Furthermore, the nature of a TVL-TWA is that it is the limit considered safe for 
someone be exposed to during a working day. However, as discussed in section 2.1, 
the concentrations of a chemical agent vary through time, being below and above the 
TVL-TWA. Since the TVL-TWA is considered the safe limit for exposure over time, 
being below that amount is ideal. However, being above might be a problem to be ad-
dressed.

In terms of occupational exposure, it is considered safe to work in an environment 
in which the average concentration (in terms of integral over time) is kept below the 
TVL-TWA, as long as it is always below a maximum allowed concentration, called 
ceiling limit, or TVL-C. Th e TVL-C stands for the concentration considered immedi-
ate dangerous to life of those exposed.

Th e plots in Figure 3 represent a real exposure (in blue) that should be avoided if 
the measured concentration surpasses the TVL-C (on the left ). Additionally, one can 
realize that, even before the exposures moves to values above TVL-C, it is already 
considered dangerous, since it has already moved to levels above the TLV-STEL and 
remained in that layer of exposure.6

2.2. Lethal Dose and Lethal Concentration
Th e TLV-C, as defi ned by ACGIH4 is closely related to the lethal dose of a substance. 
Both stand for amounts of chemical agents considered dangerous to life in a short time 
exposure. However, TVL-C is a value of the maximum allowed concentration of a 
chemical agent in air, while the lethal dose is the considered lethal amount of a chemi-
cal to a given individual per unit of body mass.
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Adding to the TLV-C, the Immediate Dangerous to Life and Health (IDLH) (short 
term exposures) values published by the National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH)9 should be considered. Complementary, in case of chemical emer-
gency response, one can also rely upon the exposure limits published by the American 
Industrial Hygiene Association in the yearly reviewed “Emergency Response Planning 
Guidelines”.10 However, regardless the reference used, the actual values for the expo-
sure is alike.

Figure 3. Representations of TLV-TWA, TLV-STEL and TLV-C

2.3. Exposure Limits in Brazil
Th e exposure limits in Brazil are determined by the government, under the responsi-
bility of the Minister of Working and Employment,11 which is done using a three parts 
commission: Government representatives, Unions representatives and enterprises 
representatives. Th ese commissions work in creating and developing many standards 
for several issues related to the working environment, such as occupational hazard and 
occupational hygiene.11

From the work of one of those commissions, there is in brazil the standard known 
as “NR 15”.12 Th is bill was originally issued in 1978, when it was presented a list of 
exposure limits for roughly 180 chemical agents. Th is list was developed aft er the list 
published by ACGIH in 1976. Since that time the list of agents covered by Brazilian 
legislation has remained unchanged. Th e most recent list is covered by NR 1512 in its 
annex 11.13

Furthermore, the Brazilian exposure limits are concerned in addressing a working 
environment for long term exposure. Due to that, the limits in the bill12,13 are for the 
average exposure, being related to the TLV-TWA in the ACGIH. Th ere is no mention 
to a TLV-STEL equivalent as defi ned by ACGIH. As for the TLV-C, the Brazilian legis-
lation informs that, for some agents, a “ceiling” exists, but marks its value as the same 
as the long-term exposure.



60 Defesa Química

3. HEALTH AND SAFETY
Th e main issue to be discussed in this article is when it is reliable to use health and 
safety reference values for a safety exposure in a chemical warfare environment. 
Health and safety environment are mainly concerned with long-term exposures, since 
the working personnel should be in a given environment for many years. Th erefore, 
exposures in a working environment should be understood as chronic exposures in 
opposition to acute exposures.

A chronic exposure is when the concentrations are considered low, but the expo-
sure times are long, in opposition to an acute exposure, in which the concentrations 
tends to be high, but the considered time frame is short. Th e time frame for an acute 
exposure is usually within 24 hours. Th e plot in Figure 4 illustrates chronic and acute 
exposures over time.

In both cases, the overall concentration towards which the subject was exposed can 
be determined by integrating the curves in Figure 4. Over time, a chronic exposure can 
produce worse results to the subject than the acute, taking into account that the area 
under the curve may be larger since the time-frames tend to be a life-time of work. 
However, an acute exposure may extrapolate the metabolic limits of an organism to 
deal with the chemical agent. Th at is the most dangerous part in an acute-type expo-
sure, which is exactly the type of exposure expected to occur in a chemical warfare 
situation.

Figure 4.Chronic and Acute exposures
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3.1. Chemical Warfare
Th e use of any given chemical compound in chemical warfare aims towards acute ef-
fects, due to the short exposure time characteristic of a chemical attack. A chemical 
agent, when used in war, is classifi ed according to its tactical application, physiological 
eff ects or resilience. Table 1 presents a summary of those classes:

Furthermore, opposing to an agent used in the industry, where it is intended to 
negate harm eff ects by controlling the exposures, in chemical warfare a suitable agent 
should present the following requirements: 1) high toxicity; 2) enough stability to be 
stored; 3) resistance to heat dispersion; 4) resistance to environmental degradation 
and 5) low cost and ease of production.

In order to indicate the level of toxicity a chemical agent is expected to present, 
there is a comparison between TLV-TWA of the chemical agents presented in Table 2 
with some of the chemical compounds used in the industry (Table 3), and grasp the 
toxicity levels of a chemical warfare agent. Th e information regarding the time dura-
tion for the LC50 determination (1 hour, 4 hours, 8 hours), as well as the survival time 
following the exposure are left  within the source used to compile these tables.

Table 1. Chemical agent classifications14

Classification Type Description

Classification by 
tactical application

Killing agents
Disturbing agents
Incapacitating agents

cause death or permanent damage
cause sensorial irritation
cause mental confusion

Classification by 
physiological effect

Neurotoxic
Blistering agents
Blood toxics
Asphyxiating
Vomiting
Tear agents

act upon the nerve system
cause chemical burns upon contact
interfere in the cellular respiratory 
process
Interfere with the respiratory system
cause irritation in the air ways
cause irritation upon the eyes

Classification by 
resilience

Resilient
Non-resilient

remain in the area for long times
quickly disperse after deployed
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Table 2. Toxicity of chemical agents6

Agent
LCt50 

(inhalation) 
(mg.min/m3)

LD50(skin)
(mg)

TLV-TWA
(mg/m3)

Tabun (GA)

400 1000 0,0001

Sarin (GB)

100 1700 0,0001

 

Soman (GD)

50 350 0,00003

 

VX

10 6 - 10 0,00001

HCN 2500-5000 -- 11,0

Table 3. Industrial compound toxicity6

Agent LCt50 (inhalation) 
(mg.min/m3)

LD50(skin)
(mg)

TLV-TWA
(mg/m3)

HNO3 --- --- 7,352

NH3 --- --- 17,380

Cl2 --- --- 1,431

CH3OH --- --- 261,759
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Furthermore, for a chemical compound be used in war it also requires some key 
additional conditions, such as: the weather and conditions on the ground; the type of 
dispersion system; the amount and physical state of the agent used and its physical-
chemical properties.

Th e diff erences in eff ectiveness of chemicals used in day-to-day activities and in 
chemical warfare are signifi cant when comparing toxicity. Table 4 presents examples 
of toxicity of some agents, measured using lethal doses.

It is important to state that lethal doses are evaluated for ingestion, while lethal 
concentration can be used for dispersion of an agent. Table 5 presents some examples 
regarding such values.

Table 4. Toxicity – Lethal doses15

Toxicity LD50 (mg agent /Kg target) Description

Extreme <1 Fluoracetates
High 1 to 50 Potassium cyanide

Moderate 50 to 500 DDT
Low 500 to 5.000 Acetanilide

Very low 5.000 to 15.000 Ketone
Non-toxic >15.000 Glycerin

Table 5. Toxicity – Lethal Concentration15

Toxicity LC50 (mg/m3) Description

Extreme < 50 Ozone

High 50 to 100 Phosgene

Moderate 100 to 1.000 HCN, SO2

Low 1.000 to 10.000 NH3

Very low 10.000 to 100.000 Toluene

Non-toxic >100.000 Fluorcarbons

One should note that, for a chemical agent to be used in war, it needs duration as 
well as eff ectiveness. Gases and volatile liquids evaporate quickly and produce a vapor 
cloud which quickly disperse due to the wind; while solids and liquids disperse upon 
the soil and, therefore, may remain in the target area for long periods (aft er precipita-
tion), generating a risk of contact or inhalation and negating the area to enemy troops.
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4. CONCLUSIONS
Th e inherent diff erences in scenarios between chemical warfare and occupational haz-
ards, such as exposure times and type of agent used, require serious considerations 
before making decisions based upon threshold limits alone.

It is by design that a chemical agent used in war has a very low lethal dose and 
lethal concentration, as well as a low TLV (regardless of which TLV). However, the ac-
tual number is determined by experiments, which are hardly able to mimic the harsh 
reality of an area aft er a chemical attack. Hence, the NBC offi  cer need to understand 
that there are gaps in knowledge for applying occupational parameters in war. For that 
reason, the NBC offi  cer should favor the use of lethal limits, since they refl ect more 
closely the reality of an eff ect on populations of people without the large protective 
safety factors. Authorities will be forced to use these values in an eff ort to protect ex-
posed people from real eff ects at unavoidable levels of exposure.
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 Agentes vesicantesA
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos históricos
Os agentes químicos de guerra são defi nidos como quaisquer substâncias químicas 
cujas propriedades tóxicas são utilizadas com a fi nalidade de matar, ferir ou incapaci-
tar o inimigo na guerra ou em operações militares.1,2 Tais substâncias são empregadas 
pela humanidade desde tempos remotos, mas foi só a partir da Primeira Guerra Mun-
dial (GM) que ganharam a conotação de armas de destruição em massa, pois, devido 
à industrialização, puderam ser produzidas em grandes quantidades e ser amplamente 
usadas na guerra de trincheiras travada entre ingleses e franceses, de um lado, e ale-
mães, do outro, causando milhares de baixas.3,4,5

O conceito de criar nuvens de gás tóxico em batalha foi creditado a Fritz Haber, do 
Instituto de Física de Berlim, em 1914. Devido à escassez de granadas, Haber pensou 
que uma nuvem de gás poderia incapacitar os combatentes inimigos sem a utilização 
de explosivos, com a vantagem de que o gás, ao se espalhar, poderia atingir uma área 
muito mais ampla que os ataques de artilharia.1,6 Em consequência dessa ideia ocorreu, 
em 17 de abril de 1915, o primeiro ataque alemão bem-sucedido com gás cloro (sele-
cionado para esse fi m devido a sua abundância na indústria alemã) lançado nas trin-
cheiras das tropas francesas em Ypres, Bélgica.7 Após o sucesso obtido pelos alemães 
em Ypres, teve início uma competição para a pesquisa e desenvolvimento de armas 
químicas mais potentes tanto pelos aliados quanto pela Alemanha. Em julho de 1917, 
os alemães introduziram o gás mostarda que, além de afetar o sistema respiratório, tem 
a capacidade de causar lesões em partes do corpo não protegidas. Assim, este tipo de 
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ve, Hradec Kralove, Czech Republic.
E Department of Chemistry and Biochemistry, Concordia University, 7141 Rue Sherbrooke O., Montreal, Ca-
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agente não somente seria tóxico através da inalação como também através da pele.1,5 O 
gás mostarda recebeu a denominação de “Rei dos Gases” na Primeira Guerra Mundial, 
devido à efi cácia dos ataques nos combates e aos danos provocados à saúde huma-
na. Depois da Primeira Guerra Mundial há relatos de emprego do gás mostarda pela 
Espanha em 1920, na Guerra do Rife, pela Itália contra a Etiópia em 1935 e 1936 (foi o 
primeiro ataque com armas químicas na forma de aerossol dispersado por aeronaves) 
e pelo Japão contra a China em 1938.1,9,10 Também há suspeitas de que o Egito o tenha 
empregado na guerra civil do Iêmen, na década de 1960.1, O último uso militar regis-
trado ocorreu na guerra Irã-Iraque (1980 a 1988) quando mais de cem mil iranianos 
sofreram injúrias devido à mostarda de enxofre e cerca de um terço deles ainda sofre 
os efeitos até hoje.12

A mostarda de enxofre recebeu o código CAS 505-60-2 pela Convenção para Pre-
venção de Armas Químicas (CPAQ)13,14 e foi sintetizada pela primeira vez em 1822 
por Despretz.11,12,15  Em 1960, Niemenn e Guthrie evidenciaram suas propriedades ve-
sicantes e, em 1886, Viktor Meyer sintetizou a mostarda de enxofre na forma mais 
purifi cada usando o processo de Levistein.11,12,15 Na forma destilada a mostarda foi ba-
tizada como HD de acordo com o código militar dos EUA, designação que também é 
usada em países ocidentais. Outros nomes utilizados são: mostarda de enxofre (devido 
ao odor típico), iperita (porque foi usada pela primeira vez em Ypres, Bélgica), Lost 
(acrônimo dos nomes dos químicos alemães Lommel e Steinkopf que investigavam 
seu uso militar) e cruz amarela (porque cilindros contendo mostarda eram marcados 
com uma cruz amarela na primeira guerra).8 O agente T (CAS 63918-89-8) tem ação 
similar à mostarda de enxofre. Uma mistura constituída por 40% de agente T e 60% de 
mostarda de enxofre (HD) é designada como HT. Além da mostarda de enxofre exis-
tem também as mostardas de nitrogênio – HN1 (CAS 538-07-8); HN2 (CAS 51-75-2) 
e HN3 (CAS 555-77-1).12,15, 17

Embora o gás mostarda seja o mais emblemático, há outras substâncias com ativi-
dade vesicante, como a lewisita e a fosgênio oxima. A lewisita, ou 2-clorovinildicloro-
arsina, foi sintetizada em 1903 e ganhou esse nome em 1918 quando a equipe sob as 
ordens do capitão Lewis, do Exército dos EUA, redescobriu seu potencial como arma 
química.6,17 O principal problema no uso da lewisita para esse fi m é que ela sofre hidró-
lise rápida em condições úmidas, fato que diminui sua ação. A antiga União Soviética 
produziu uma mistura de gás mostarda com lewisita chamada HL.17 A lista de agentes 
químicos da CPAQ inclui dois tipos de lewisita: a bis-(2-clorovinil)cloroarsina (deno-
minado L2) e a tris-(2-clorovinil) arsina (denominada L3).14

Um terceiro agente vesicante é conhecido como fosgênio oxima e recebeu o código 
CX, porém, diferente das mostardas e da lewisita, esse agente não produz bolhas. Após 
o contato com a pele ele provoca apenas urticárias e danos, mas algumas publicações 
também o consideram um vesicante.6
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1.2. Uso militar
O primeiro emprego de gás mostarda ocorreu na Primeira Guerra Mundial, no dia 
12 de julho de 1917, quando tropas alemãs o lançaram contra tropas britânicas nas 
trincheiras em Ypres, Bélgica. Após alguns meses, ambos os lados estavam utilizando 
o gás mostarda que foi o responsável por 70% das vítimas de armas químicas durante 
a guerra.7,17,18,19 Os outros 30% foram vítimas, em sua maior parte de cloro e fosgênio. 
Mesmo tendo sido introduzido apenas no último ano da guerra a mostarda de enxofre 
foi responsável por 1,3 milhão de baixas.18,19 A comparação com os 5 milhões provo-
cados por armas convencionais durante toda a guerra ilustra o potencial da mostarda 
como arma de destruição em massa. Dos 180.983 soldados britânicos vítimas das ar-
mas químicas, 160.970 (88%) o foram unicamente pelo gás mostarda sendo que 4.167 
(2,6%) foram vítimas fatais. Dos 36.765 soldados norte-americanos vítimas das armas 
químicas, 27.711 (75%) o foram unicamente pelo gás mostarda. A taxa da mortalidade 
devida às lesões provocadas pelo gás mostarda na Primeira Guerra Mundial foi de 
7%.10 Os sobreviventes tiveram de receber tratamento médico por um longo período. 
A combinação de longos períodos de repouso e elevado número de vítimas, ilustra a 
efi cácia do gás mostarda como agente de guerra.

Durante a guerra Irã-Iraque (1980-1988) estima-se que 45 mil pessoas foram ví-
timas do gás mostarda.18,19 Inspeções da Organização das Nações Unidas (ONU) nos 
campos de batalha daquela guerra, realizadas em 1984, 1986 e 1987, para investigar o 
emprego de armas químicas concluíram que foram empregados mostarda de enxofre 
e o agente neurotóxico tabun.11

A lewisita foi produzida em grandes quantidades pelos EUA durante a Primeira 
Guerra Mundial, porém não foi utilizada. Todavia há relatos de que o Japão a tenha 
empregado contra a China entre 1937 e 1944.11

A fosgênio oxima foi primeiro sintetizada por cientistas alemães em 1929 e depois 
pela Rússia. Todavia ambos os países não tinham ideia do potencial desse agente como 
arma química.6 Os EUA também estudaram a fosgênio oxima antes da Segunda Guer-
ra Mundial, porém a rejeitaram por acharem que os efeitos biológicos não eram satis-
fatórios e devido à instabilidade química.6 A aparente ausência de efeitos biológicos 
foi mais tarde pesquisada em estudos pré Segunda Guerra Mundial que evidenciaram 
que a fosgênio oxima apresentava efeitos nocivos em baixas concentrações (1%-2%). 
O interesse inicial na fosgênio oxima como agente de guerra veio de sua capacidade de 
penetração em roupas de borracha, muito mais rápida do que a de outros agentes, e da 
produção rápida de efeitos graves e prolongados à saúde humana. Quando misturada 
com outro agente químico (ex.: VX), a fosgênio oxima produz rapidamente danos à 
pele tornando-a mais susceptível à penetração do segundo agente.9
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2. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

2.1. Mostarda de enxofre
Embora frequentemente chamado de “gás mostarda”, esse agente é líquido a tempe-
ratura ambiente, porém se dispersa rapidamente em temperaturas altas e umidade 
baixa.8,9,11 Devido à consistência oleosa e baixa solubilidade em água, a mostarda de 
enxofre é persistente no meio ambiente. As impurezas lhe conferem um odor caracte-
rístico de alho ou mostarda que, junto com a coloração de amarelo a castanho escuro, 
lhe rendeu o nome de mostarda na Primeira Guerra Mundial. As vias de penetração da 
mostarda de enxofre in vitro (71-294 μg/cm-2/h-1, pele humana) e in vivo com voluntá-
rios humanos (60-240 μg/cm-2/h-1) são similares.20 A concentração de mostarda líqui-
da sobre a pele necessária para a ação vesicante é de 20 μg/cm-2. Em contraste apenas 
4 μg/cm-2 de vapor da mostarda de enxofre são necessários para produzir as bolhas. 
Essa aparente discrepância pode ser explicada pela taxa de evaporação do líquido de 
80% antes de penetrar na pele. Portanto, condições de calor aumentam a penetração 
na pele e potencializam os efeitos tóxicos.20 O nome químico, sinônimos, código de 
identifi cação, fórmula e estrutura química da mostarda de enxofre estão descritos na 
Tabela 1.

Tabela 1. Nomenclatura, fórmula e estrutura química da mostarda de enxofre.17,20

Mostarda de enxofre (HD)
Sinônimos bis(2-cloroetil)sulfato; 1-cloro-2-(2-cloroetiltio)etano; 

gás mostarda, iperita; cruz amarela; agente HD; 
mostarda destilada; 

N° CAS 506-60-2
Fórmula química C4H8Cl2S
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) 215; 14,5; 1.500
Densidade do líquido (g/cm-3) 1,27
Densidade do vapor (ar = 1) 5,4
Volatilidade (mg/m-3) 610 (20oC)
Estrutura química S

Cl Cl
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2.2. Mostardas nitrogenadas
Os nomes químicos, sinônimos, códigos de identifi cação e fórmulas estruturais das 
mostardas nitrogenadas estão na Tabela 2. Elas são bis(2-cloroetil)-aminas terciárias 
com odor de peixe e atividades vesicante e alquilante.17 Devido às propriedades tóxi-
cas e às características físico-químicas as mostardas nitrogenadas tiveram interesse 
inicialmente como agentes químicos de guerra, um pouco antes e durante a Segunda 
Guerra Mundial. HN2 e HN3 foram desenvolvidas como armas químicas, já a HN1 
foi originalmente desenvolvida como medicamento. Posteriormente, a HN2 foi em-
pregada como agente neoplásico sob o nome mustargen®. As mostardas nitrogenadas 
e compostos derivados como ciclofosfamida, clorambucil e melfalano são agentes al-
quilantes utilizados no tratamento do câncer.8, 9,11,12

Tabela 2. Nomenclatura e fórmula química das mostardas nitrogenadas.8,9,11,12

HN1
Sinônimos Etil-bis(2-cloroetil)amina; bis-(2-cloroetil) etilamina
N° CAS 538-078
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) 194 (decomposição); -34; 1.500
Densidade do líquido (g/cm-3) 1,09
Densidade do vapor (ar = 1) 5,9
Volatilidade (mg/m-3) 1.520 (20oC)

Estrutura

 
N

Cl Cl

HN2

Sinônimos Metil-bis(cloroetil) amina; 2,2’-dicloro-N-
metildietilamina; “s”; mecloroetamina

N° CAS 51-75-2
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) 75; -65; 3.000
Densidade do líquido (g/cm-3) 1,15
Densidade do vapor (ar = 1) 5,4
Volatilidade (mg/m-3) 3.580 (25oC)

Estrutura

 
N

Cl Cl
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HN3

Sinônimos Tris(cloroetil)amina; tris(2-cloroetil)amina 
hidrocloreto

N° CAS 555-77-1
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) 256 (decomposição); -3,7; 1.500
Densidade do líquido (g/cm-3) 1,24
Densidade do vapor (ar = 1) 7,1
Volatilidade (mg/m-3) 121 (25oC)

Estrutura

 
N

Cl Cl

Cl

2.3. Lewisita
A lewisita (b-clorovinildicloroarsina) é um composto arsenical com importância se-
cundária dentre os vesicantes. Foi sintetizado no início do século XX e tem pouco em-
prego nos campos de batalha. Ela é semelhante às mostardas em termos de toxicidade 
e provoca danos à pele, aos olhos e às vias respiratórias, porém, difere das mostardas 
porque seus efeitos clínicos aparecem rapidamente após a exposição.6 A lewisita é for-
mada pelos isômeros cis e trans da b-clorovinildicloroarsina (L1) em uma relação 1:9 
e várias impurezas incluindo a bis(2-clorovinil)cloroarsina (L2) e a tris(2-clorovinil)
arsina (L3). Na forma pura é incolor, mas normalmente ocorre na forma líquida oleo sa 
marrom com odor característico de gerânios.11 Os nomes químicos, sinônimos, códi-
gos de identifi cação, fórmulas químicas e estruturas das lewisitas L1, L2 e L3 estão na 
Tabela 3.

Em climas frios, a lewisita é mais volátil e mais persistente do que as mostardas e se 
mantém na forma líquida mesmo em temperaturas baixas, o que a torna um composto 
perfeito para dispersão em climas frios. Todavia sofre rápida hidrólise em climas úmi-
dos, o que diminui sua atividade biológica.11
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Tabela 3. Nomenclatura, fórmulas e estruturas químicas das lewisitas.8,9,11,12

Lewisita (L1)

Sinônimos 
2-clorovinildicloroarsina; (2-clorovinil)dicloroarsina; 
beta-clorovinildicloroarina; dicloro(2-clorovinil) 
arsina; dicloroclorovinilarsina; EA 1034

N° CAS 541-25-3
Fórmula química ClCH=CHAsCl2
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) 190; -18; 1.200-1.500
Densidade do líquido (g/cm-3) 1,89 (20oC)
Densidade do vapor (ar = 1) 7,1
Volatilidade (mg/m-3) 4.480 (20oC)

Estrutura química 
 

Cl

AsCl2

L2
Sinônimos Lewisita 2
N° CAS 40.334-69-8
Fórmula química (ClCH=CH)2AsCl
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) ---
Densidade do líquido (g/cm-3) ---
Densidade do vapor (ar = 1) ---
Volatilidade (mg/m-3) ---

Estrutura química
 

Cl
As

Cl

Cl

L3
Sinônimos Lewisita 3
N° CAS 40.334-70-1
Fórmula química (ClCH=CH)3As
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) ---
Densidade do líquido (g/cm-3) ---
Densidade do vapor (ar = 1) ---
Volatilidade (mg/m-3) ---

Estrutura química 

Cl
As

Cl

Cl
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2.4. Fosgênio oxima
A fosgênio oxima não é um vesicante verdadeiro porque não produz bolhas. Este 
composto provoca urticária, eritema e pápulas. É considerado um agente corrosivo 
e provoca sérios danos aos tecidos. Não há relatos do emprego da fosgênio oxima em 
campo de batalha e há poucas informações sobre seus efeitos em seres humanos.11 A 
fosgênio oxima na forma pura (dicloroformoxima) é um sólido com ponto de fusão 
entre 35 e 40°C e a forma usada para munição é um líquido de coloração amarelo-
-castanha.8 O nome químico, sinônimos, código de identifi cação, fórmula química e 
estrutura da fosgênio oxima estão na Tabela 4.

Tabela 4. Nomenclatura, fórmula e estrutura química do fosgênio oxima.11

Fosgênio oxima (CX)

Sinônimos CX; oxima dicloroformaldeído; dicloroformaldoxima; 
dicloroformossina; dicloroformoxima

N° CAS 1.794-86-1
Fórmula molecular CHCl2NO
PE (oC); PF (oC); LCt50 (mg/min/m-3) 128; ---; ---
Densidade do líquido (g/cm-3) ---
Densidade do vapor (ar = 1) < 3,9
Volatilidade (mg/m-3) 1.800 (20oC)

Estrutura química 

OH

Cl

N

Cl

3. TOXICOLOGIA DOS VESICANTES

3.1. Mecanismo de ação da mostarda
O mecanismo de ação das mostardas é pesquisado há anos. Inicialmente, as pesquisas 
sugeriram que a mostarda era hidrolisada no interior das células e formava ácido clo-
rídrico, porém outros estudos mostraram que a ação vesicante não estava relacionada 
com a liberação de ácido.12 Novos estudos evidenciaram que a ação tóxica da mostarda 
estava relacionada à reações com proteínas e enzimas, especialmente a reação com a 
hexoquinase que passou a ser considerada uma das alterações bioquímicas mais im-
portantes relacionadas às mostardas. As teorias que foram propostas incluem a de-
pleção da glutationa e, ainda, a peroxidação lipídica.12 Estas teorias, porém, ainda não 
estão de acordo com o padrão de danos provocados pela exposição à mostarda. No 
entanto, algumas das mudanças bioquímicas que levaram a estas teorias são reconhe-
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cidas como componentes da teoria atual proposta para a citotoxicidade da mostarda 
de enxofre.12

A teoria hoje mais aceita para defi nir o mecanismo de ação tóxica das mostardas 
(de enxofre e nitrogenadas) correlaciona-se à reação de alquilação dos constituintes 
celulares, principalmente, DNA, RNA, proteínas e membranas lipídicas. Essas reações 
podem resultar em alterações das funções fi siológicas, metabólicas e genéticas das cé-
lulas. Supõe-se que a mostarda sofra uma primeira reação com a cadeia 2-cloroetil 
sofrendo uma ciclização intramolecular para gerar o íon ônio (sulfônio ou imônio) 
e, logo após, o íon carbênio (Figura 1). O íon carbênio reage com o DNA (especifi -
camente com a N7-Guanina), RNA, proteínas e outras moléculas conforme ilustrado 
nas Figuras 1 e 2. Após a exposição, as células tentam reparar o DNA danifi cado e 
recuperá-lo. Caso isso não seja possível ocorre a morte celular, que no caso dos quera-
tinócitos (células do tecido epitelial) pode ser por apoptose, necrose ou diferenciação 
terminal.12
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Figura 1. Formação dos íons ônio e carbênio e reações da mostarda de enxofre 
com bases do DNA.12

O núcleo celular parece ser o componente mais sensível à ação da mostarda de en-
xofre. As reações mais importantes ocorrem com o DNA, onde a 7-(2-hidroxietil) gua-
nina (7-HEG) sofre 61% do total da alquilação. Outras alquilações ocorrem na posição 
3 da adenina (16%) e na posição 6 da guanina (0,1%). Presume-se que os efeitos muta-
gênicos da mostarda de enxofre sejam em parte pela deformação da O6-(2-etiltioetil)
guanina. Quase 17% do total de alquilações envolve 2 guaninas (G-alquilguanina) na 
mesma fi ta ou na fi ta oposta do DNA.12

Há evidências de que um ponto crítico no mecanismo de ação das mostardas é a 
ativação da enzima Poli[ADP-ribose]polimerase 1 (PARP-1).12 Os danos provocados 
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pela mostarda no DNA ativam a PARP-1 e resultam na depleção da produção de seu 
substrato, a nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD+). A diminuição da produção 
de NAD+ auxilia na inibição da glicólise, o que leva à geração de excesso de energia 
na célula na forma de adenosina-trifosfato (ATP).12 A perda intracelular desse ATP 
provoca morte celular por necrose. A preservação de níveis de NAD+ para prevenir a 
ativação da PARP-1 e impedir a morte celular só ocorre nas primeiras horas após a le-
são. Porém, a inibição da PARP-1 também bloqueia a reparação do DNA. Assim, a de-
gradação do DNA provoca a morte celular por apoptose. Na fase inicial da apoptose, a 
PARP-1 torna-se substrato para a caspase-3. Os estímulos apoptóticos provocam uma 
explosão na formação de adenosina difosfato ribose (ADP-ribose), porém, a PARP-1 
cliva e inibe a atividade da ADP-ribose para o consumo de energia. Além disso, ocorre 
a ativação de várias proteases e citocinas pró-infl amatórias no processo.12

Figura 2. Reações da mostarda de enxofre com diferentes moléculas. Após a formação dos 
íons intermediários (sulfônio e carbônio) os mesmos podem reagir com água, DNA, RNA, 

proteínas e enzimas. Diversas funções celulares são alteradas, e em consequência, 
ocorre a morte celular (apoptose, necrose).12
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3.2. Mecanismo de ação da lewisita
Supõe-se que a ação tóxica da lewisita (Figura 3) seja devido à presença do átomo de 
Arsênio trivalente (As+3) na estrutura, que seria o responsável pela ação vesicante e a 
toxicidade sistêmica desse agente. A solubilidade lipídica da lewisita faz com que, após 
o contato com o composto, o As+3 seja prontamente absorvido pela pele, exercendo 
sua ação sistêmica e provocando o desenvolvimento das vesicações dolororas11,22 O 
As+3é capaz de se ligar a proteínas contendo sulfi drila, especialmente enzimas, inibin-
do, assim, a oxidação do piruvato, que é uma reação crítica no metabolismo dos car-
boidratos. O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição do complexo piruvato-desi-
drogenase, que compreende três enzimas, a partir da ligação do As+3 aos grupamentos 
sulfi drila da di-hidrolipoamida.21,22 Assim, se impede a regeneração da lipoamida, que 
é um cofator necessário à conversão do piruvato em acetil coenzima A (acetilCoA). 
A redução da concentração de acetilCoA provoca a queda nos níveis de ATP que irá 
afetar diversas funções celulares dependentes do consumo de energia.21 O As+3 tam-
bém inibe as enzimas glutationa sintetase, glicose 6-fosfato desidrogenase (G6PD) e 
a glutationa redutase, reduzindo os níveis de glutationa disponíveis, que, por sua vez, 
são necessários para o processo de biotransformação do próprio As+3 no fígado.21,22

Figura 3. Mecanismo de ação do As+3 oriundo da lewisita.11
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3.3. Mecanismo de ação da fosgênio oxima
O mecanismo de ação tóxico da fosgênio oxima ainda é desconhecido. Sabe-se que 
esse agente pode provocar efeito necrosante por causa do cloro, por ação direta da 
oxima, ou por causa do grupo carbonila.11 As lesões cutâneas provocadas por ela são 
semelhantes às de um ácido forte e os seus efeitos sistêmicos mostram primeira ação 
no leito capilar onde ela se encontra. Segundo Mc Adams e Joff e11 a injeção intravenosa 
e aplicação cutânea da fosgênio oxima provoca edema pulmonar. Porém, a injeção na 
veia porta produz necrose hepática, mas não produz edema pulmonar. Os prováveis 
mecanismos de ação da fosgênio oxima estão esquematizados na Figura 4.

Figura 4. Possíveis mecanismos de ação do fosgênio oxima.11
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4. SINAIS E SINTOMAS DA INTOXICAÇÃO COM VESICANTES

4.1. Intoxicação por mostarda
Os órgãos mais afetados pelo gás mostarda são os que entram em contato direto com o 
agente: pele, olhos e sistema respiratório. Após a absorção da mostarda por via dérmi-
ca ou inalatória, o sistema hematopoiético, o trato gastrointestinal e o Sistema Nervoso 
Central (SNC) são afetados.9,11 Durante a Primeira Guerra Mundial, 80% a 90% das 
baixas do exército norte americano tiveram lesões de pele provocadas pela mostarda, 
86% tiveram danos oculares e 75% tiveram danos nas vias respiratórias. Tais valores 
são muito semelhantes às baixas iranianas na guerra Irã-Iraque.12

A quantidade de vapor necessária para produzir lesões na pele (eritema) é de 
cerca de 200 mg/min/m-³. Porém, ela depende de alguns fatores, como temperatura, 
umidade, hidratação da pele e região do corpo atingida. Regiões quentes e úmidas tais 
como o períneo, a genitália externa, as axilas, a fossa antecubital e o pescoço são as 
áreas mais sensíveis. Uma gota de mostarda (10 μg) sobre a pele é sufi ciente para pro-
vocar a vesicação. Cerca de 80% do líquido evapora e 10% são absorvidos e penetram 
na circulação, os outros 10% fi cam na superfície da pele e provocam a lesão tópica.

O vapor de mostarda penetra na pele na dose de 1,4 μg/cm-²/min-1 em 21,1°C 
e de 2,7 μg/cm-²/min-1 em 31,1°C. A mostarda líquida penetra na pele na dose de 
2,2 μg/ cm-²/min-1 em 15,6°C e na dose de 5,5 μg/cm-²/min-1 em 38,9°C. Isso faz com 
que o efeito da exposição à mostarda líquida manifeste-se mais rapidamente do que 
os efeitos da exposição ao vapor do gás mostarda.9,12 A forma mais branda de lesão 
causada pelo gás mostarda é o eritema visível que se assemelha à queimadura solar. O 
eritema começa a aparecer de 1 a 24 horas após a exposição, acompanhado de prurido 
(coceira) e ardor. Em casos de exposição a baixas concentrações, a lesão não passa 
disso, mas em concentrações mais elevadas, desenvolvem-se vesículas na periferia das 
áreas eritematosas (como um colar de pérolas). Essas vesículas se aglutinam mais tarde 
e formam bolhas maiores. Normalmente, o aparecimento do eritema ocorre em torno 
de 4 a 8 horas após a exposição e a vesicação ocorre entre 2 e 18 horas após a exposição. 
A vesicação característica da intoxicação por mostarda (Figura 5) é uma bolha grande 
em forma de cúpula, translúcida, com paredes fi nas, superfi cial, amarelada e rodeada 
por eritema, podendo ter até 5 cm de diâmetro ou largura.11,12 O fl uido das bolhas tem 
inicialmente coloração clara ou ligeiramente cor de palha e, depois de algum tempo, 
tende a tornar-se amarelado e a coagular. Esse fl uido é rico em tioglicol, não contém 
mostarda e por si só não é um vesicante. A presença do tiodiglicol é usada como indi-
cativo de intoxicação por mostarda.11,12,17
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Figura 5. Vesicação característica da ação das mostardas. Adaptado de: http://imgarcade.
com/1/mustard-gas-canister/ e http://manbir-online.com/diseases/mustard.htm

Os danos provocados pela exposição ao vapor de mostarda assemelham-se a quei-
maduras de primeiro e segundo grau, já a exposição à mostarda líquida produz lesões 
semelhantes a queimaduras de terceiro grau. A exposição a doses elevadas de mos-
tarda, principalmente na forma líquida, produz lesões caracterizadas por uma zona 
central necrosada e leva à formação de bolhas na periferia. Essas lesões são as mais 
graves, demandam um período maior para a recuperação e são as mais propensas a 
infecções. 11

As glândulas sudoríparas e sebáceas também são importantes vias de entrada para 
a mostarda e para acesso a camadas mais profundas da pele. Entretanto, a epitelização 
da pele após a exposição é frequentemente observada a partir de queratinócitos do 
folículo piloso, que são um importante reservatório de células-tronco da pele.11

Outro fenômeno importante é o escurecimento da pele após a exposição. A pig-
mentação marrom escura pode persistir por décadas na área afetada. Em contraste, 
pode acontecer também a hipopigmentação. A poiquilodermia (hiperpigmentação) 
também é um efeito tardio característico da exposição à mostarda de enxofre.11,12,17

Os olhos são os órgãos externos mais sensíveis ao gás mostarda. O período de 
latência para o aparecimento dos danos oculares é mais curto se comparado com o 
aparecimento dos danos à pele (Tabela 5). Geralmente, o período assintomático varia 
de acordo com a concentração do vapor de mostarda e com a sensibilidade individual. 
Há relatos de que a irritação ocular aparece minutos após a exposição.11 A exposição à 
baixas concentrações provoca ligeira irritação e vermelhidão. Com o aumento da con-
centração desenvolvem-se a conjuntivite, o blefaroespasmo, dores e danos na córnea. 
O desenvolvimento de fotofobia ocorre em casos de exposição a concentrações mode-
radas e pode permanecer por semanas.17 Os danos na córnea incluem a formação de 
edemas com turvação, inchaço e infi ltração de células polimorfonucleares. A melhora 
clínica ocorre após sete dias, com a diminuição do edema. A vascularização da córnea 
(pannus) com edema secundário pode levar semanas e a visão pode ser perdida se o 
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pannus afetar o eixo visual. Os efeitos graves da exposição à mostarda são a formação 
de cicatrizes entre a íris e o cristalino, que restringem os movimentos da pupila pre-
dispondo ao desenvolvimento de glaucoma.12 O dano ocular mais grave é provocado 
pela exposição à mostarda na forma líquida. Os sintomas aparecem minutos após a 
exposição e são evidentes, com lesões na córnea e possível perfuração. Pode ocorrer 
a perda da visão ou até do globo ocular, devido ao desenvolvimento de panoft almite, 
principalmente se os olhos forem tapados, pois a drenagem da infecção fi ca impedida. 
Pode também ocorrer miose, devido à atividade colinérgica da mostarda.12

Durante a Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda foi responsável por 75% das 
lesões oculares moderadas e a recuperação completa dessas lesões demorava de 1 a 2 
semanas. Severa conjuntivite com mínimo envolvimento da córnea, blefaroespasmo, 
edema das pálpebras e conjuntiva e rugosidade da córnea foi observada em 15% dos 
casos cuja recuperação levava em torno de 2 a 5 semanas.11,17 Casos de envolvimento 
moderado da córnea com erosão em áreas da córnea, cicatrização da córnea, vascu-
larização e irite, foram contabilizados em 10% dos casos e o período de recuperação 
levava em torno de 2 a 3 meses.11,17 Casos mais graves, com comprometimento da 
córnea, necrose isquêmica da conjuntiva, opacidade da córnea, ulceração profunda e 
vascularização representaram 0,1% dos casos e o período de recuperação levava mais 
de 3 meses.12 Inicialmente a mostarda provoca vasodilatação e aumento da permeabi-
lidade vascular na conjuntiva, que leva ao desenvolvimento de edema. A secreção de 
muco ocorre minutos após a exposição, com picnose das células epiteliais logo após ou 
simultaneamente às alterações descritas, e descamação do epitélio. Nos estágios mais 
avançados, ocorrem infi ltrado infl amatório do tecido conjuntivo e exsudação.9,11 Na 
dose limiar (vapor: 50-100 mg/min/m-3) os sintomas oculares são: conjuntivite, are-
nosidade nas pálpebras e lacrimejamento. Esses sintomas ocorrem, geralmente, entre 
4-12 horas após a exposição. Doses mais elevadas (vapor: > 200 mg/min/m-3, ICt50), 
provocam o desenvolvimento de edema na córnea com defi ciência visual, edema da 
pálpebra, fotofobia intensa e blefaroespasmo, que se inicia de 3 a 12 horas após a ex-
posição e pode resultar em cegueira temporária.11 Em doses acima de 400 mg/min/m-3 
ocorrem graves danos à córnea com ulceração e oclusão de vasos sanguíneos da con-
juntiva, devido à lesão endotelial. A vascularização da córnea inicia-se após algumas 
semanas e pode levar à formação de pannus. 

A Tabela 5 descreve os efeitos agudos da exposição à mostarda de enxofre em di-
ferentes órgãos.
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O sistema respiratório é muito sensível à exposição à mostarda. A inalação da 
mostarda de enxofre afeta os tratos respiratório superior e inferior. Na exposição a 
pequenas doses ocorre irritação da mucosa nasal, rouquidão, espirros e tosse, após 4 
a 6 horas. A exposição a doses moderadas provoca lacrimejamento, coriza, perda de 
olfato e paladar, secreção de muco do nariz e da garganta.8,11 Em alguns casos, podem 
ocorrer danos às vias aéreas inferiores, como traqueobronquite, tosse seca e dolorosa, 
e formação de pseudomembranas. A exposição severa provoca edema nas vias aéreas 
superiores e ulcerações e necrose nas vias aéreas inferiores. A principal complicação é 
a possível infecção respiratória que resulta em danos no epitélio das vias aéreas.8,11,12,17

A mostarda de enxofre quando absorvida sistemicamente pode provocar danos à 
medula óssea e ao sistema imunológico. A ação imunossupressora favorece a infecção 
respiratória.11

A mostarda de enxofre tem o chamado “efeito radiomimético”, isto é, produz efei-
tos semelhantes aos da radiação ionizante nas células e aos provocados pela radiotera-
pia e quimioterapia. Em doses baixas provoca dor de cabeça, náusea, vômito e perda 
de apetite.9 Em doses mais elevadas produz danos ao trato gastrointestinal e a medula 
óssea, o que provoca imunossupressão, leucopenia, diarreia, febre, caquexia, e, em ca-
sos muito graves, excitação do SNC e convulsões.8,9

A mostarda também pode afetar o SNC. Relatos de vítimas da Primeira Guerra 
Mundial  descrevem sintomas como: apatia, depressão, embotamento intelectual e lan-
gor. Estudos em animais evidenciaram que a exposição a elevadas doses de mostarda 
por inalação, por via intravenosa, subcutânea ou intramuscular a elevadas doses de 
mostarda provoca hiperexcitabilidade, movimentos musculares anormais, convulsões 
e outras manifestações neurológicas. Os animais apresentaram morte neurológica 
após algumas horas da exposição.12

4.2. Lewisita
A exposição à lewisita pode afetar a pele, olhos e vias respiratórias por contato dire-
to, e efeitos sistêmicos ocorrem após a absorção do composto. Como os dados sobre 
exposição humana à lewisita são escassos, o que se sabe sobre os seus efeitos clínicos 
baseia-se em estudos em animais.17 Imediatamente após a exposição à lewisita, ocorre 
irritação dos olhos com tosse, espirros, salivação e lacrimejamento. Concentrações de 
0,05-0,01 mg/cm-2 em contato com a pele, provocam eritema com vesicação algumas 
horas após a exposição. A dor na pele e nos olhos é imediata, diferente da mostarda. 
Os efeitos nos olhos e na pele atingem o pico entre 4 e 8 horas após a exposição. Em 
casos mais graves, ocorre formação de edema pulmonar e possivelmente insufi ciência 
respiratória. Pela via dérmica pode ocorrer necrose hepática e absorção de arsênio 
sufi ciente para provocar a morte.17 A exposição ocular a levisita provoca dor imediata 
e blefaroespasmo. Uma pequena gota (10 mL) pode provocar perfuração ocular e até 
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perda do globo ocular. Ensaios realizados com coelhos expostos à lewisita levaram 
quase imediatamente a edemas nas pálpebras, conjuntiva e córnea, com envolvimento 
precoce e grave da íris e do corpo ciliar, seguido por despigmentação do estroma da 
íris. O desenvolvimento de miose ocorreu em curto período de tempo, o que não se 
observou em estudos realizados com o gás mostarda. Por outro lado não se verifi cou 
efeitos oculares da lewisita a longo prazo, ao contrário do mostarda que tem como 
efeito ocular a longo prazo o desenvolvimento de ceratite (infl amação da córnea).17

A ingestão de alimentos contaminados com lewisita pode provocar os sintomas e 
sinais de envenenamento por arsênio, que incluem: dor de estômago, vômitos, diar-
reia, dormência e formigamento nos pés, sede e câimbras musculares. A intoxicação 
aguda por arsênio inclui também: neuropatia, nefrite com proteinúria, encefalopatia, 
anemia hemolítica intravascular, hemólise e, em casos extremos, insufi ciência renal.22

O contato com a lewisita na forma líquida ou vapor, provoca dor e irritação se-
gundos após a exposição. A dor provocada pelo agente é menos aguda se comparada 
com a provocada pela mostarda, e diminui após a formação das vesicações. Após a 
exposição ao líquido, ocorre a formação de eritema entre 15 e 30 minutos. A formação 
de vesicações ocorre horas após a exposição. O tempo será um pouco maior no caso 
do vapor da lewisita. Esse agente é absorvido pela pele em 3 a 5 minutos (em compara-
ção com 20 a 30 minutos para uma quantidade equivalente de mostarda) e se espalha 
por uma área maior que a da mostarda.11,22 A formação das vesicações inicia-se com 
o desenvolvimento no centro da área eritematosa, de uma pequena bolha que se ex-
pande e desencadeia o processo infl amatório. Diferente da vesicação provocada pelo 
gás mostarda, esse processo começa como um “colar” de pequenas bolhas na periferia 
da lesão que depois se fundem em uma bolha maior. Outras diferenças entre as lesões 
produzidas pela lewisita e pelo gás mostarda são: 1) a reação infl amatória da lewisita 
ocorre mais rápido; 2) as lesões se curam mais facilmente; 3) a infecção secundária é 
menos comum após a exposição à lewisita; e 4) a hiperpigmentação ou hipopigmenta-
ção é menos comum em casos de exposição à lewisita.12,22

O vapor de lewisita é extremamente irritante para o nariz e vias aéreas inferiores. A 
lesão das vias aéreas provocadas pela lewisita é muito semelhante às provocadas pelo 
gás mostarda. O vapor de lewisita provoca espirro, tosse, sufocação e necrose e, em 
quantidade elevadas, provoca edema pulmonar. Experimentos realizados com cães ex-
postos ao gás de lewisita evidenciaram a formação de secreções nasais, lacrimejamen-
to, ânsia de vômito, respiração ofegante e esses sintomas se intensifi caram até ocorrer 
a morte dos animais. A autópsia evidenciou pulmão edematoso, com formação de 
pseudomembrana desde as narinas até os brônquios. A mucosa brônquica e traqueal 
estava destruída e a submucosa edematosa, com broncopneumonia.12
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4.3. Fosgênio oxima
A fosgênio oxima afeta a pele, olhos e pulmões causando dor e irritação imediata. Os 
efeitos são quase instantâneos e os danos provocados aos tecidos são mais graves que 
com outros vesicantes. Nenhum outro agente químico de guerra produz dores imedia-
tamente seguidas por necrose, como a fosgênio oxima.11

Depois da exposição à pele, ocorre formação de eritema, pápulas e urticária. O 
local torna-se cinzento com a formação, no período de 5 a 30 minutos da exposição, 
de eritema e de edema, aparecendo bordas ao redor do local (pápulas), e o tecido 
necrosa-se. O edema regride após 24 horas da exposição, as áreas esbranquiçadas da 
pele fi cam marrons e forma-se uma crosta. A dor e a coceira permanecem durante 
todo o processo de cicatrização.11

As lesões oculares da fosgênio oxima são semelhantes àquelas causadas pela lewisi-
ta. Após a exposição ocorre dor, irritação, lacrimejamento e, em alguns casos, cegueira 
temporária. Essas lesões resultam em conjuntivite e queratite (infl amação da córnea).11

A principal lesão da fosgênio oxima nos pulmões é o edema pulmonar. Este efeito 
ocorre após a inalação ou absorção sistêmica do agente, com irritação imediata, coriza, 
rouquidão e dor sinusal. O edema pulmonar pode ser acompanhado por bronquiolite 
necrosante e trombose pulmonar.

5. TRATAMENTO E DESCONTAMINAÇÃO
Ainda não se conhece antídoto contra a intoxicação por agentes vesicantes e a úni-
ca forma de tratamento disponível é a eliminação dos sintomas. A vítima deve ser 
imediatamente removida do local contaminado e passar por um processo de descon-
taminação para reduzir o contato com o agente.9 Isso tem de ser feito nos primeiros 
5 minutos após o contato, caso contrário o procedimento será inútil devido à rápida 
penetração da mostarda, principalmente nos olhos. A descontaminação da pele é feita 
com terra de fuller, solventes orgânicos ou cloramina T. Para os olhos usa-se solução 
salina ou água, vaselina, para evitar a colação das pálpebras, e antibióticos. Os eritre-
mas e as bolhas podem ser tratados com caladril® e as coceiras com anti-histamínicos.9 
A dor é tratada com analgésicos e até mesmo morfi na, dependendo da gravidade da 
contaminação. Os potenciais focos de infecção podem ser tratados com sulfadiazina 
de prata. Para restaurar o aparelho respiratório pode-se usar codeína contra a tosse e 
antibióticos. Quando há depressão da medula óssea há necessidade de administração 
de estimulantes para reativá-la.9

Atualmente investiga-se medicamentos que possam impedir o processo bioquími-
co de lesão das mostardas (Figura 6). Os compostos pesquisados12 são: 1) os chamados 
sequestradores intracelulares, como a N-acetilcisteína e a aminofostina; 2) os inibido-
res do ciclo celular, como a mimosina; 3) os inibidores da PARP, como a niacinamida; 
4) os moduladores de cálcio, como o BAPTA; 5) os inibidores de protease, como o 



84 Defesa Química

ilomastat®; e 6) compostos com ação anti-infl amatória, como a indometacina. Porém, 
ainda não existe um antídoto específi co para as lesões provocadas pelas mostardas.
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Figura 6. Estruturas dos potenciais inibidores do processo bioquímico 
de lesão da mostarda de enxofre.

Durante a Segunda Guerra Mundial os Ingleses desenvolveram um antídoto contra 
o envenenamento sistêmico por arsênio provocado pelas lewisitas, muito efi ciente se 
for usado minutos após a exposição, que foi batizado de BAL (British Anti Lewisite).22 
Trata-se de um agente quelante homólogo ao glicerol, o dimercaprol, que é capaz de se 
ligar ao arsênio (Figura 7) mais fortemente do que as enzimas, reduzindo, assim, sua 
biodisponilibidade. Efeitos colaterais passageiros são irritação da pele, hipertensão, 
taquicardia e impressão de constrição no peito. O DMSA (ácido meso-2,3-dimercap-
tosuccínico) e o DMPS (ácido 2,3-dimercapto-1-propanossulfônico) (Figura 8) são 
análogos solúveis em água e menos tóxicos que o dimercaprol que podem ser admi-
nistrados por via oral. O 2,3-ditioeritrol (DTE) (Figura 8) também é um descontami-
nante promissor.
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Figura 7. Ação quelante do dimercaprol com a lewisita.
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Figura 8. Estruturas de alguns agentes quelantes de lewisita.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os vesicantes são agentes de guerra química extremamente perigosos. Seu uso em 
batalhas desde a Primeira Guerra Mundial mundial chocaram o mundo com as hor-
ríveis queimaduras químicas que são capazes de provocar. Essas queimaduras deixam 
sequelas graves que podem desfi gurar suas vítimas e, muitas vezes, torná-las inválidas. 
Fato que aliado a sua facilidade de obtenção, ação rápida e à inexistência de um an-
tídoto, tornam os vesicantes muito atraentes para grupos terroristas interessados em 
disseminar o pânico. Foi objetivo dessa revisão, portanto, chamar a atenção da Socie-
dade Brasileira para esse perigo e contribuir para estimular a comunidade científi ca a 
pesquisar novos antídotos e formas de tratamento contra os vesicantes.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Mostardas nitrogenadas e sulfuradas
O gás mostarda ou sulfeto de bis(2-cloroetila) foi amplamente utilizado como arma 
química durante a Primeira Guerra Mundial e na Guerra Irã-Iraque.1 Recentemente, 
em 2013, confl itos ocorridos na Síria entre tropas do governo e grupos rebeldes mos-
traram que essa substância continua entre as principais opções usadas em operações de 
guerra química.2 Uma das consequências da crise na Síria foi a assinatura da Convenção 
para Proibição de Armas Químicas (CPAQ)3 por aquele país.4 O arsenal sírio declara-
do foi praticamente destruído pela Organização para Proibição de Armas Químicas 
(OPAQ)5 e era constituído principalmente de gás mostarda.6

A Rev. Virtual Quim., 2014, 6 (3), 601-631. Data de publicação na web: 16 de abril de 2014.
B Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Química. Praça General Tibúrcio 80, CEP 2 2290-270, 
Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
C rbtsousa@gmail.com
D Centro Tecnológico do Exército, Divisão de Defesa Química, Biológica e Nuclear. Av. das Américas, 28.705, 
CEP 23020-470, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
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O sulfeto de bis(2-cloroetila), conhecido como gás mostarda, é um líquido viscoso 
à temperatura ambiente.1 Essa substância é a principal representante de uma família 
de compostos que podem ser divididos entre mostardas de enxofre e de nitrogênio, 
conforme mostram as Figuras 1 e 2.3
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Figura 2. Mostardas de nitrogênio.

De acordo com a classifi cação militar, as mostardas são agentes químicos persisten-
tes, empregadas taticamente para causar baixas e possuem ação fi siológica vesicante, 
devido às queimaduras causadas no organismo.7

Ainda que não haja registro de munições contendo armas químicas no Brasil, 
as mostardas nitrogenadas devem ter especial atenção dos mecanismos de controle, 
devido à grande produção industrial de trietanolamina.8 Trata-se de uma substância 
relacionada na Tabela 3 do anexo sobre substâncias químicas da CPAQ,3 cujo uso é 
permitido para inúmeras aplicações pacífi cas, mas que também pode ser utilizada in-
devidamente como precursora na síntese de mostardas nitrogenadas (Figura 3).9
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Figura 3. Síntese de HN3 a partir de trietanolamina.

1.2. Análise de mostardas em testes de proficiência da OPAQ
Amostras coletadas em inspeções da OPAQ5 são analisadas no laboratório da própria 
organização e em outros chamados de “laboratórios designados”.10 Em março de 2014, 
havia 21 laboratórios designados, incluindo cinco que se encontravam temporaria-
mente suspensos. Dos designados, dois desses laboratórios localizam-se nos EUA, 10 
na Europa, um na Rússia e oito na Ásia.10 No Brasil, o Laboratório de Análises Quími-
cas (LAQ) da Divisão de Defesa Química, Biológica e Nuclear (DDQBN) do Centro 
Tecnológico do Exército (CTEx) tem participado do processo de avaliação da OPAQ 
a fi m de obter a designação. 

Os laboratórios designados pela OPAQ5 devem: possuir um sistema de qualidade 
de acordo com a norma ISO/IEC 17025:2005 e acreditação concedida por órgão com-
petente reconhecido internacionalmente; participar ao menos uma vez por ano do 
teste de profi ciência da OPAQ;5 ser avaliado com três conceitos “A” ou dois conceitos 
“A” e um “B” nas três últimas participações no teste de profi ciência.10,11,12

Os testes de profi ciência são promovidos pela OPAQ5 semestralmente e visam 
verifi car a capacidade dos laboratórios de identifi car inequivocamente a presença de 
compostos relacionados nas tabelas da Convenção para Proibição de armas Químicas 
(CPAQ)3 em diversos tipos de amostras.11

As amostras utilizadas nos testes são preparadas como se tivessem sido coletadas du-
rante inspeções em locais suspeitos de atividades de guerra química. Um cenário típico, 
por exemplo, consiste na solicitação de análises em amostras coletadas em ambientais 
industriais, após um país fi ctício acusar outro de manter um programa de desenvolvi-
mento de armas químicas. O prazo para o laboratório concluir os trabalhos e apresentar 
o relatório das análises é de 15 dias corridos a partir do recebimento das amostras.11,12

A OPAQ5 determina que a identifi cação seja feita obrigatoriamente por meio de 
uma técnica espectrométrica.11 Dentre as diversas possíveis, cromatografi a gasosa aco-
plada à espectrometria de massas (CG-EM) tem sido a mais  empregada por todos 
os laboratórios.9,11-14 Os resultados devem ser confi rmados por uma segunda técni-
ca, não necessariamente espectrométrica.11 Nesse caso, podem ser aceitos resultados 
obti dos por cromatografi a gasosa (CG) com detectores de ionização de chama (DIC), 
fotométrico de chama (DFC) e de nitrogênio e fósforo (DNP), dentre várias outras 
possibilidades.
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As análises são difi cultadas pela degradação das substâncias no meio ambiente, 
assim como por possíveis interferentes das matrizes. Por isso, é de fundamental im-
portância o conhecimento sobre os precursores envolvidos na síntese dos agentes de 
guerra química, as possíveis reações e os produtos de degradação que possam ser for-
mados de acordo com o cenário do teste.13-15

No caso de análises de mostardas, a baixa volatilidade e estabilidade térmica de 
vários precursores e produtos de degradação difi cultam as análises por cromatografi a 
gasosa. Esse problema é resolvido com reações de derivatização durante a preparação 
das amostras para análises.9,13,15 Diversos tipos de reações são relatadas, tais como sili-
lações, metilações, trifl uoroacetilações e outras.9,13,15

2. EXPERIMENTAL

2.1. Amostras 
Todas as amostras utilizadas neste trabalho foram preparadas pela OPAQ5 durante tes-
tes de profi ciência laboratorial e analisadas na Divisão de Defesa Química, Biológica e 
Nuclear (DDQBN) do Centro Tecnológico do Exército (CTEx). As concentrações dos 
agentes químicos inseridos nas amostras variaram entre 3,5 e 20 ppm. As amostras 
foram entregues aos analistas com informações fi ctícias de que haviam sido retiradas 
de locais suspeitos de atividades com armas químicas, porém sem informar as subs-
tâncias presentes.

Tabela 1. Descrição das amostras.

Amostra Descrição Substâncias adicionadas

Água Frasco de vidro autoclavável de 100mL 
contendo cerca de 50mL de água. 

bis(2-hidroxietiltioetil)éter; 
1,2-bis(2-hidroxietiltio)etano 

Solvente 
orgânico

Frasco de vidro autoclavável contendo cerca 
de 5mL de hexano. 

Trietanolamina; 
tris(2-cloroetil)amina;
sulfeto de bis(2-cloroetila)

Piso de PVC 
(policloroeteno)

Frasco de vidro autoclavável contendo uma 
placa de PVC com cerca de 1g;
 3cm de comprimento; 1cm de largura e 
0,2cm de espessura.

Sulfeto de bis(2-cloroetila);
1,2-bis(2-cloroetiltio)etano;
bis(2-cloroetiltioetil)éter

Solo
Frasco de vidro autoclavável com tampa, 
selado, contendo cerca de 20g de solo 
arenoso.

Tiodiglicol

Frasco de 
cromatografia

Frasco de 2mL usado para cromatografia 
gasosa  contendo cerca de 0,2mL 
de polietilenoglicol adicionado para 
preservação da amostra.

Metildietanolamina; 
tiodiglicol
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2.2. Preparo das amostras de solo
As amostras de solo foram submetidas a uma extração com água, seguida por troca 
catiônica e derivatização com N,O-bis(trimetilsilil)-trifl uoroacetamida (BSTFA),13,15 

conforme a Figura 4A. Uma porção de 5g da amostra original foi colocada em um Er-
lenmeyer juntamente com 5mL de água Milli-Q. Agitou-se por 10 min e, em seguida, 
deixou-se decantar por 5 min e fi ltrou-se em fi ltro de papel. Repetiu-se o processo com 
outros 5g da amostra, juntando-se os dois extratos em uma única solução de 10mL  
Retirou-se uma alíquota de 5mL para o procedimento de troca iônica e mediu-se o 
pH. Um cartucho SCX de 100mg foi condicionado com 1mL de metanol, seguido por 
1mL de água  Milli-Q. A solução aquosa foi então eluída através do cartucho e coleta-
da. Mediu-se novamente o pH para verifi car o aumento da acidez após a troca iônica. 
Em seguida, a amostra foi evaporada até a secura em um evaporador rotativo a 50oC 
e 35 mbar por 30 min. Após isso, o resíduo da evaporação foi dissolvido em 0,5mL 
de acetonitrila e 0,5mL de BSTFA. A alíquota fi nal de 1mL foi levada para análise por 
CG-EM.

2.3. Preparo das amostras de água
As amostras de água foram submetidas a uma extração com diclorometano, seguida 
por derivatização com BSTFA, 13,15 conforme a Figura 4B. Em um funil de decantação, 
10mL de diclorometano foi adicionados a 10mL da amostra original. Após vigorosa 
agitação, deixou-se em repouso por 5 min e removeu-se a fase orgânica para um Erlen-
meyer com 1g de Na2SO4 anidro. Em seguida, uma alíquota de 1mL foi retirada para 
sililação. Adicionou-se 0,5mL de BSTFA, agitou-se e aqueceu-se a 60oC por 30 min.

2.4. Preparo das amostras de piso de PVC
As amostras retiradas de um piso de PVC foram submetidas a extração com dicloro-
metano, conforme a Figura 4C. Foram adicionados 10mL de diclorometano à amostra 
original de 1g do piso, deixando-se em ultrassom por 20 min. Em seguida, fi ltrou-se 
em fi ltro de seringa de 0.22 μm. Uma alíquota de 4mL foi retirada e colocada sob 
fl uxo suave de N2 até reduzir seu volume à metade. Depois, levou-se para análise por 
 CG-EM.

2.5. Preparo das amostras de frascos de cromatografia
As amostras de frascos de cromatografi a contendo 0,2mL de polietileno glicol foram 
submetidas a uma extração com água, seguida por evaporação até a secura e derivati-
zação com BSTFA, conforme a Figura 4D. Foram adicionados à amostra 2mL de água 
Milli-Q, levando-se ao ultrassom por 10 minutos. O extrato foi evaporado até a secura 
em um evaporador rotativo a 50oC, 35 mbar por 30 min. O resíduo da evaporação foi 
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dissolvido em 0,25mL de acetonitrila e 0,25mL de BSTFA, deixando-se reagir por 30 
min a 60oC. Após isso, a solução foi levada para análise por CG-EM.

2.6. Preparo das amostras de solvente orgânico
A Figura 4E mostra o fl uxograma do preparo das amostras de solvente orgânico rece-
bidas. Uma alíquota de 0,5mL foi retirada da amostra de solvente e analisada direta-
mente por CG-EM. Outra alíquota também de 0,5mL foi derivatizada com 0,2mL de 
BSTFA, deixando-se reagir por 30 min a 60oC.

Figura 4. Fluxograma do preparo de amostras.

2.7. Análises de CG/DFC/DNF-EM
As análises foram realizadas em um equipamento de cromatografi a a gás, marca Agi-
lent, modelo 7890A. O modo de injeção foi automático, sem divisão de fl uxo, com o 
injetor a 270oC. Hélio foi utilizado como gás carreador, com fl uxo constante de 1,5mL/
min-1. A programação de temperatura do forno iniciava em 40oC por 1 min, seguida 
por taxa de 10oC/min-1 até 300oC, mantendo-se por 10 min. A coluna utilizada foi uma 
Agilent HP5, com fase ativa de 5% fenil e 95% dimetilpolisiloxano, com espessura de 
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fi lme igual a 0,25 μm, 30m de comprimento e 0,32 mm de diâmetro interno. O volume 
de injeção foi de 1,5 μL. A saída da coluna cromatográfi ca foi conectada a um módulo 
divisor de fl uxo com controle de pressão, possibilitando a conexão simultânea de três 
diferentes detectores: um detector fotométrico de chama (DFC) de duplo canal (en-
xofre e fósforo), um detector de nitrogênio e fósforo (DNF) e um espectrômetro de 
massas (EM) marca Agilent, modelo MSD 5975C. Foi utilizada ionização por elétrons, 
com energia de 70 eV e faixa de varredura de 40 a 600 Da. Os cromatogramas de DFC 
e DNF foram utilizados para a verifi cação inicial da presença de compostos contendo 
enxofre ou nitrogênio. A partir dos tempos de retenção obtidos, passava-se ao croma-
tograma de íons totais (CIT), calculando-se os índices de retenção e comparando-os 
com as tabelas disponíveis nas bases de dados. Para isso, foram feitas injeções prévias 
de séries de alcanos nas mesmas condições utilizadas. Os resultados dos espectros de 
massas dos picos cromatográfi cos obtidos foram comparados com os disponíveis nas 
bases de dados OPCW Central Analytical Database (OCAD v. 15 2012)16 e OPCW 
Validation Group Working Database (VGWD 2012).17

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Análises das amostras de solo
Os resultados das análises das amostras de solo revelaram a presença de sulfeto de 
bis(2-hidroxietila), também chamado de tiodiglicol. Esse composto está relacionado 
na tabela 2B do anexo sobre substâncias químicas da CPAQ3 e tanto pode ser con-
siderado um precursor na síntese do gás mostarda, como também um produto de 
degradação (Figura 5).  Por isso, dependendo do cenário do local de amostragem, a 
identifi cação de tiodiglicol pode trazer indícios da tentativa de produção de mostardas 
ou mesmo do uso delas no terreno.

A identifi cação foi conseguida após sililação de uma alíquota da amostra original, 
conforme o método de preparo descrito na seção 2.2. Desse modo, a substância encon-
trada foi o sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietila), como mostrado na reação da Figura 6.
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Figura 5.  Síntese do gás mostarda a partir do tiodiglicol.
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Os cromatogramas da Figura 7 mostram que a amostra apresentou um pico in-
tenso no canal de enxofre do DFC no tempo de retenção igual a 13,6 min. O branco 
realizado imediatamente antes da análise da amostra não apresentou qualquer sinal 
nessa mesma região.

A partir do tempo de retenção medido de 13,6 min, calculou-se o índice de reten-
ção, obtendo-se o valor de 1.424, compatível com o encontrado na OCAD16 de 1.424 ± 
20 para o sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietila).

Figura 7. Cromatograma obtido no DFC: A) branco; B) amostra, indicando a presença de 
composto contendo enxofre no tempo de retenção igual a 13,6 min.

O espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 13,6 min é apre-
sentado na Figura 8A. O íon-base de m/z 73 é muito comum em compostos subme-
tidos a sililações e se deve ao fragmento trimetilsilila [C3H9Si]+. Os íons 116 e 147 são 
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associados aos fragmentos trimetilsililoxietila [C5H12OSi].+ e [C5H11OSSi]+
, respectiva-

mente. O espectro obtido apresentou índice similaridade de 91% quando comparado 
com o espectro do sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietila) disponível na OCAD16 (Figura 
8B).

Figura 8. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 13,6 min; 
B) espectro de massas do sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietila) encontrado na OCAD.16

3.2. Análises das amostras de piso de PVC
Em uma das amostras de piso de PVC foram identifi cadas as substâncias sulfeto de 
bis(2-cloroetila), 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano e bis(2-cloroetiltioetil)éter. 

As Figuras 9 e 10 mostram os resultados que levaram à identifi cação de sulfeto de 
bis(2-cloroetila). 

Nos cromatogramas obtidos com o detector fotométrico de chama no canal de en-
xofre, observam-se as diferenças entre o branco e a amostra no tempo de retenção de 
11,5 min, indicando a presença de um composto contendo enxofre (Figura 9). 

A partir do tempo de retenção medido, calculou-se o índice de retenção, obtendo-
-se o valor de 1.179, compatível com o valor tabelado na OCAD16 de 1.178 ± 20 para o 
sulfeto de bis(2-cloroetila). 

O espectro de massas desse pico é apresentado na Figura 10A. O íon-base (m/z = 
109) é associado ao fragmento [M – CH2Cl]+ do gás mostarda e o íon 158 corresponde 
ao íon-molecular. Notam-se ainda que as intensidades dos íons 111 e 160 correspon-
dem àquelas devidas aos isótopos dos átomos de cloro (cerca de 30% e 70% dos res-
pectivos íons de m/z 109 e 158). O índice de similaridade foi de 97% com o espectro 
do sulfeto de bis(2-cloroetila) encontrado na OCAD16 (Figura 10).
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Figura 9. Cromatograma obtido no DFC: A) branco; B) amostra, indicando a presença de 
composto contendo enxofre no tempo de retenção igual a 11,5 min.

Figura 10. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 11,5 min; B) 
espectro de massas do sulfeto de bis(2-cloroetila) encontrado na OCAD.16
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As Figuras 11 e 12 mostram os resultados que permitiram a identifi cação de 
1,2-bis(2-cloroetiltio)etano em uma das amostras de PVC. A presença de um compos-
to sulfurado na amostra foi observada no DFC pela aparição de um pico cromatográ-
fi co no tempo de retenção de 18,9 min (Figura 11). 

A partir do tempo de retenção de 18,9 min medido, calculou-se o índice de reten-
ção, obtendo-se o valor de 1.704, compatível com o valor tabelado na OCAD16 de 1.703 
± 20 para o 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano. 

O espectro de massas desse pico apresentou índice de similaridade de 98% com o 
espectro do 1,2-bis(2-cloroetiltio) etano encontrado na OCAD16 (Figura 12).

Figura 11. Cromatograma obtido no DFC: A) branco; B) amostra, indicando a presença 
de composto contendo enxofre no tempo de retenção igual a 18,9 min.
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Figura 12. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 18,9 min; B) 
espectro de massas do 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano encontrado na OCAD.16

As Figuras 13 e 14 mostram os resultados que levaram à identifi cação de 1,2-bis(2-
-cloroetiltio)éter em uma das amostras de PVC.

O cromatograma da amostra obtido no DFC indicou a presença de substância con-
tendo enxofre no tempo de retenção de 22,25 min (Figura 13B). O índice de retenção 
calculado com esse tempo foi de 1997, compatível com o valor tabelado na OCAD16 de 
1.990 ± 20 para o bis(2-cloroetiltioetil)éter.

Figura 13A. Cromatograma do branco da amostra obtido no DFC, indicando a ausência de 
compostos contendo enxofre.



Identificação de mostardas por cromatografia gasosa acoplada... 99

Figura 13B. Cromatograma da amostra obtido no DFC, indicando a presença de composto 
contendo enxofre no tempo de retenção igual a 22,25 min.

O espectro de massa desse pico é apresentado na Figura 14. O íon-base (m/z = 123) 
é associado ao fragmento [C4H8ClS]+. O íon-molecular (m/z=262) não possui intensi-
dade sufi ciente para ser detectado. O índice de similaridade foi de 90% com o espectro 
do bis(2-cloroetiltioetil)éter encontrado na OCAD16 (Figura 14).

Figura 14. A) Espectro de massa da substância de tempo de retenção igual a 22,25 min; 
B) espectro de massas do bis(2-cloroetiltioetil)éter encontrado na OCAD.16

3.3. Análises dos frascos de cromatografia
As análises dos resíduos contidos nos frascos de cromatografi a revelaram a presença 
de metildietanolamina e tiodiglicol. A identifi cação de ambas as substâncias foi con-
seguida após sililação de uma alíquota da amostra original, conforme o método de 



100 Defesa Química

preparo descrito na seção 2.5. A sililação do tiodiglicol foi descrita anteriormente na 
Figura 6 e produz o sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietila). A reação da metildietanola-
mina com o BSTFA produz o N-metil-N,N-bis(2-trimetilsililoxietil)amina e é mostra-
da na Figura 15.
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Figura 15. Sililação da metildietanolamina.

As Figuras 16 e 17 mostram os resultados que permitiram a identifi cação de N-
-metil-N,N-bis(2-trimetilsililoxietil)amina na amostra.

Figura 16. Cromatograma obtido no DNF: A) branco; B) amostra, indicando a presença de 
composto contendo nitrogênio ou fósforo no tempo de retenção igual a 11,7 min.
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O cromatograma da amostra obtido no DNF indicou a presença de um composto 
contendo nitrogênio ou fósforo no tempo de retenção de 11,7 min.

A partir do tempo de retenção de 11,7 min medido, calculou-se o índice de re-
tenção, obtendo-se o valor de 1.301, compatível com o valor tabelado na VGWD17 de 
1.314 ± 20 para o N-metil-N,N-bis(2-trimetilsililoxietil)amina.

O espectro de massas desse pico é apresentado na Figura 17. O íon-base (m/z = 
160) é associado à perda de um grupo trimetilsililoximetila do íon molecular, for-
mando o fragmento [C7H18NOSi]+. O íon de m/z 262 corresponde à perda de metila 
[M-CH3]+. O índice de similaridade foi de 90% com o espectro do N-metil-N,N-bis(2-
-trimetilsililoxietil)amina encontrado na OCAD16 (Figura 17).

Figura 17. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 11,8 min; B) 
Espectro de massas do N-metil-N,N-bis(2-trimetilsililoxietil)amina, disponível na OCAD.16

As Figuras 18 e 19 mostram os resultados da identifi cação do sulfeto de bis(2-tri-
metilsililoxietila).

O cromatograma da amostra obtido no DFC indicou a presença de composto con-
tendo enxofre no tempo de retenção de 13,3 min. A partir desse tempo de retenção 
medido, calculou-se o índice de retenção, obtendo-se o valor de 1.409, compatível com 
o valor tabelado na VGWD17 de 1.424 ± 20 para o sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietil).

O espectro de massas obtido no tempo de retenção de 13,3 min é apresentado na 
Figura 19. Como já abordado no item 3.1, o íon-base (m/z 73) se deve ao fragmento 
trimetilsilila [C3H9Si]+. Os íons 116 e 147 são associados aos fragmentos trimetilsili-
loxietila [C5H12OSi].+ e [C5H11OSSi]+

, respectivamente. O espectro obtido apresentou 
índice similaridade de 94% quando comparado com o espectro do sulfeto de bis(2-
-trimetilsililoxietila) disponível na VGWD17 (9).
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Figura 18. Cromatograma obtido no DFC: A) branco; B) amostra, indicando a presença de 
composto com tempo de retenção igual a 13,3 min contendo enxofre.

Figura 19. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 13,3 min; B) 
espectro de massas do sulfeto de bis(2-trimetilsililoxietil), disponível na VGWD.17
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3.4. Análises das amostras de água
Os resultados das análises de água revelaram a presença de 1,2-bis(2-hidroxietiltio)
etano e bis(2-hidroxietiltioetil)éter. Esses compostos são, respectivamente, precurso-
res da sesquimostarda (1,2-bis(2-cloroetiltio)etano) e da mostarda O (bis(2-cloroe-
tiltioetil)éter) e estão relacionados na Tabela 2B da CPAQ.3 Podem também ser con-
siderados como produtos de degradação dessas mesmas substâncias em água. Todas 
as substâncias foram identifi cadas após sililação de uma alíquota da amostra original, 
conforme o método de preparo descrito na seção 2.3. A Figura 20 mostra os derivados 
sililados que foram produzidos e identifi cados.
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Figura 20. Sililação da sesquimostarda e da mostarda O.

Nos cromatogramas obtidos com o detector fotométrico de chama, observa-se a 
presença de compostos contendo enxofre na amostra nos tempos de retenção de 20,88 
e 23,79 min (Figuras 21 e 22).

Figura 21A. Cromatograma do branco da amostra obtido no DFC, indicando ausência de 
composto contendo enxofre no tempo de retenção de 20,88 min.
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Figura 21B. Cromatograma da amostra obtido no DFC, indicando a presença de composto 
contendo enxofre no tempo de retenção de 20,88 min.

Figura 22. Cromatogramas obtidos no DFC: A) branco em 23,79 min; B) presença de 
composto contendo enxofre no tempo de retenção de 23,79 min.
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Os espectros de massas obtidos nesses tempos de retenção são apresentados nas 
Figuras 23 e 24. Em ambos os espectros, o íon-base foi o de m/z 73, característico do 
fragmento trimetilsilila [C3H9Si]+. Os íons 116 e 177 são associados aos fragmentos 
trimetilsililoxietila [C5H12OSi].+ e trimetilsililoxietiltioetila [C7H17OSSi]+, respectiva-
mente. Quando comparado com os espectros de massas disponíveis na OCAD,16 o 
espectro de tempo de retenção 20,9 min obteve índice de similaridade de 91% com o 
do 1,2-bis(2-trimetilsililoxietiltio)etano, conforme mostrado na Figura 23. O espectro 
do pico em 23,8 min apresentou 91% de similaridade com o bis(2-trimetilsililoxietil-
tioetil)éter (Figura 24).

Figura 23. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 20,88 min; B) 
Espectro de massas do 1,2-bis(2-trimetilsililoxietiltio)etano, disponível na OCAD.16

Figura 24. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 23,79 min; B) 
Espectro de massas do bis(2-trimetilsililoxietiltioetil)éter, disponível na OCAD.16
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3.5. Análises das amostras de solvente
As análises das amostras de solvente revelaram a presença de três compostos relevantes: 
sulfeto de bis(2-cloroetila), tris(2-cloroetil)amina e trietanolamina. A análise direta do 
solvente permitiu a identifi cação das duas primeiras substâncias. Contudo, a sililação 
de uma alíquota da amostra foi necessária para a identifi cação da trietanolamina, con-
forme o método de preparo descrito na seção 2.6. Desse modo, a substância encontrada 
foi o tris(2-trimetilsililoxietil)amina, como mostrado na reação da Figura 25.
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Figura 25. Derivatização da trietanolamina com BSTFA.

As Figuras 26 e 27 mostram os resultados da identifi cação do tris(2-trimetilsililo-
xietil)amina. Os cromatogramas obtidos com o DNF mostram a presença de um com-
posto contendo nitrogênio ou fósforo no tempo de retenção de 18,20 min (Figura 26).

Figura 26. Cromatogramas obtidos no DNF: A) branco em 18,20 min; B) presença de 
composto contendo nitrogênio ou fósforo no tempo de retenção de 18,20 min.
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O espectro de massas obtido no mesmo tempo de retenção apresentou índice de 
similaridade de 95% com o espectro do tris(2-trimetilsililoxietil)amina presente na 
biblioteca da OCAD16 (Figura 27). O íon-base (m/z 262) corresponde ao fragmento 
[C11H28NO2Si2]+, formado pela perda do grupo trimetilsililoxi do íon molecular.

Figura 27. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 18,20 min; 
B) Espectro de massas do tris(2-trimetilsililoxietil)amina disponível na OCAD.16

As Figuras 28 e 29 mostram os resultados da identifi cação do tris(2-cloroetil)amina 
ou HN3. Os cromatogramas obtidos com o DNF mostram a presença de um composto 
contendo nitrogênio ou fósforo na amostra no tempo de retenção de 15,17 min (Fi-
gura 28).

O espectro de massas obtido nesse mesmo tempo de retenção apresentou índice de 
similaridade de 98% com o espectro do tris(2-cloroetil)amina presente na biblioteca da 
OCAD16 (Figura 28). O íon-base (m/z 154) corresponde ao fragmento [M – CH2Cl]+.
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Figura 28. Cromatogramas obtidos no DNF: A) branco em 15,17 min; B) presença de 
composto contendo nitrogênio ou fósforo no tempo de retenção de 15,17 min.

Figura 29. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 15,17 min; 
B) Espectro de massas do tris(2-cloroetil)amina disponível na OCAD.16
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As Figuras 30 e 31 mostram os resultados da identifi cação do sulfeto de bis(2-
-cloroetila) na amostra de solvente. Os cromatogramas obtidos com o DFC mostram 
a presença de um composto contendo enxofre no tempo de retenção de 11,59 min 
(Figura 30).

O espectro de massas obtido nesse mesmo tempo de retenção apresentou índice de 
similaridade de 98% com o espectro do sulfeto de bis(2-cloroetila) presente na biblio-
teca da OCAD16 (Figura 31). Conforme já discutido anteriormente, o íon de m/z 158 
corresponde ao íon-molecular do gás mostarda e o íon-base (m/z 109) é associado ao 
fragmento [M – CH2Cl]+.

Figura 30. Cromatogramas obtidos no DFC: A) branco em 11,59 min; B) presença de 
composto contendo nitrogênio ou fósforo no tempo de retenção de 11,59 min.
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Figura 31. A) Espectro de massas da substância de tempo de retenção igual a 11,59 min; 
B) Espectro de massas do tris(2-cloroetil)amina disponível na OCAD.16

4. CONCLUSÕES
Amostras de água, solo, solvente orgânico, um piso de PVC e frascos de cromatografi a 
foram analisadas para verifi cação da presença de mostardas de enxofre e de nitrogê-
nio, além de seus precursores e produtos de degradação. 

O uso de cromatografi a gasosa com detectores de nitrogênio e fósforo, fotométrico 
de chamas e espectrometria de massas acoplados simultaneamente se mostrou efi caz 
na identifi cação de todas as substâncias analisadas. Os problemas devidos à alta po-
laridade e baixa volatilidade de alguns desses compostos foram resolvidos através de 
derivatização de algumas alíquotas com BSTFA, possibilitando o emprego da croma-
tografi a gasosa como técnica de separação.

Os cromatogramas obtidos nos detectores de nitrogênio e fósforo (DNF) e fotomé-
trico de chama (DFC) apresentaram grande seletividade e sensibilidade aos compostos 
de interesse quando comparados com os cromatogramas de íons totais (CIT) obtidos 
no detector de massas. Dessa forma, DNF e DFC tiveram grande utilidade na detecção 
inicial dos picos cromatogáfi cos referentes a possíveis compostos de interesse, permi-
tindo maior rapidez nas análises dos dados. Por outro lado, DNF e DFC normalmente 
não podem ser usados para cálculo de índices de retenção, uma vez que não possuem 
sensibilidade a alcanos. Contudo isso foi possível porque o CIT, sensível a alcanos, foi 
obtido simultaneamente. Os índices de retenção de todos os compostos foram compa-
tíveis com os valores das bases de dados da OPAQ,5,16,17 fi cando dentro da margem de 
±20 unidades estabelecida por aquela organização.11

A identifi cação espectrométrica dos compostos foi conseguida por análise dos es-
pectros de massa dos picos do CIT nos tempos de retenção indicados pelos DNF e 
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DFC. Todos os espectros de massas das substâncias identifi cadas apresentaram índices 
de similaridades iguais ou superiores a 90% quando comparados aos existentes nas 
bases de dados da OPAQ.5,16,17

As análises das amostras de água revelaram a presença dos compostos bis(2-hi-
droxietiltioetil)éter e 1,2-bis(2-hidroxietiltio)etano. Considerando as possíveis reações 
das mostardas no ambiente aquoso, os compostos hidroxilados encontrados estavam 
compatíveis com a matriz analisada. O mesmo se pode dizer da presença de tiodiglicol 
em solo, uma vez que o ambiente também promoveria a degradação das mostardas ao 
longo do tempo. Contudo, estruturas intactas de sulfeto de bis(2-cloroetila); 1,2-bis(2-
-cloroetiltio)etano e bis(2-cloroetiltioetil)éter foram identifi cadas na amostra de piso 
de PVC. O sulfeto de bis(2-cloroetila) foi identifi cado também na amostra de hexano, 
juntamente com o tris(2-cloroetil)amina e trietanolamina. Por fi m, os resquícios con-
servados com polietilenoglicol nos frascos de cromatografi a coletados como amostras 
continham metildietanolamina e novamente tiodiglicol.

Em conclusão, os resultados mostraram a identifi cação de mostardas, seus precur-
sores e produtos de degradação em diferentes matrizes por meio da utilização de um 
sistema CG/DFC/DNF-EM.
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Reativadores da acetilcolinesterase inibida 
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1. INTRODUÇÃO
O uso de agentes de guerra química constitui uma das maiores ameaças no mundo 
atual. A guerra química se baseia na utilização de substâncias com propriedades tóxi-
cas, que são capazes de matar, para destruição em massa, além de causar danos severos 
ao meio ambiente.1 Os agentes de guerra química mais destacados e perigosos são os 
organofosforados (OF) neurotóxicos que, devido a sua alta toxicidade, bastam peque-
nas quantidades para causar convulsões e morte.

Um dos maiores motivos para o uso de armas químicas em guerra e ações terroris-
tas é que seu uso acaba sendo mais barato que as armas convencionais, como bombas, 
projéteis e explosivos. Por exemplo, para matar todas as pessoas em uma área de um 
quilômetro quadrado, o uso de armas químicas pode chegar a um custo de aproxima-
damente 40% do que seria gasto se fossem usadas armas normais.2 O outro motivo é 
que as armas químicas, além de causarem morte de forma rápida e efi ciente, também 
causam problemas psicológicos aos que conseguem sobreviver à intoxicação, sendo 
assim mais preocupantes que outras armas.

Os agentes de guerra química foram utilizados diversas vezes em guerras desde a 
antiguidade, ainda que sendo agentes não bem defi nidos nem muito efi cientes. Já vá-
rios agentes tóxicos mais efi cientes receberam maior importância em 1915, quando o 
exército alemão lançou gases como cloro e mostarda contra tropas francesas durante 
a Primeira Guerra Mundial, causando inúmeras baixas no exército inimigo.2 A partir 

A Rev. Virtual Quim., 2014, 6 (3), 671-686. Data de publicação na Web: 23 de março de 2014
B Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Química, Grupo de Química Medicinal, Praça General 
Tibúrcio, 80, Praia Vermelha, Urca, CEP 22290-270, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
C nane.cp@gmail.com
D jdfv2009@gmail.com
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dessa data o desenvolvimento de agentes neurotóxicos foi mais intenso para diversos 
exércitos. Antes da Segunda Guerra Mundial o exército alemão iniciou o desenvolvi-
mento dos primeiros OF neurotóxicos como agentes de guerra química, especialmente 
tabun (GA), sarin (GB) e soman (GD) (Figura 1). Apesar disso, estes agentes, assim 
como o gás mostarda e outras substâncias tóxicas, não foram utilizados durante a Se-
gunda Guerra Mundial. Na década de 1950, foram desenvolvidos os OF neurotóxicos 
da família V, que são mais tóxicos e persistentes no ambiente, sendo que o primeiro, 
chamado VX, foi desenvolvido na Inglaterra. Depois foram criados outros compostos 
similares, especialmente na antiga União Soviética (Figura 1).2
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Figura 1. Estruturas de alguns agentes neurotóxicos.3

Um dos primeiros países a usar OF neurotóxicos foi o Iraque, sob o comando de 
Saddam Hussein na guerra contra Irã entre 1980 e 1988, levando a centenas de mortes 
de iranianos.4 No ano de 1988, Hussein também usou o agente neurotóxico tabun 
contra os curdos, causando muitas outras mortes.5

No ano de 1994, o sarin foi utilizado no Japão contra civis em um ataque terrorista 
que resultou na morte de sete pessoas e 200 intoxicações.6 No ano seguinte houve ou-
tro ataque no Japão pelo mesmo grupo terrorista utilizando o sarin, sendo desta vez 
em uma estação de metrô em Tóquio, provocando a intoxicação de 5.000 vítimas e a 
morte de 12 pessoas.7-9 Nos anos seguintes, muitas das pessoas intoxicadas também 
morreram ou fi caram em péssimas condições de saúde.

Por outro lado, aconteceram intoxicações de soldados americanos por sarin du-
rante a Guerra do Golfo, em 1991, possivelmente quando estes soldados destruíram 
um depósito de armas químicas no Iraque. Em 2003, os Estados Unidos, com o apoio 
da Inglaterra, invadiu o Iraque com o argumento de esse país ter depósitos de armas 
químicas nessa época.8,9 Em 2004, uma granada de gás sarin explodiu em Bagdá após 
ser descoberta por soldados da coligação, deixando 2 feridos.8,9
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Recentemente, armas químicas foram utilizadas na Síria, levando a morte de cerca 
de 1.300 pessoas, especialmente civis e crianças, sendo esse um dos piores eventos 
de uso de armas químicas no mundo. Esses casos mostram que a utilização de armas 
químicas continua a representar uma grande ameaça à segurança de qualquer país, 
apesar de existir a Convenção de Proibição de Armas Químicas da ONU (CPAQ), que 
proíbe o desenvolvimento, produção, estocagem e o seu uso. Essa convenção também 
promove a eliminação de estoques existentes de tais armas.10

Infelizmente alguns países ainda não participam da CPAQ e as armas químicas 
podem facilmente ser utilizadas por grupos terroristas. O baixo custo e a facilidade 
de sua manufatura faz que as armas químicas interessem as organizações terroristas, o 
que é uma grande preocupação em todo o mundo.11

Outro aspecto importante com relação aos OF é sua aplicação como pesticidas na 
agricultura.12 Por exemplo, a ONU tem informado que aproximadamente dois milhões 
de pessoas por ano tentam cometer suicídio com pesticidas ou inseticidas OF, e cerca 
de um milhão de pessoas são intoxicadas com esses compostos de forma acidental.13,14 

Um recente exemplo desse problema foi a intoxicação de 50 crianças em uma esco-
la na Índia com OF em 2013, das quais 23 morreram, inclusive algumas que foram 
hospitalizadas.15,16 Infelizmente esses pesticidas ou inseticidas são também utilizados 
para assassinatos e suicídios no mundo todo.17 Esses pesticidas muitas vezes poluem 
produtos de agricultura, como frutas e outros vegetais que, se ingeridos sem serem 
limpos, podem levar a intoxicação com possibilidade de morte ou ações colinérgicas.

Os OF normalmente atuam inibindo a enzima acetilcolinesterase (AChE), que é 
fundamental para nosso sistema de controle de transmissão nervosa. Atualmente não 
existe nenhum fármaco capaz de reativar essa enzima se ela for inibida por qualquer 
OF neurotóxico, o que faz necessário primeiro determinar qual foi o composto que 
intoxicou a pessoa, para selecionar o melhor fármaco reativador para seu tratamento. 
Infelizmente essa determinação pode levar bastante tempo, fato que muitas vezes invia-
biliza o tratamento da pessoa intoxicada em tempo hábil o sufi ciente para evitar o óbito.

Por esses motivos é de grande importância o desenvolvimento de novos fármacos 
para salvar a vida de pessoas intoxicadas por OF, tanto agentes neurotóxicos como 
pesticidas, sendo necessário desenvolver substâncias que sejam capazes de reativar efi -
cientemente a AChE independente de qual foi o OF utilizado na intoxicação.

2. ORGANOFOSFORADOS
A maior parte dos OF usados como pesticidas ou intoxicantes são derivados dos áci-
dos fosfórico, fosfônico, fosfínico ou fosforamídico. Eles possuem um átomo central 
de fósforo pentavalente, com ligação em grupos funcionais diferentes. Em termos ge-
rais o fósforo central possui uma ligação dupla com oxigênio ou enxofre, mas suas 
três ligações simples podem ser diversas. Além disso, ele está ligado a pelo menos um 
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grupo alquiloxila (RO) em todos os OF, e quando as outras duas ligações simples são 
desse tipo os compostos são chamados de fosfatos (1). Às vezes um desses grupos RO 
é substituído por um grupo com nitrogênio (R2N), sendo chamados fosforoamidatos 
(2). Se dois ligantes simples são via oxigênio (RO) e o terceiro é uma alquila (R) os 
compostos são chamados fosfonatos (3). Ainda é possível que duas ligações simples 
sejam com alquilas, caracterizando, então, os fosfi natos (4). Quando a ligação dupla é 
com enxofre, os compostos passam a ser fosforotioatos (5), fosfonotioatos (6) e fosfi -
notioatos (7) (Figura 2). Nos OF os grupos alquiloxila (RO) ou alquila (R) podem ser 
também ariloxila (ArO) ou arila (Ar).18,19
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Figura 2. Exemplos de compostos organofosforados.

Um dos primeiros trabalhos na preparação de compostos OF foi do cientista Jean 
Louis Lassaigne, da França, que no início do século XIX preparou o trietil fosfato e 
estudou a sua toxicidade, motivando a pesquisa desses compostos. Outro cientista 
francês, Philippe de Clermont, foi quem desenvolveu o primeiro organofosforado ini-
bidor da AChE, chamado tetraetil pirofosfato (TEEP) (8) (Figura 3). O efeito desse 
tipo de composto no sistema nervoso central foi depois descrito pelos cientistas ale-
mães Willy Lange e Gerde von Krueger em 1932, processo que motivou o cientista 
alemão Gerhard Schraeder a preparar outros OF para ação inseticida.
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Figura 3. Primeiro inseticida organofosforado sintetizado (TEEP).

Vários dos compostos preparados por Schraeder acabaram sendo muito mais tóxi-
cos, e depois vieram a ser utilizados como armas químicas.3 Esses compostos são sinte-
tizados usando metodologias relativamente simples. Por exemplo, a reação de difl uoro 
metilfosfato (9) com isopropanol, como mostrado na Figura 4, leva a formação de 
sarin (10), que é obtido em duas conformações, S-(-)-sarin (10a) e R-(+)-sarin (10b).
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Figura 4. Síntese do organofosforado neurotóxico sarin (10a e 10b).

Os OF neurotóxicos utilizados como armas químicas são compostos com pelo menos 
um grupo alquila e um grupo de saída ligado ao fósforo. Os mais tóxicos apresentam um 
grupo alquila ligado diretamente ao fósforo e também possuem grupos que podem ser 
facilmente substituídos por cianetos, fl úor e grupos com enxofre. Essas características 
estruturais os fazem ser facilmente atacados nucleofi licamente por grupos hidroxilados, 
especialmente o aminoácido serina. Outros OF que também apresentam toxidez são os 
pesticidas e inseticidas, que são aplicados em processos de agricultura e em controle de 
insetos. Apesar de possuírem menor toxicidade para seres humanos que os agentes OF 
de guerra química, eles levam a diversas intoxicações e mortes mundialmente todos os 
anos. Um conjunto de pesticidas e inseticidas tóxicos é mostrado na Figura 5.
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Figura 5. Exemplos de organofosforados pesticidas.

A principal característica dos OF neurotóxicos é a fosforilação de alguns grupos fun-
cionais, principalmente em proteínas, sendo o mais comum a reação com serinas, o que 
acontece fortemente nas enzimas colinesterases; AChE e butirilcolinesterase (BuChE).

3. ACETILCOLINESTERASE (ACHE)
A AChE é uma das mais importantes enzimas nos sistemas de transmissão de impul-
sos nervosos. Um impulso nervoso precisa sempre ser transferido de um neurônio 
para outro, o que é realizado via mediadores químicos, como acetilcolina (ACh), en-
cefalina, dopamina, glutamato, noradrenalina, serotonina e outras. A ACh é um dos 
neurotransmissores mais importantes, pois funciona no controle da atividade de áreas 
cerebrais envolvidas nas ações de atenção, aprendizagem e memória, e atua na junção 
neuromuscular. Quando esse neurotransmissor é emitido por um neurônio na fenda 
sináptica ele vai interagir com receptores nicotínicos e muscarínicos do próximo neu-
rônio, transmitindo o impulso nervoso. Para evitar o excesso do impulso nervoso, que 
levaria a crise colinérgica, é necessário que o neurotransmissor seja anulado. No caso 
na ACh a enzima AChE promove sua hidrólise, transformando-a em colina e acetato, 
como mostrado na Figura 6.
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Figura 6. Transmissão neuronal da acetilcolina e sua hidrólise por AchE.

Como mostrado na Figura 6, uma vez que a ACh é hidrolisada pela AChE, a colina 
liberada é reabsorvida pelo neurônio para ser reutilizada na formação de mais ACh. O 
principal resíduo de aminoácido do sitio ativo da AChE envolvido no processo de hi-
drólise da ACh é uma serina (Ser203), cuja ação é ajudada pelos aminoácidos histidina 
(His447) e ácido glutâmico (Glu334), como mostrado na Figura 7.19

Figura 7. Mecanismo de hidrólise da ACh no sítio ativo da AChE humana.
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Como mencionado anteriormente, os OF neurotóxicos inibem a ação de várias en-
zimas, principalmente a AChE.3 A inibição da AChE resulta em um grande aumento 
na concentração de ACh, o que leva a excesso do impulso nervoso e uma crise coli-
nérgica com convulsões, colapso no sistema nervoso central com perda do controle 
muscular e graves problemas respiratórios. Esses efeitos podem levar à morte de forma 
relativamente rápida.

A inibição da AChE por OF neurotóxicos ocorre no sistema nervoso central e no 
periférico. Os organosforados têm afi nidade com o sítio ativo da AChE, e uma vez 
ocorrida a reação, a enzima fi ca inibida e não consegue promover a hidrólise da ACh. 
A inibição ocorre no interior do sítio ativo, no aminoácido serina da tríade catalíti-
ca (Ser203) através da interação com o organofosforado. No caso da AChE humana 
(HuAChE), este agente liga-se covalentemente com a Ser203. Esta ligação se dá entre o 
átomo de fósforo e o oxigênio da serina, com consequente desprendimento do grupo 
de saída do organofosforado, cujo mecanismo é mostrado na Figura 8.20
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organofosforado.18
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Os tratamentos médicos utilizados para pessoas intoxicadas por OF neurotóxicos 
são os mesmos princípios aplicados a outras substâncias tóxicas como: não deixar a 
vítima exposta ao agente tóxico, criar ventilação, administrar os antídotos adequados 
e também corrigir anomalias cardíacas.21

Na quimioterapia utilizada para o tratamento da intoxicação com compostos OF 
são utilizados três tipos de fármacos. Primeiramente administra-se uma substância 
anticolinérgica, para antagonizar os efeitos do acúmulo de ACh nos receptores coli-
nérgicos, em seguida utiliza-se um depressor do sistema nervoso central, que irá atuar 
como um anticonvulsivante e, após utiliza-se uma oxima que possua a capacidade de 
reativar a AChE inibida.21,22 Nestes casos de intoxicação por OF, a atropina é o anticoli-
nérgico mais usado. Ela compete com a ACh pelos receptores muscarínicos, diminuin-
do os efeitos causados pelo excesso de ACh. Entre os depressores do sistema nervoso 
central o diazepam é o mais empregado (Figura 9).
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Figura 9. Estruturas da atropina e do diazepam, utilizados no tratamento 
de intoxicação por OF neurotóxicos.19

4. PROCESSO DE REATIVAÇÃO DA ACHE
Como mencionado anteriormente, os OF inibem a AChE pelo processo de fosforila-
ção (Figura 6). Ao ocorrer esta inibição o local esterásico fosforilado sofre regeneração 
hidrolítica com uma velocidade muito lenta. Wilson, em 1951, mostrou em suas pes-
quisas que grupos nucleofílicos como as oximas, hidroxilaminas e também os ácidos 
hidroxâmicos, conseguiam reativar a enzima com maior velocidade do que a hidrólise 
espontânea. Além disso, Wilson constatou que a AChE com sua capacidade esterase 
perdida poderia ser restaurada por compostos que deslocassem o grupo fosforil da 
enzima. A reativação seletiva da AChE poderia ser alcançada por um nucleófi lo, onde 
o nitrogênio quaternário interagisse com o subsítio negativo do centro ativo, deixando 
este nucleófi lo em posição oposta ao átomo de fósforo.23,24 Wilson e Ginsburg conse-
guiram este processo com a pralidoxima (2-PAM), a qual reativa a enzima 1 milhão de 
vezes mais rápido em comparação com a hidroxilamina. Também foram testadas al-
gumas oximas bis-quaternárias e estas mostraram ser reativadoras potentes da AChE. 
Ainda não existe uma oxima com resultados satisfatórios para todos os agentes neu-
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rotóxicos, sendo esta a principal defi ciência deste tratamento. As principais oximas 
utilizadas atualmente são a 2-PAM (11), a trimedoxima (TMB-4) (12), a obidoxima 
(toxogonina) (13) e a HI-6 (14).25-29

A efi ciência das oximas muda em relação à estrutura do organofosforado e ge-
ralmente estas são utilizadas para a reativação da AChE pelo salvo-conduto de que a 
enzima fosforilada ainda não esteja envelhecida. A efetividade do tratamento depende 
da administração imediata do antídoto após a exposição do paciente ao OF, quando a 
ligação enzima-OF ainda não é totalmente efetiva.
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Figura 10. Principais oximas empregadas na atualidade como antídotos para intoxicação 
com organofosforados.18

Outros tratamentos para evitar e diminuir a intoxicação por OF foram desenvol-
vidos. Um deles é utilizado quando há uma possibilidade de exposição aos agentes 
neurotóxicos. Este tratamento é uma proteção da AChE que é feito através da pré-con-
taminação por carbamatos que são inibidores reversíveis. Estes compostos se ligam 
a AChE impedindo que a enzima se ligue ao agente neutóxico de forma irreversível. 
Um outro tratamento surgiu no fi nal do século XX e faz a utilização de enzimas (coli-
nesterases, fosfotriesterase ou paraoxonase humana) para degradar os OF na corrente 
sanguínea antes que ocorra a interação com a AchE. São os chamados “scavengers’’.30

A Figura 11 mostra um mecanismo proposto para a reativação da AChE por uma 
oxima. Observa-se que para a reativação da enzima ser efi ciente esta depende da nu-
cleofi licidade do reativador. Uma fosforiloxima é formada após o ataque nucleofílico 
da oxima sobre átomo de fósforo.31
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Figura 11. Reativação da AChE por oximas.5

A reativação precisa ser realizada antes que ocorra o processo de envelhecimento 
da enzima. O envelhecimento ocorre quando há a dealquilação do grupo fosfato cuja 
facilidade depende da estrutura química do inibidor. Quando a enzima está envelhe-
cida a possibilidade de reativação pelas oximas é mínima, pois há uma forte ligação 
entre o resíduo da histidina protonada do sítio catalítico e o átomo de oxigênio nega-
tivamente carregado do grupo fosfato.32

O mecanismo do processo de reativação foi confi rmado experimentalmente e por 
simulações por modelagem molecular usando um método híbrido envolvendo mecâ-
nica quântica/mecânica molecular (QM/MM).33 Essa informação é fundamental para 
o planejamento de novos potenciais reativadores da AChE inibida por OF.

Para a melhor ação dos reativadores, o ideal é que eles tenham capacidade de per-
mear a barreira hematoencefálica (BBB), o que leva a um melhor tratamento de pro-
blemas cerebrais. Dessa forma, reativadores neutros, que normalmente penetram bem 
a BBB, assim como catiônicos com essa capacidade, são necessários para garantir o 
tratamento apropriado desse tipo de intoxicação.34,35 Essa intoxicação acontece tanto 
com armas químicas quanto com pesticidas, o que afeta tanto as pessoas civis como os 
militares em guerra, luta contra terrorismo e até em trabalhos na agricultura.

Diante desta necessidade, o Exército brasileiro, principalmente o IME e o CTEx, 
especialmente o grupo de Química Medicinal do IME, estão dedicados a desenvolver 
novos agentes efi cientes para defesa, tanto contra armas químicas quanto contra pes-
ticidas.
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5. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA ACHE
Para avaliar a atividade das colinesterases (AChE ou BuChE) alguns métodos foram 
criados. A maior parte destas metodologias se baseia em métodos espectrofotométri-
cos. Uma dessas metodologias capaz de avaliar a reativação da AChE é o método de 
Ellman que tem por fi nalidade quantifi car a velocidade das enzimas, à medida que a 
hidrólise do substrato ocorre. É utilizado o reagente de Ellman, ácido ditiobisnitro-
benzoico (DTNB) que, ao entrar em contato com os tióis gerados, produz um ânion de 
cor amarela (ácido tionitrobenzoico), que pode ser determinado por espectroscopia 
de UV-Visível em 412 nm. Quando a AChE é inibida, esta não possui a capacidade 
de hidrolisar a ACh, não ocorrendo a formação da tiocolina, que por sua vez reagiria 
com o DTNB formando o ácido tionitrobenzoico,como mostra a Figura 12, e sua con-
centração é determinada por UV-Visível, o que permite determinar a capacidade da 
enzima.36,37

Um exemplo da utilização deste método é o teste de Ellman modicado por Oli-
veira-Silva,38 o qual avalia a estabilidade da AChE e da BChE em amostras de sangue 
congelado. Neste tipo de teste, primeiramente é feita a coleta de amostra de sangue de 
voluntários, em seguida o sangue coletado é incubado com paraoxon por ser um dos 
OF mais tóxicos utilizados como inseticidas, devido à impossibilidade de se trabalhar 
com os agentes químicos de guerra, pois não existe no Brasil, até o momento, labo-
ratório equipado para o manuseio dessa classe de compostos.Posteriormente é feita a 
separação do plasma sanguíneo das hemácias usando uma centrífuga e em seguida a 
lise das hemácias, utilizando uma solução tampão apropriada, e o congelamento do 
sangue por 24 horas. Após essas etapas, as hemácias são centrifugadas por três vezes 
para separar a suspensão de proteínas chamada ‘‘ghost” das membranas das hemácias. 
O composto reativador sintetizado é adicionado ao ‘‘ghost’’ que é utilizado de forma 
tamponada para a análise. Em seguida é adicionado a essa mistura o ácido ditionitro-
benzóico (DTNB) e o substrato acetilcolina. 30 minutos mais tarde a atividade enzi-
mática é medida em espectrofotômetro de Ultravioleta Visível (UV).38
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Figura 12. Esquema do monitoramento de reação de hidrólise da acetiltiocolina 
por espectrofotômetro de Ultravioleta Visível (UV).

Outra metodologia capaz de avaliar a reativação da AChE é a técnica de RMN.39 
Este método é realizado pela observação da reação de hidrólise da ACh ou a formação 
de acetato em tubos de RMN. Caso a hidrólise aconteça, é observada a formação do 
produto (acetato) em função do tempo, e também a diminuição do substrato (ACh), 
cujas concentrações são determinadas por procedimentos de integração dos sinais. 
Nesse procedimento é necessário que os deslocamentos químicos do substrato e do 
produto sejam diferentes, como mostrado na Figura 13.
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Figura 13. Hidrólise da ACh e deslocamentos químicos do substrato (ACh, 2,24 ppm) 
e do produto (Ac, 2,16 ppm).

Para realizar essa metodologia é necessário utilizar uma baixa concentração da 
AChE, normalmente 1.0 pM, pois isso permite que a velocidade da reação seja menor, 
de forma que seja monitorada por mais tempo via RMN. A amostra é preparada e co-
locada imediatamente no espectrômetro de RMN, sendo o último material introduzido 
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nela o substrato (ACh). As etapas de adição da ACh, introdução no magneto e ajuste 
do espectrômetro (lock e shimming) devem ser realizadas em um tempo curto (4 a 5 
min). Imediatamente depoissão adquiridos uma série de espectros de 1H RMN com 
intervalos de tempo iguais entre cada aquisição e normalmente usando somente uma 
ou duas varreduras em cada espectro. Essas condições são fundamentais para permitir 
a análise de cinética da enzima, assim como processos de inibição ou reativação. No 
fi nal do experimento é possível estimar a concentração do produto que foi formado em 
relação à diminuição da concentração do reagente em função do tempo (Figura 14).39

Como a metodologia de RMN permite de forma bem efi ciente determinar a estru-
tura e os deslocamentos químicos de moléculas, ela fornece as informações da cinética 
da enzima de forma precisa e sem erros, diferente do que às vezes acontece com outros 
métodos espectroscópicos, como o UV-Visível.

Figura 14. Sequência de espectros de uma varredura de RMN das metilas do substrato ACh 
e do produto Ac obtidos em períodos de 5 minutos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O assunto fundamental para defesa contra guerra química é o desenvolvimento de 
reativadores da AChE com agentes de baixa toxidez, capazes de permear a barreira 
hemato-encefálica e atuar de forma efi ciente contra qualquer OF neurotóxico que te-
nha inibido a enzima. Essa ação levaria a condições apropriadas para defesa contra 
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agentes OF neurotóxicos, tanto gases de guerra quanto pesticidas e inseticidas, sendo 
desnecessário determinar qual foi o intoxicante utilizado.

Dessa forma é necessário o desenvolvimento de pesquisa científi ca para planejar, 
sintetizar e avaliar novos potenciais reativadores da AChE fosforilada. Os compostos 
planejados devem ter alta capacidade para interagir no sítio ativo da enzima, além de 
potencial para realizar ataque nucleofílico ao grupo fosfato. Um estudo por modela-
gem molecular40 já mostrou que outros compostos, além de oximas, podem efetuar 
reativação, como peróxidos e hidrazonas.

É também necessário que esses reativadores possuam excelente capacidade para 
interação com o sítio ativo da enzima, processo que pode ser planejado por docking e 
dinâmica e avaliado por RMN ou difração de raios-X, onde seria determinada a estru-
tura dos complexos formados, sendo que RMN, além de fornecer a estrutura também 
indica as variações dinâmicas dos complexos.

Evidentemente, a obtenção dos complexos planejados requer efi cientes métodos 
de síntese orgânica, como é comum nos processos de desenvolvimentos de fármacos.

Ainda é possível que grupos terroristas e países que não fazem parte da CPAQ de-
senvolvam novos agentes de guerra química, o que aumenta a importância do estudo e 
desenvolvimento de agentes para defesa contra guerra química, que é um processo de 
grande importância para a proteção da população mundial.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Guerra química
Armas de destruição em massa são aquelas que, quando utilizadas, têm a capacidade 
de provocar um grande número de mortes em uma única ação.1 Recebem essa desig-
nação as armas nucleares, químicas e biológicas, as quais representam uma ameaça 
quase inimaginável para a sociedade.2

Os agentes de guerra química e biológica constituem uma classe de armas não 
convencionais de baixo custo, mas de difícil detecção e controle.3,4,5 Não há grandes 
obstáculos técnicos na produção desses agentes, como acontece no caso das armas 
nucleares. A cultura de agentes biológicos em laboratório, por exemplo, é feita com 
técnicas básicas de microbiologia, utilizando materiais de amplo emprego e fácil 
aquisição. Amostras desses micro-organismos são rotineiramente comercializadas 
para fi ns de pesquisa de vacinas e medicamentos, podendo também, em certos casos, 
serem obtidas diretamente de animais infectados na natureza.6 Agentes químicos, por 
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sua vez, podem ser produzidos em grande escala em praticamente qualquer instalação 
industrial.

A expressão “guerra química” foi utilizada pela primeira vez em 1917 em função do 
uso de agentes químicos em larga escala nas trincheiras da primeira guerra mundial.7,8 
De acordo com a Convenção para Prevenção de Armas Químicas (CPAQ),9 agentes 
químicos de guerra são defi nidos como substâncias químicas, quer gasosas, líquidas 
ou sólidas, que podem ser utilizadas devido aos seus efeitos tóxicos diretos sobre se-
res humanos, animais ou plantas.10 Em um contexto militar, pode-se mencionar dois 
objetivos básicos para o uso de armas químicas: provocar baixas (mortos e feridos) 
e diminuir o desempenho operacional das tropas inimigas pela necessidade do uso 
prolongado de equipamentos de proteção.10

Devido à facilidade de manufatura e ao baixo custo, as armas químicas passaram 
do interesse estritamente militar para o de organizações terroristas. Isso faz com que a 
defesa contra a guerra química deixe de ser um objeto de preocupação essencialmente 
militar e torne-se uma preocupação também do meio civil.9,11

1.2. Os neurotóxicos
Os organofosforados (OP) são compostos químicos com bastante importância mili-
tar. Eles são inibidores da acetilcolinesterase (AChE) extremamente tóxicos.14 Estes 
compostos inibem a atividade da AChE nas sinapses ligando um grupo fosforila a seu 
sítio ativo, resultando no acúmulo do neurotransmissor acetilcolina (ACh) e ativação 
descontrolada das sinapses colinérgicas.15

Os agentes de nervos (ou neurotóxicos) são o grupo mais letal dentre os OPs. Tabun 
(etilN, N-dimetilfosforamidocianidato), sarin [2-(fl uoro-metil-fosforil)oxipropano], 
soman [2-(fl uoro-metil-fosforil)oxi-3,3-dimetil-butano], ciclosarin [(Fluoro-metil-
-fosforil)oxiciclohexano] e VX {S-[2-(diisopropilamino) etil]-O-etilmetilfosfonotio-
ato} (Figura 1) são, provavelmente, os membros mais conhecidos dessa família.16-20 
Esses compostos têm como alvo principal a AChE.17,21

Recentemente, um ataque na Síria (agosto de 2013) com o neurotóxicosarin aler-
tou mais uma vez a opinião pública mundial e a comunidade científi ca para a utiliza-
ção de armas químicas. Estima-se que foram mortas mais de 1.400 pessoas, dentre elas 
426 crianças. Segundo os médicos sírios o que contribuiu para alta mortalidade foram 
as quantidades limitadas de antídotos {pralidoxima [(2-hidroxiimino)metil]-1-metil-
piridin-1-ium] e diazepam [7-cloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-1,4-benzodiazepin-
-2(2H)-ona)]} disponíveis para o tratamento.16

Em geral, como se pode ver na Figura 1, os neurotóxicos têm um átomo de fósforo 
quiral ligado a um grupo de saída X (como o fl úor ou o cianeto, por exemplo), a um 
grupo R1 (alquila ou dialquilamino) e um grupo R [alquila, cicloalquila, H (somente 
na série V), (CH2)nN+R3 (quando X=F)], em ligação dupla com um grupo Y (oxigênio 
ou, mais raramente, enxofre).
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Figura 1. Estruturas de alguns neurotóxicos.

Os OPs reagem diretamente com a hidroxila da serina da tríade catalítica do sítio 
ativo da AChE e formam um complexo relativamente estável (OP-AChE), levando a 
efeitos tóxicos fatais.22 Esses compostos provocam o colapso do sistema nervoso central. 
Os sintomas são angústia, perda da coordenação e convulsões que levam à morte.23

Atualmente, o tratamento padrão contra o envenenamento por OP inclui a utiliza-
ção de um anticolinérgico, normalmente atropina intravenosa, para diminuir os efei-
tos da acumulação da ACh, combinada com um depressor do sistema nervoso central, 
como o diazepam, para reduzir convulsões e espasmos, e uma oxima catiônica para 
reativar a AChE. Esses três componentes são combinados em seringas autoinjetoras 
que podem ser levadas para o campo de batalha.5,21,24

1.1.1.1 A acetilcolinesterase
A AChE ou acetilcolina acetil-hidrolase, é uma enzima regulatória responsável pela 
transmissão dos impulsos nervosos nas sinapses por meio da hidrólise da ACh, uma 
função-chave na regulação da transmissão dos impulsos nervosos que, se inibida, ge-
ralmente, leva rapidamente à morte.25,14

Essa enzima está presente nos sistemas nervosos central e periférico, sobre o recep-
tor de ACh e na transmissão de impulsos nervosos, por meio das sinapses neuromus-
culares. É uma das enzimas mais efi cientes, sendo capaz de hidrolisar rapidamente a 
ACh nas junções neuromusculares e nas sinapses colinérgicas no cérebro.26,27

Cada monômero da AChE contém um centro catalítico composto por dois com-
partimentos: o subsítio catalítico, a tríade catalítica e o subsítio aniônico, que acomoda 
o nitrogênio com carga positiva da molécula de ACh.14 Nessas regiões há quatro domí-
nios, sendo que no primeiro encontram-se os resíduos de serina e histidina da tríade 
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catalítica (Ser203, Glu334 e His447 na enzima humana), que é encontrada no fundo da 
“garganta” do sítio ativo.26,28 O segundo é o próprio subsítio aniônico, localizado a uma 
distância igual ou superior a 4,7 Å da hidroxila da Ser203, no qual o grupo amônio 
da ACh interage, eletrostaticamente, com o Glu334.28,29 O papel do subsítio aniônico é 
orientar a parte carregada do substrato que entra no sítio ativo.14 O terceiro domínio 
é constituído por uma região hidrofóbica importante para a ligação com substratos 
cíclicos.28,29 Existe, ainda, um quarto domínio na AChE, no qual interagem ligantes 
catiônicos e alguns ligantes neutros. Esse domínio se localiza a mais de 20 Å do sítio 
ativo e, por isso, é denominado sítio aniônico periférico, consistindo (na enzima hu-
mana) dos resíduos Asp74 e Trp286 como um núcleo comum.

É importante ressaltar que a complexação de ligantes com o sítio periférico provoca 
frequentemente alterações na conformação do sítio ativo. As interações dos ligantes 
com esses resíduos podem ser a chave para a modulação alostérica da atividade 
catalítica da AChE.14,28,30

Devido à função chave da AChE, ela se tornou um dos alvos moleculares mais 
vulneráveis a agentes neurotóxicos, pesticidas e venenos de cobras, e, também, a fár-
macos voltados para o tratamento de doenças como o mal de Parkinson e a doença de 
Alzheimer.28,29

Alguns OP formam conjugados de fósforo ligados por covalência ao resíduo Ser203 
que interferem no mecanismo catalítico da AChE. Esses compostos impedem a hidró-
lise da ACh, obstruindo a transmissão colinérgica.26,28,29 Após a inibição da AChE por 
um OP (Figura 2), podem acontecer dois processos: o envelhecimento ou a reativação 
espontânea da enzima, processo que pode ser acelerado em várias ordens de grandeza 
pela adição de um nucleófi lo forte como uma oxima.31 No entanto, sem a presença de 
oximas, a reação de reativação para a maior parte dos complexos AChE-OP ocorre a 
uma taxa insignifi cante, o que torna a reação de envelhecimento majoritária.26 O pro-
cesso de envelhecimento ocorre por uma reação de eliminação ou pela desalquilação 
espontânea do fósforo conjugado na AChE, com quebra da ligação oxigênio-alquila, 
resultando em um complexo aniônico bastante estável, resistente à reação de reati-
vação por oximas conhecidas atualmente e fazendo com que a enzima seja inibida 
irreversivelmente.26,31

A reativação da AChE se baseia na desfosforilação da Ser203. Esse é o principal 
mecanismo de ação das oximas. Se a oxima possui nitrogênio ligado ao anel aromático 
ocorre, durante o processo de reativação, a atração da região com carga positiva da 
oxima pelo sítio aniônico da AChE, permitindo, assim, que a parte ativa da oxima se 
posicione sobre o sítio fosforilado da AChE e promova o ataque nucleofílico, como 
pode ser visto na Figura 2.22,32

É importante destacar que a efi ciência dessa reação de reativação depende de 
fatores como as estruturas químicas do OP e do reativador (oxima). Os complexos 
formados entre a AChE e o neurotóxico tabun, por exemplo, exibem alta resistência à 
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reativação, enquanto os complexos formados com os neurotóxicos VX e sarin podem 
ser reativados por uma série de diferentes substâncias.20
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Figura 2. Processo de inibição e reativação da AChE. R1 = grupo alquila, O-alquila ou amida; 
R2 = grupo O-alquila ou amida; e X = grupo de saída.

No século passado, várias oximas foram utilizadas como antídotos contra agentes 
neurotóxicos. Porém, infelizmente, ainda não se encontrou uma oxima universal que 
seja efi ciente com qualquer neurotóxico.35,36 Isto confi rma a importância da busca por 
novas oximas mais efi cazes contra esses agentes.

Neste trabalho são revisados alguns resultados obtidos em nosso grupo através de 
estudos experimentais e teóricos (ancoramento molecular e métodos híbrídos Quan-
to-Mecânicos/Mecânica Molecular (QM/MM) em duas linhas de pesquisa: Uma visa 
a reativação, pela oxima BI-6 (1-2-hidroxiiminometilpiridinium-4-carbamoilpiridi-
nium-2-buteno), da AChE inibida por diferentes OPs37 e a outra trata da reativação 
por diferentes oximas da AChE inibida por ciclosarin.23

2. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1. Estudos por ancoramento molecular
A simulação computacional por ancoramento molecular é uma das mais importantes 
técnicas de investigação das interações moleculares entre uma proteína e um ligante, 
nos casos em que a estrutura 3D da proteína já foi elucidada38, seja por cristalografi a, 
por RMN ou por modelagem comparativa (homologia).6,39,40

Os valores da função de desempenho do ancoramento Escore são defi nidos pelas 
Equações 1, 2 e 3.

 Eq. 1
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Eq. 2

Einter corresponde à energia de interação ligante-proteína e o termo EPLP represen-
ta a energia potencial do inibidor, que usa dois conjuntos diferentes de parâmetros: 
um para a aproximação do termo estérico (van der Waals) entre átomos e outro 
potencial para a ligação hidrogênio. O segundo termo descreve as interações eletros-
táticas entre átomos carregados. É um potencial de Coulomb com uma constante 
dielétrica dependente da distância (D(r) = 4r). O valor numérico de 332,0 fi xa as 
unidades de energia eletrostática em kcal mol-1 41,42,43 e Eintra é a energia interna do 
ligante (Equação 3).
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Eq. 3

As duas primeiras somas contidas na Equação 3 estão relacionadas a todos os pares 
de átomos do ligante, excluindo-se os pares de átomos conectados por duas ligações. O 
segundo termo refere-se à energia de torção, em que q é o ângulo de torção da ligação. 
O último termo, Epenalizada (chamado de termo de correção), atribui uma penalidade de 
1.000 se a distância entre dois átomos pesados (mais de duas ligações distantes) for 
menor do que 2,0 Å, punindo conformações inexistentes do ligante. Em resumo, essas 
funções são utilizadas para ancorar automaticamente uma molécula fl exível em uma 
molécula molde (proteína).41

É importante ter em mente que as moléculas, geralmente desenhadas de forma 
tridimensional não estão, necessariamente, na conformação mais estável. Durante a 
geração de uma determinada estrutura ocorrem distorções na molécula com formação 
desfavorável de comprimentos e ângulos de ligações e ângulos diédricos. Átomos não 
ligados também interagem em uma mesma região do espaço e provocam repulsão 
estérica e eletrostática. Para corrigir estas distorções as moléculas são otimizadas pelo 
processo de minimização de energia, a partir de dois modelos matemáticos (i) mecâ-
nica molecular ou (ii) mecânica quântica. Interações não previsíveis, relacionadas à 
sobreposição de orbital molecular, distribuição de densidade eletrônica, ou interferên-
cias estéricas podem ser solucionadas pelos métodos computacionais. A minimização 
de energia e a análise conformacional são usadas interativamente, para otimizar a ge-
ometria de uma molécula.20 Entretanto para entender o mecanismo de interação de 
um fármaco é essencial saber o posicionamento tridimensional para a sua interação 
molecular com a proteína-alvo. A predição da geometria e da energia de ligação é de 
grande interesse para o planejamento de novos medicamentos. Neste sentido, a técnica 
de ancoramento molecular pode ser extremamente útil. De fato, essa técnica encontra 
uma média de estruturas estáveis do ligante na proteína e calcula essa estabilidade 
relativa. Para encontrar a estrutura de menor energia, sem qualquer suposição prévia, 
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é necessário analisar todos os modos de interação, considerando a fl exibilidade con-
formacional do ligante a ser introduzido no sítio ativo da proteína. Como esses dois 
problemas estão interligados, eles podem ser resolvidos ao mesmo tempo. Contudo, o 
número de combinações envolvidas é muito grande.44 Apesar da grande importância 
e das inúmeras aplicações, a técnica de ancoramento molecular é limitada se o fenô-
meno envolver quebra e formação de ligações químicas. Neste caso, aplica-se técnicas 
híbridas de QM/MM.

2.1.1.Estudo das interações entre a oxima BI-6 e a AChE inibida por diferentes 
OPs
Os estudos in vitro da BI-6 envolveram uma coleção de procedimentos experimentais 
padronizados.45 Cérebros de ratos foram utilizados como fonte de AChE. Eles foram 
obtidos de ratos anestesiados (a narcose não infl uencia a atividade da AChE16) após 
decapitação e homogeneização em água. A efi ciência da reativação foi testada com 
homogenato de cérebro de rato (p/v) que foi incubado com o agente neurotóxico apro-
priado por 30 minutos para atingir 96% de inibição da AChE. Após a BI-6 foi adicio-
nada por 10 minutos. As medidas foram feitas a 25 oC, pH 8 e a concentrações de entre 
10-3 e 10-5 M. As atividades da AChE foram medidas por um método potenciostático 
utilizando um titulador RTS 822 (Radiometer, Denmark). Os dados sobre a taxa inicial 
(i.e parte inicial da curva) da reação da enzima com o substrato (iodeto de acetilcolina 
0,02 M) tornaram possível o cálculo do percentual de ativação a partir da Equação 2.

% reativação = 100 – 100(ao – ar)/(ao – ai)  Eq. 4

onde ao é a atividade da enzima intacta, ai é a atividade da enzima inibida pelo OP e ar 
é a atividade da enzima inibida pelo OP após incubação com BI-6.

As coordenadas cristalográfi cas da AChEde Mus Musculus (MmAChE) fosforilada 
por sarin e complexada com a oxima HI-6 (4-carbamoil-1-[({2-[(E)-(hidroxiimino)
metil]piridinium-1-il}metoxi)metil]piridinium dicloreto) foram retiradas do Protein 
Data Bank (código PDB: 2WHP).46 e a estrutura da HI-6 em seu interior foi modifi ca-
da para a oxima BI-6 utilizando o soft ware Spartan08®,47 a fi m de se obter a estrutura 
3D da AChE complexada com BI-6 necessária para os estudos deste trabalho.

As estruturas tridimensionais dos OPssarin, ciclosarin, soman e VX (Figura 1) fo-
ram construídas com base na estrutura do sarin presente no cristal, também usando o 
programa Spartan08®.,47 Subsequentemente, as otimizações de geometria e os cálculos 
de distribuição de carga atômica parciais foram realizados com o mesmo programa, 
utilizando o método de orbital molecular semiempírico AM1.

Primeiramente foi realizado o estudo de ancoramento molecular dos OPs no sítio 
ativo da MmAChE a fi m de se obter as conformações mais estáveis destes compostos. 
Observe-se que, para isso, o sarin foi selecionado como ligante ativo. Após a análise 
dos resultados, foram selecionadas as melhores poses. Para a realização dos cálculos 



136 Defesa Química

de ancoramento e re-docking, foi utilizado o programa Molegro® Virtual Docker 2006 
(MVD).41 A partir das simulações de docking realizadas entre cada composto estudado 
e a enzima, foram selecionadas as poses com as menores energias obtidas.

Os cálculos foram realizados de acordo com as instruções do programa. Os sítios 
de ligação foram restringidos dentro de uma esfera com raio de 7Å, centralizada na 
estrutura da oxima BI-6 e incluindo todos os resíduos do sítio ativo. Devido à natu-
reza estocástica do algoritmo de busca do ancoramento ligante-proteína, cerca de 15 
soluções de ancoramento foram retidas para cada ligante. As poses com melhor sobre-
posição em relação à HI-6 presente no cristal foram escolhidas para a análise realizada 
neste trabalho.

2.1.2. Estudos das interações entre diferentes oximas e a AChE inibida por 
ciclosarin
Os dados in vitro de constante de ligação oxima/enzima inibida (KR) e constante de 
velocidade do processo de reativação (kR) para as oximas estudadas neste trabalho 
(Figura 3) relativos a MmAChE inibida por ciclosarin foram reportados por Kassa et 
al. (2007).48

As coordenadas cristalográfi cas da MmAChE fosforilada por sarin e complexa-
da com a oxima HI-6 (PDB código: 2WHP) foram retiradas do Protein Data Bank 
(PDB)46 e tiveram suas moléculas de água cristalográfi cas removidas com o soft ware 
SPDBViewer.49 A estrutura do sarin dentro da MmAChE foi completada pela intro-
dução do grupo –CH2CH2CH2– usando o soft ware Spartan08®47, afi m de se obter a 
estrutura 3D da MmAChEfosforilada por ciclosarin necessária para a realização do 
trabalho. As estruturas 3D de cada oxima apresentada na Figura 3 foram construídas 
com base na estrutura da oxima HI-6 em sua conformação bioativa presente no cristal.

N+ O N+

NH2

O

N
OH

N+ O N+

N
OH

NH2

O

N+ O N+

NH2

O

N
OH

OH
N

N+

NH2

O

N
+

N
OH

N+

N
OH

N+

N
OH

N+N
+

N
OH

N

OH

N+ N+

NN
OH OH

BI-6 HI-6 HS-6

HLo-7 Metoxima

K003 K005

Figura 3. Oximas estudadas.
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As oximas foram ancoradas no sítio ativo da MmAChE usando o MVD®41 de acor-
do com as instruções do programa. Os sítios de ligação foram restringidos dentro de 
uma esfera com raio entre 9 e 15Å, de acordo com o tamanho do ligante, centralizada 
na estrutura da HI-6 e incluindo todos os resíduos do sítio ativo. Cerca de 30 soluções 
de ancoramento foram obtidas para cada ligante. As poses com melhor sobreposição 
em relação à HI-6 do cristal foram escolhidas para a análise realizada neste trabalho.

2.2. Os métodos híbridos QM/MM
Devido ao grande número de átomos em proteínas e ao fato das reações envolverem 
a quebra e a formação de ligações químicas, a catálise enzimática é um grande desafi o 
para a química computacional.50

Métodos quanto-mecânicos de alto nível teórico são limitados à aplicação em siste-
mas com número relativamente pequeno de átomos. A combinação dos métodos QM/
MM estende o domínio dos cálculos QM a macromoléculas. A estratégia básica nessa 
metodologia, introduzida por Warshel e Levitt (1976),51 pode ser descrita da seguinte 
forma: assume-se que o sistema molecular pode ser dividido em dois subsistemas: as 
regiões QM e MM.

A região MM contém todos os átomos que são tratados explicitamente no cálculo. 
Na região QM, os átomos são representados por núcleos e elétrons e a superfície de 
potencial é construída dentro da aproximação de Born-Oppenheimer.52

2.2.1. Estudos das interações entre a oxima BI-6 e a AChE inibida por 
diferentes OPs
Os cálculos de mecanismo de reação e DFT foram realizados nos programas Spar-
tan08®47 e Gaussian09®,53 respectivamente. As regiões QM foram cortadas a partir dos 
resultados de ancoramento molecular no soft ware SPDBViewer.49 Esta região consiste 
no mecanismo de reação dos resíduos pertencentes à tríade catalítica (Ser203, Glu334 
e His447), resíduos que sofreram interações de hidrogênio com a oxima e o cofator. 
Todos os Estados de Transição (ET), intermediários e precursores envolvidos foram 
calculados e a caracterização destes ET foi realizada pelo cálculo da frequência ima-
ginária. Cada confôrmero foi totalmente otimizado em ambos os níveis, PM3 e DFT 
com os algoritmos de gradientes conjugados e quasi-Newton-Raphson. A geometria 
fi nal foi obtida pelo método DFT utilizando B3LYP/6-31G+(d,p).54

2.2.2. Estudos por QM/MM das interações entre diferentes oximas e a AChE 
inibida por ciclosarin
A metodologia utilizada para esses estudos é similar a do item anterior com pequenas 
diferenças. Nesse caso os cálculos QM foram desenvolvidos nos pacotes Spartan08®47 
e Gaussian98,55 as regiões QM foram delimitadas dentro de uma esfera com raio entre 
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9 a 15Ǻ centrada em cada oxima e cada confôrmero foi totalmente otimizado em nível 
DFT com B3LYP/6-31G.54

3. RE SULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 são apresentados os resultados experimentais, os valores de energia de 
interação intermolecular e os resíduos que interagiram com a oxima BI-6 para os com-
plexos MmAChE-OP nos estudos por ancoramento.

Tabela 1. Resultados de ancoramento da oxima BI-6 na MmAChE.

Complexo Resíduo ∆E*
(kcal mol-1)

Energia 
H-bond

(kcal mol-1)

Valores 
experimentais 
do processo de 
reativação (%)

AChE-ciclosarin
Sistema 1

Tyr124

-159,44 -5,52 1Tyr124

Tyr124

AChE-soman
Sistema 2

Tyr124

-152,14 -9,37 9
Tyr124

Tyr124

Glu285

AChE-tabun
Sistema 3

Tyr124
-155,54 -4,34 22

Tyr124

AChE-sarin
Sistema 4

Tyr124

-152,21 -3,61 32Tyr124

Tyr124

*E=Energia de interação intermolecular.

É perceptível que não há uma diferença signifi cativa nos valores de energia de 
interação intermolecular. O que já era esperado, uma vez que foi realizado estudo de 
re-docking com a mesma oxima, assim as interações entre a oxima e a enzima não 
sofreriam grandes mudanças. Com exceção do Sistema 2 (que também interagiu com 
o resíduo Glu285) todos os outros apresentaram interações com a Tyr124 (Figura 4). 
Dessa forma, o número de interações com esse resíduo é capaz de determinar o modo 
de interação com a oxima BI-6.

Observou-se também uma possível interação do tipo empilhamento π-π (“sta-
cking”) entre o anel piridina de BI-6 e a Tyr124. Interações de longo alcance podem 
estar contribuindo com estabilidade extra para o Estado de Transição (ET). Essa inte-
ração foi observada em outro estudo realizado por nosso grupo de pesquisa.23

É importante notar que os resultados teóricos de energia de interação não explicam 
bem os resultados experimentais. Baseando-se nesse fato, foram realizados cálculos 
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teóricos para determinar a DDE# relativa em cada sistema estudado nos quais foram 
comparados os valores de DE# entre o ET e a confi guração inicial de cada sistema. As-
sim obtivemos a tendência de reativação de cada oxima, evitando-se assim o cálculo 
direto dos valores absolutos de energia.

Figura 4. Interações observadas em cada sistema estudado: 1 – sistema AChE-ciclosarin; 
2 – sistema AChE-soman; 3 – sistema AChE-tabun; e 4 – sistema AChE-sarin.

Numerosos estudos têm investigado o mecanismo de ação das oximas nas últimas 
décadas, e há evidências convincentes da ação das oximas, principalmente como re-
ativadores de AChE.3,5 O processo de reativação acontece via duas etapas de reação 
(Equação 5). Primeiro há a formação de um complexo totalmente reversível AChE-
-fosfi l (no caso de inibição por OP) do tipo Michaelis (ET penta-coordenado), seguido 
do deslocamento do fosfi l do ET. O KR aproxima-se, então, da constante de dissociação 
a qual é inversamente proporcional à afi nidade da oxima pela AChE fosforilada. A 
reatividade da oxima pode ser expressa em razão da constante de velocidadekR.

EI + Ox EIOx E + I-Ox
K

R
k

R

 
Eq. 5

Na Tabela 2 estão reportados os parâmetros cinéticos DDE# preditos por cálculos 
teó ricos, os valores experimentais e as respectivas frequências imaginárias, que carac-
terizam as estruturas de cada ET.
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Tabela 2. Resultados experimentais, energia intermolecular e energia de ativação 
relativa de BI-6 com 4 diferentes agentes de nervos.

Sistema % de 
reativação ∆E (kcal mol-1) ∆∆E#a (kcal mol-1) Frequência 

(cm-1)

AChE-ciclosarin 1 -159,44 0,00 i97,88

AChE-soman 9 -152,14 -18,16 i95,83

AChE-tabun 22 -155,54 -21,95 i100,25

AChE-sarin 32 -152,21 -28,22 i97,95

aE#  (usando o complexo  AChE-ciclosarin como referência) = LIG2- LIG1

Como observado anteriormente, as energias de interação dos cálculos de ancora-
mento são muito semelhantes entre os sistemas estudados. Portanto, os dados expe-
rimentais não podem ser racionalizados apenas com os valores de DE. Voltando-nos 
agora para o mecanismo de reação entre oxima e os diferentes OPs, os valores de DDE# 

podem racionalizar, porém em parte, os resultados experimentais (R2= 0,75, Figura 5). 
Espera-se que uma melhor correlação entre a teoria e o experimento possa ser alcan-
çada quando outros efeitos relacionados com o processo de interação forem incluídos.

Figura 5. % de reativação versus DDE# para os sistemas estudados.

De fato, o processo de reativação depende de ambos os passos: 1) a interação da 
oxima com a enzima inibida e 2) a reação química entre a oxima e o neurotóxico. A 
partir dos dados apresentados na Tabela 2, um modelo matemático foi construído 
usando o método de regressão linear múltipla (MLR), resultando na Equação 4 para 
prever o % de reativação dos sistemas estudados.

% de reativação = – 2.39(E) – 1.62(E#) – 381.15 Eq. 6
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Os valores teóricos para o % de reativação obtidos da Equação 4 mostraram uma 
boa correlação com os resultados experimentais (R2 = 0,90). A mesma correlação não 
foi observada para os parâmetros cinéticos e de interação, separadamente (R2 = 0,07 e 
R2= 0,75, respectivamente). Assim, nossos resultados teóricos colocam em evidência que 
a interação e o mecanismo de reação têm papel importante no processo de reativação.

Pela Equação 4 percebe-se que valores de energia de interação mais baixos levam 
a um maior % de reativação. Vale ressaltar que os valores para os coefi cientes DE e 
DDE# na Equação 4 são semelhantes, mas os parâmetros cinéticos são mais sensíveis 
a pequenas variações.

3.2. Estudos das interações entre diferentes oximas e a AChE inibida por 
ciclosarin
Para avaliar o poder de reativação das oximas, é necessário comparar as energias de 
interação entre os resíduos presentes no sítio ativo da MmAChE e o ciclosarin. Isso 
possibilitará o melhor entendimento dos modos de interação e fatores responsáveis 
pelas atividades de cada oxima. Na Tabela 3 e na Figura 7 são apresentados os valores 
experimentais de pKR e energia de interação (ΔE) para as oximas em estudo.

Tabela 3. Valores experimentais de pkR e energia de interação (EI) 
para as oximas estudadas.

Oxima pKR* (mmol L-1) ∆E** (kcal/mol-1) Resíduos

K005 5.30 –143.48 Phe338/ Phe295/Tyr124/Arg296/
Trp286

HI-6 4.92 –142.98
Tyr124/Tyr124/Tyr124/Tyr124/
Ser298/Ser298

Metoxima 4.82 –142.32
Thr83/Tyr337/Tyr337/Tyr341/
Tyr124/Tyr124/Ser298/Ser298

K033 4.70 –142.86
Trp286/Arg296/Arg296/Phe295/
Tyr124/Tyr124

HS-6 4.35 –142.67 Tyr124/Tyr124/Phe295

HLö-7 3.00 –141.91
Arg296/Tyr124/Tyr124/Tyr124
Tyr124

BI-6 1.00 –140.21 Glu285/Tyr124

*Dados experimentais; **Dados teóricos.
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Figura 7. Valores da constante experimental de dissociação do complexo reativador-enzima 
inibida (pKR =-log KR, μmol L-1)48 e energia de interação intermolecular (kcal mol-1) proteína/

inibidores obtida do ancoramento.

Podemos concluir pela Figura 7, que o maior valor de pKR corresponde a um me-
nor valor de energia de interação intermolecular. Nesse sentido, a oxima K005 apre-
senta uma maior afi nidade pelo sítio ativo da MmAChE. Em contrapartida, a oxima 
BI-6 apresenta menor afi nidade pelo sítio da mesma enzima.

Foi observado também que a BI-6 faz o menor número de ligações de hidrogênio 
enquanto que HS-6 apresenta 3 interações, K005 e HLö-7 apresentam 5, K033 e HI-6 
apresentam 6 e a metoxima apresenta 8 interações com os aminoácidos do sítio ativo.

É importante ressaltar que uma mínima mudança na estrutura molecular dos 
reativadores é capaz de alterar signifi cativamente sua reatividade e, consequentemente, 
sua capacidade de reativar a enzima.

Após a realização do estudo por QM/MM obtivemos os valores de DDE# e fre-
quência imaginária, para as oximas estudadas, descritos na Tabela 4.

A Tabela 4 mostra que as reativações, pelas oximas Hlö-7 e HI-6, da MmAChE 
inibida por ciclo sarin apresentaram a menor e a maior barreira de energia, respectiva-
mente. Uma explicação plausível é que a estabilização do ET seja favorecida por liga-
ções hidrogênio com os resíduos próximos ao sítio ativo. Esses aminoácidos (Tyr124, 
Trp286, Phe295, Arg296 e Phe338) orientam a oxima em direção à geometria adequa-
da para o ET. Nessa conformação, as oximas interagem mais fortemente com o ciclo-
sarin, aumentando assim a probabilidade de formação dos produtos.

As interações de longo alcance entre as oximas e outros aminoácidos também po-
dem ocorrer, como interações cátion-pcom Tyr34, Phe295, Tyr337 e Phe338, intera-
ções eletrostáticas com Glu285 e, supreendentemente, interações de empilhamento  
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entre o anel piridina da oxima e os resíduos Tyr124 e Trp286, que ocorrem na geome-
tria do ET.

A oxima K005 é considerada um dos melhores reativadores da AChE inibida por 
ciclo sarin e apresenta bons resultados de KR (Figura 7) e, portanto, uma alta afi nidade 
pela enzima intacta (Tabela 3). Porém, vale ressaltar que o excesso dessa oxima tam-
bém pode inibir a enzima reativada.48,56

Tabela 4. Energias de ativação relativa dos ETs 
e parâmetros cinéticos das oximas estudadas.

Oxima kra/min-1 ∆∆E#b/(kcal mol-1) Frequência/cm-1

HI-6 0,350 220,85 i5,15

BI-6 0,150 170,43 i64,21

Metoxima 0,240 132,00 i16,59

HS-6 0,156 131,12 i13,68

K033 0,095 82,34 i5,21

K005 0,010 31,96 i74,20

HLö-7 0,008 0,00 i2,31

+aConstante de velocidade de reativação; b∆∆E#= ELIGi- EHLö-7.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na Pesquisa 1, observou-se que o processo de interação de BI-6 é favorecido por inte-
rações com Tyr124 e Glu285. Ao analisar os resultados de energia de interação obti-
dos, percebe-se que eles não explicam os valores experimentais. Assim, os cálculos 
teó ricos de energia de ativação foram feitos e mostraram boa correlação com os va-
lores de percentagem de reativação. Porém, ao correlacionar as energias de interação 
e de ativação relativa, obtivemos um R2 = 0,90 o que nos leva a concluir que nossas 
descobertas teóricas evidenciam que tanto a etapa de interação quanto a de reação 
química exercem um papel importante no processo de reativação.

Na Pesquisa 2, observou-se que o processo de interação das oximas é favorável 
com os resíduos Tyr124, Trp286, Phe295 e Arg296. Já com relação à reação química, 
notou-se que os aminoácidos Tyr124, Trp286 e Arg296 são responsáveis pela estabi-
lização do ET. Assim, acredita-se que os parâmetros cinéticos calculados podem ser 
úteis para o projeto e seleção de uma nova oxima mais efi ciente. É importante destacar 
que observamos, em ambas as pesquisas, que o número de ligações hidrogênio com o 
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resíduo Tyr124 é uma característica fundamental para determinar o modo de intera-
ção das oximas.

Os estudos por modelagem molecular das oximas como reativadores da AChE, 
disponíveis na literatura, apontam muitos pontos importantes a serem considerados 
para o melhor entendimento do mecanismo de ação e posterior projeção de um novo 
reativador de AChE. Nossos resultados mostraram uma boa correlação entre os dados 
teóricos e dados experimentais, fazendo com que a metodologia usada corrobore para 
a predição dos parâmetros cinéticos e termodinâmicos para reativadores da AChE.
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1. INTRODUÇÃO
Os compostos organofosforados foram desenvolvidos ao longo do século passado para 
aplicação como armas químicas e pesticidas. Basicamente, estes compostos inibem o 
funcionamento de algumas enzimas, principalmente do sistema nervoso, podendo cau-
sar a morte dependendo do grau de intoxicação do indivíduo.1,2 Embora o desenvolvi-
mento e a utilização de armas químicas sejam fortemente rechaçados através de acor-
dos internacionais, ainda existem grandes quantidades estocadas de organofosforados 
em diversos países. No entanto, a destruição dos estoques não é trivial, pois ainda não 
são conhecidos processos de baixo custo que transformem os organofosforados uni-
camente em produtos de menor toxicidade e que possam ser devolvidos diretamente 
ao meio ambiente.3,4 A Figura 1 apresenta alguns exemplos de agentes neurotóxicos 
fosforados utilizados com fi ns militares.
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Figura 1. Exemplos de organofosforados utilizados para fins militares.
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A Figura 2 apresenta a estrutura de alguns compostos organofosforados que en-
contram aplicações como agroquímicos.3,5 Como se pode observar, a estrutura desses 
compostos é relacionada aos da Figura 1 e, portanto, a maioria exibe elevada toxici-
dade em humanos. Assim, agências reguladoras controlam a venda e utilização de 
agroquímicos, quer limitando a venda para uso agrícola somente, quer estabelecendo 
limites de concentração seguros para uso doméstico. No entanto, a aplicação de agro-
químicos é ainda realizada de modo indiscriminado em muitos países, a exemplo do 
Brasil, e inúmeros casos de intoxicação aguda são reportados como consequência da 
utilização em grandes quantidades e da falta de equipamentos de proteção adequados 
para aplicação dos produtos.5 Nesse sentido, reforça-se a importância do estudo em 
detalhes da reatividade de organofosforados, cujos resultados podem nortear o desen-
volvimento de sistemas efi cientes para defesa química.
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Figura 2. Exemplos de organofosforados utilizados para fins agrícolas. 
A paraoxona-metílica é proveniente da biotransformação da parationa-metílica.6

Assim, existe motivação na comunidade científi ca na busca por: (i) novos antído-
tos para o envenenamento por organofosforados e compostos correlatos, e (ii) novos 
processos de destoxifi cação de tais compostos, visando a destruição dos estoques de 
armas químicas. Para alcançar tais objetivos é necessário que se conheça em detalhes 
a reatividade intrínseca dos organofosforados, e as ferramentas da físico-química or-
gânica têm sido de grande valia nesse sentido. Dentre as estratégias experimentais 
adotadas pelos pesquisadores, destacam-se o acompanhamento cinético de diversos 
tipos de reações de organofosforados, a caracterização detalhada dos produtos reacio-
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nais e a investigação de correlações estrutura-reatividade. Adicionalmente, realiza-se 
a modelagem teórica das reações por métodos computacionais.

Nosso grupo de pesquisa tem se dedicado ao estudo cinético e mecanístico de 
reações de substituição nucleofílica em triésteres de fosfato em diversos sistemas. A 
paraoxona-metílica é um exemplo dessa classe de substâncias que podem ser descritas 
como derivados orgânicos do ácido fosfórico, onde os três hidrogênios encontram-
-se substituídos por grupos alquílicos ou arílicos, mantendo-se o grupo fosfato e as 
ligações P–O.3 O propósito do presente texto é revisar nosso avanço recente nessa área. 
Os resultados contribuem para a evolução da tecnologia atual para clivagem de tri-
ésteres fosfóricos na medida em que abrangem uma série de aspectos relevantes, por 
exemplo, a recuperação de catalisadores ao término da reação. O leitor encontrará 
mais informações sobre diversos sistemas desenvolvidos em revisões detalhadas sobre 
defesa química.1,4,7

2. MECANISMOS DE SUBSTITUIÇÃO NUCLEOFÍLICA EM ÉSTERES 
DE FOSFATO
Já que grande parte dos sistemas propostos para destoxifi cação e defesa química são 
desenvolvidos em sistemas aquosos, é natural que a reatividade dos substratos frente à 
reação de hidrólise seja ponto de partida. Além disso, as reações em sistemas biológi-
cos ocorrem em sistemas aquosos. Portanto, os mecanismos clássicos de substituição 
nucleofílica em ésteres de fosfato serão inicialmente revisados e, em seguida, foco es-
pecial será dado na evolução do entendimento sobre a hidrólise de triésteres de fosfato.

Considerando o átomo de fósforo como o centro eletrofílico da reação, os meca-
nismos das reações de substituição nucleofílica em ésteres de fosfato costumam ser 
classifi cados em associativo, dissociativo ou concertado,8 e podem ser representados 
através do diagrama de More O’Ferrall-Jencks,9 ilustrado na Figura 3. No diagrama, 
o mecanismo (i) corresponde ao mecanismo associativo (AN + DN), em que o ataque 
nucleofílico ocorre em uma primeira etapa, levando à formação de um intermediário 
fosforano, e a eliminação do grupo de saída ocorre em uma segunda etapa. O mecanis-
mo (ii) é denominado dissociativo (DN + AN) e também ocorre em duas etapas, sendo 
que a primeira corresponde à eliminação do grupo de saída, havendo a formação de 
um intermediário metafosfato, ao qual o nucleófi lo é adicionado na segunda etapa. Por 
fi m, o mecanismo (iii) é denominado concertado (ANDN), e o ataque nucleofílico e a 
eliminação do grupo de saída ocorrem de forma simultânea, havendo a formação de 
um único estado de transição. O diagrama ainda exemplifi ca outros dois mecanismos 
possíveis, (iv) e (v), que também não passam por intermediários, mas que variam no 
grau de sincronicidade para formação do estado de transição. Em (iv), a formação da 
ligação com o nucleófi lo ocorre antecipadamente à quebra da ligação com o grupo de 
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saída, ao passo que (v) representa um caminho concertado em que a quebra da ligação 
com o grupo de saída é favorecida.

Figura 3. Diagrama de More O’Ferrall-Jencks para reações de substituição nucleofílica 
em ésteres de fosfato, exemplificado com um monoéster. De acordo com a nomenclatura 

IUPAC, AN, DN e ANDN referem-se às etapas associativa, dissociativa e concertada.10

Não é possível estabelecer um padrão rigoroso de reatividade de ésteres de fosfato 
frente a reações de substituição nucleofílica, já que a reatividade depende de diversas 
variáveis, por exemplo, as habilidades do nucleófi lo e do grupo de saída. Ainda assim, 
observa-se uma tendência geral de que monoésteres de fosfato reagem via mecanis-
mos concertados de caráter dissociativo,11,12 ao passo que diésteres de fosfato mostram 
uma preferência por caminhos concertados de caráter associativo.13,14 A reatividade de 
triésteres fosfóricos será revisada na seção seguinte.

O ataque de um dado nucleófi lo pode ocorrer também em um dos substituintes 
do éster de fosfato, no átomo de carbono vizinho ao oxigênio do grupo fosfato. Nesse 
caso, o grupo fosfato é substituído pelo nucleófi lo, e as possibilidades mecanísticas em 
geral pertencem à uma das categorias: substituição nucleofílica em carbono tetraédri-
co, ou substituição nucleofílica aromática.9

3. HIDRÓLISE DE TRIÉSTERES FOSFÓRICOS
As reações de substituição nucleofílica em triésteres de fosfato foram inicialmente es-
tudadas de forma sistemática por Khan e Kirby.15 Esses autores reportaram em 1970 as 
reações de uma série de triésteres derivados do 1,3-propanodiol com diversos nucle-
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ófi los, incluindo a água (Esquema 1). Os substratos dialquilarílicos foram convenien-
temente escolhidos porque a liberação do grupo de saída arílico é favorecida na faixa 
de pH, em detrimento dos substituintes alquílicos, e facilmente acompanhada por es-
pectrofotometria de UV-Vis. As reações de hidrólise foram estudadas com Ar = a-d 
(Esquema 1), e experimentos de marcação isotópica confi rmam que as substituições 
em (1) procedem via quebra de ligação P-O.15
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Ar: a. 2,4-dinitrofenil
b. 4-acetil-2-nitrofenil
c. 4-cloro-2-nitrofenil
d. 4-nitrofenil

Esquema 1. Substituição nucleofílica em triésteres de fosfato derivados do 1,3-propanodiol.

Nas reações de hidrólise de (1), as constantes de velocidade (k0) aumentam à medi-
da que os substratos tornam-se mais reativos, isto é, com melhores grupos de saída, e a 
sensibilidade de k0 em relação ao pKa do grupo de saída foi avaliada em termos de uma 
correlação de Brønsted para grupo de saída, a 39°C: log k0 = – 0,82 – 0,99 pKa (min-1) 
(Figura 4).15 Embora esta correlação tenha sido obtida para uma série de triésteres 
dialquil arílicos, ela foi utilizada por décadas para estimar a constante de hidrólise de 
novos triésteres, independente da natureza dos grupos espectadores, já que a reativi-
dade nas reações de transferência do grupo fosforila era essencialmente avaliada em 
função das habilidades do nucleófi lo e do grupo de saída.

Figura 4. Gráfico de Brønsted para a hidrólise dos triésteres 1a-d (Esquema 1), a 39°C.15

Para fins didáticos, somente as estruturas dos grupos de saída são mostradas.
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De fato, a correlação de 1970 foi recentemente utilizada para estimar a constante 
de velocidade de hidrólise do triéster tris-2-piridil fosfato (TPP), Esquema 2, conside-
rando o pKa de 9,09 para o grupo de saída 2-hidroxipiridina.16 No entanto, o valor ex-
perimental obtido (k0 = 2,35 x 10-5 s-1, a 25°C) é aproximadamente 108 vezes maior que 
o valor previsto. Inicialmente, a reatividade atípica do substrato foi explicada através 
de um mecanismo efi ciente de catálise básica geral intramolecular promovida pelos 
grupos piridínicos espectadores, que assistem o ataque nucleofílico da água no átomo 
de fósforo (Esquema 2). O valor bastante negativo de entropia de ativação e resultados 
de efeito isotópico cinético de solvente, incluindo um estudo de inventário de prótons, 
eram a priori consistentes com um mecanismo com a transferência de dois prótons 
para a formação de um estado de transição cíclico.16
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Esquema 2. Hidrólise do triéster de fosfato TPP.

No entanto, resultados complementares mostraram que a hidrólise do TPP é sen-
sível à presença de tampões, isto é, a hidrólise do substrato sofre catálise básica geral 
promovida por bases externas em reações intermoleculares.17 Tais resultados contestam 
o mecanismo inicialmente proposto, já que reações intermoleculares geralmente não 
competem com reações intramoleculares altamente efi cientes, que exibem vantagens, 
como proximidade e geometria apropriada entre grupos funcionais reativos. De fato, 
considerando a baixa basicidade do nitrogênio do grupo piridínio espectador (pKb = 
13,78), uma contribuição mínima do mecanismo do Esquema 2 deve ser esperada.

Além da catálise por tampão, outros resultados indiretos colocaram em cheque o 
mecanismo de catálise intramolecular na hidrólise do TPP. Em particular, obteve-se 
uma constante de hidrólise de mesma magnitude que a do TPP para o triéster tris-3-
-clorofenil fosfato, cujo grupo de saída possui pKa = 9,02, próximo ao da 2-hidroxi-
piridina (pKa = 9,09).17 Considerando que o tris-3-clorofenil fosfato não dispõe de 
grupos funcionais catalíticos, os resultados sugerem que as constantes de hidrólise 
substancialmente maiores de tais triésteres, comparadas aos valores estimados pela 
correlação de Khan e Kirby para triésteres com grupos de saída de pKa ~ 9, são con-
sequência direta de efeitos eletrônicos dos substituintes espectadores arílicos.17 Nesse 
sentido, investigou-se a hidrólise de novas séries de triésteres fosfóricos, cujas estru-
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turas mais representativas são mostradas na Figura 5, e comprovou-se recentemente 
que as constantes de hidrólise são signifi cativamente infl uenciadas pela natureza dos 
grupos espectadores (alquílicos ou arílicos).17 Consequentemente, concluiu-se que o 
TPP não possui constante de hidrólise maior do que a esperada para um triéster com 
grupo de saída de pKa= 9,09, isso porque o valor de k0 foi estimado por uma correlação 
para triésteres dialquil arílicos, já que o efeito dos grupos espectadores não havia sido 
quantifi cado até então.
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Figura 5. Famílias de triésteres de fosfato estudadas.

A fi m de quantifi car o efeito dos grupos espectadores, novas correlações foram 
obtidas para a hidrólise de triésteres de fosfato, considerando ambos valores de pKa: do 
grupo de saída e dos grupos espectadores.17 A Figura 6 apresenta duas novas relações 
lineares de energia livre para grupo de saída (arílico), juntamente com a correlação de 
1970. Observa-se que as retas apresentam inclinações semelhantes, mas, para um dado 
grupo de saída, os valores de k0 das novas correlações são maiores em várias ordens 
de magnitude em comparação com a correlação dos triésteres (1). Essa observação é 
bastante evidente para o 4-nitrofenol como grupo de saída (pKa = 7,14). Os resulta-
dos indicam que a reatividade dos triésteres frente à reação de hidrólise cresce com 
o caráter elétron-retirador dos substituintes, que devem elevar o nível de energia dos 
reagentes e estabilizar a densidade de carga negativa em desenvolvimento no átomo 
de fósforo no estado de transição. Em particular, para a série de triésteres triarílicos, 
a inclinação da reta deve ser função de dois termos, a sensibilidade ao grupo de saída 
(LG) e a sensibilidade ao grupo espectador (NLG), e, portanto, deve corresponder à 
soma LG + 2NLG, embora o coefi ciente angular obtido seja coincidentemente igual ao 
reportado para a série de triésteres (1).17
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Figura 6. Gráficos de Brønsted referentes aos grupos de saída arílicos (-OAr) para a hidrólise 
de três séries de triésteres de fosfato, obtidas a 25°C ou, para a série de triésteres (1), 

normalizada a 25°C.18 As estruturas para as novas correlações são mostradas na Figura 5.

A sensibilidade aos grupos espectadores (NLG) foi avaliada através dos dados de 
hidrólise de uma série de triésteres de fosfato com grupo de saída arílico constante 
(4-nitrofenol) e diferentes grupos espectadores.17 A Figura 7 mostra que são obtidas 
duas correlações entre os valores de k0 e o somatório dos pKa’s dos grupos especta-
dores, indicando maior sensibilidade das constantes de hidrólise a substituintes al-
quílicos (sistemas dialquilarílicos) em comparação aos substituintes arílicos (sistemas 
triarílicos). Em outras palavras, confi rma-se que grupos espectadores exercem efeito 
substancial na hidrólise de triésteres, comparável ao efeito do grupo de saída, e os re-
sultados mostram reatividade diferenciada dos substratos para a série com grupo de 
saída arílico constante, e com grupos espectadores dialquílicos ou diarílicos. Assim, no 
panorama mais recente da hidrólise de triésteres fosfóricos, os parâmetros de sensibi-
lidade para os sistemas triarílicos são LG = – 0,42 e NLG = – 0,28, e para os sistemas 
dialquilarílicos, LG = – 0,99 e NLG = – 0,61.18
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Figura 7. Gráficos de Brønsted referentes ao somatório dos pKa’s dos grupos 
espectadores para a hidrólise de triésteres de fosfato com grupo de saída 

4-nitrofenol e grupos espectadores arílicos (símbolos não preenchidos) e grupos 
espectadores alquílicos (símbolos preenchidos), com dados obtidos (ou estimados) a 

25°C.17 Para fins didáticos são mostradas as estruturas dos grupos espectadores.

Sequencialmente, as reações de hidrólise do TPP e de uma série de triésteres cujo 
grupo de saída é o 4-nitrofenol (Esquema 3) foram estudadas através de cálculos com-
putacionais, com a fi nalidade de investigar o mecanismo de hidrólise e detalhar o efei-
to dos grupos espectadores.19 Utilizou-se a Teoria do Funcional da Densidade (DFT), 
nível B3LYP/6-31+G(d), e avaliou-se a superfície de energia potencial a fi m de locali-
zar reagentes, estados de transição, intermediários e produtos, e obter valores teóricos 
de parâmetros de ativação, os quais foram comparados com dados experimentais pre-
viamente obtidos. Para todos os triésteres investigados, os autores propõem um meca-
nismo associativo de duas etapas, passando por um intermediário fosforano, Esquema 
3, e observa-se excelente concordância entre os valores teóricos e experimentais de 
energia livre de Gibbs de ativação quando são consideradas três moléculas de água 
discretas com papéis bem defi nidos. Na primeira etapa, determinante da velocida-
de de reação, ocorre o ataque nucleofílico de uma molécula de água sobre o átomo 
de fósforo, assistido por uma segunda molécula de água, que permite a transferência 
simultânea de dois prótons para a formação de um intermediário fosforano neutro 
através de um estado de transição cíclico de seis membros. Através de uma ligação 
de hidrogênio intermolecular, uma terceira molécula de água estabiliza a densidade 
de carga negativa desenvolvida no oxigênio fosforílico para formação do estado de 
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transição. Na segunda etapa, ocorre a quebra do intermediário fosforano, novamente 
assistida por uma molécula de água via um estado de transição cíclico (Esquema 3). O 
mecanismo do Esquema 3 é coerente com os dados experimentais previamente repor-
tados (entropias de ativação bastante negativas e expressivos valores de efeito isotópico 
cinético de solvente).19
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Esquema 3. Estruturas e mecanismo de hidrólise para triésteres de fosfato com grupo de 
saída 4-nitrofenol. O mesmo mecanismo é proposto para o triéster TPP.

A investigação teórica da hidrólise dos triésteres forneceu também informações 
detalhadas dos efeitos dos substituintes espectadores sobre o mecanismo do Esquema 
3. Dentro de um grupo de quatro triésteres representativos derivados do 4-nitrofenol, 
são observados no estado de transição da etapa determinante, para cada substrato, 
valores quase idênticos de comprimentos de ligação entre o fósforo e os átomos de oxi-
gênio do nucleófi lo e do grupo de saída (ligações em posição axial, P1-O2 e P1-O7, Fi-
gura 8).19 Verifi ca-se que tais comprimentos de ligação diminuem gradualmente com a 
diminuição do pKa do grupo espectador, isto é, o aumento do caráter elétron-retirador 
dos grupos espectadores promove um encurtamento gradual das ligações P-O, o que 
contribui para a estabilização do estado de transição. Naturalmente, a diminuição dos 
comprimentos de ligação das posições axiais é acompanhada de um alongamento das 
ligações em posição equatorial (P1-O8, Figura 8), com exceção da ligação com o oxigê-
nio fosforílico, que possui certo caráter de ligação dupla. A análise de distribuição de 
cargas, além de comprovar que a eletrofi licidade do fósforo aumenta com a diminui-
ção do pKa dos substituintes, mostra que o catalisador básico geral e o solvente são os 
principais responsáveis pela dispersão da carga desenvolvida para formação do estado 
de transição.19
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Figura 8. Estrutura geral do estado de transição da etapa determinante 
na hidrólise dos triésteres do Esquema 3.

Assim, se observa que a descrição dos mecanismos de substituição nucleofílica 
em triésteres de fosfato sofreu signifi cativa evolução recentemente, complementado os 
estudos clássicos realizados nas décadas de 1960 e 1970. Conclui-se que as caracterís-
ticas estruturais dos triésteres de fosfato são decisivamente importantes para explicar 
a reatividade das reações de hidrólise de tais substratos.17,18 Em conjunto com o en-
tendimento mecanístico das reações, esses resultados contribuem para o planejamen-
to de sistemas artifi ciais mais efi cientes e com mecanismos melhor delineados, para 
aplicação em defesa química. Destaca-se a importância e o aprimoramento gradual 
das metodologias computacionais, que complementam sobremaneira os dados expe-
rimentais, e que certamente permitirão alcançar no futuro um nível de sofi sticação 
elevado na descrição de reações orgânicas envolvendo ésteres de fosfato.

4. REAÇÕES DE TRIÉSTERES DE FOSFATO COM ALFA-
NUCLEÓFILOS
Uma das alternativas consideradas para a defesa química consiste na utilização de alfa-
-nucleófi los, que exibem uma reatividade excepcional frente a ésteres de fosfato.20-22 A 
hidroxilamina é um dos alfa-nucleófi los cuja reatividade desperta interesse devido à 
presença de dois centros nucleofílicos (átomos de oxigênio e nitrogênio), que apresen-
tam seletividades distintas: as reações de alquilação ocorrem via átomo de nitrogênio, 
enquanto que, em reações envolvendo ésteres de acila e fosforila, o ataque nucleofílico 
acontece preferencialmente pelo átomo de oxigênio, mesmo o átomo de nitrogênio 
sendo consideravelmente mais básico.23

Estimativas indiretas com base em correlações de estrutura-reatividade, aliadas a 
estudos computacionais e cristalográfi cos, indicam que cerca de 20% de hidroxilamina 
existem em solução aquosa na forma dipolar iônica, +NH3–O-.24,25 Provavelmente tal 
forma é preferida em algumas reações devido à possibilidade de transferência de próton 
do grupo H3N+ para o substrato. O Esquema 4 ilustra diferentes equilíbrios da hidroxi-
lamina em solução aquosa, e exemplifi ca a reatividade da forma dipolar iônica frente a 
um diéster de fosfato.
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Esquema 4. Equilíbrios ácido-base da hidroxilamina e a decomposição 
de um diéster de fosfato pela espécie dipolar iônica.

Além disso, resultados da reação da hidroxilamina com o triéster de fosfato die-
til 2,4-dinitrofenil fosfato (DENDPP) mostram que o ataque nucleofílico ocorre via 
átomo de oxigênio, fornecendo o produto O-fosforilado, o qual, devido à sua elevada 
instabilidade, é rapidamente convertido em diimina (Esquema 5).26 Esta, por sua vez, 
reage com outra diimina, gerando N2(g) e hidrazina. O mecanismo foi proposto com 
base na identifi cação da hidrazina por métodos colorimétricos e na captura do inter-
mediário diimina, através da redução do ácido fumárico para succínico. Esses resul-
tados constituem uma evidência química do ataque nucleofílico da hidroxilamina via 
átomo de oxigênio em ésteres de fosfato, fortalecendo a hipótese de que a forma dipo-
lar iônica seja responsável pelo ataque nucleofílico nesses compostos.26 Ressalta-se que 
resultados semelhantes foram obtidos mais recentemente na reação da hidroxilamina 
com o triéster de fosfato TPP.27

Esquema 5. Desfosforilação do triéster de fosfato DEDNPP por hidroxilamina.
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As oximas (Figura 9) constituem uma classe de alfa-nucleófi los de grande relevân-
cia do ponto de vista da defesa química. Nesse caso, tais nucleófi los são importantes 
porque possuem aplicação direta no tratamento médico em casos de intoxicação por 
agentes neurotóxicos que inibem a ação de enzimas do sistema nervoso,2 especial-
mente a acetilcolinesterase (AChE), que catalisa a hidrólise do neurotransmissor ace-
tilcolina. Com a inibição da AChE, a acetilcolina acumula-se nas sinapses das células 
nervosas, levando a um colapso do sistema nervoso central.

R R' (H)

N
OH

H

N
OH

N+

2-PAM

Figura 9. Estrutura geral de uma oxima (à esquerda) e da 2-pralidoxima (2-PAM).

A inibição da AChE por um agente organofosforado ocorre no interior do sítio 
ativo, no aminoácido serina da tríade catalítica serina, histidina e ácido glutâmico 
(Ser-His-Glu), conforme ilustrado no Esquema 6. A ligação ocorre entre o átomo de 
fósforo do agente neurotóxico e o oxigênio da serina, havendo a eliminação do grupo 
de saída (X-). Após a formação da enzima inibida, ocorre a etapa denominada enve-
lhecimento, que corresponde à quebra da ligação O-R1, sendo essa etapa irreversível. O 
tratamento médico para reversão da atividade da AChE deve ocorrer antes do proces-
so de envelhecimento, e consiste na aplicação de oximas que reagem com o grupo fos-
fato e regeneram o resíduo serina. A 2-pralidoxima (2-PAM), Figura 9, é uma oxima 
amplamente utilizada (comercializada no Brasil com o nome de Contrathion®) sendo 
administrada em conjunto com outras drogas, que agem no sentido de diminuir os 
sintomas decorrentes do acúmulo da acetilcolina no sistema nervoso.1,20
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Esquema 6. Inibição da AChE por organofosforado (adaptada da referência 1).

Novas propostas de fármacos para a reativação da AChE têm sido reportadas por 
diversos grupos de pesquisa.28,29 Alternativamente, nosso laboratório investigou re-
centemente a reatividade do fármaco deferoxamina (DFO) (Figura 10) já disponível 
comercialmente, e utilizado para tratamento de disfunções de excesso de ferro e alu-
mínio. Considerando a presença de três grupos ácido hidroxâmico na estrutura da 
DFO e, portanto, de três potenciais sítios reativos detentores do efeito alfa, estudou-se 
a reação da DFO com o triéster DEDNPP. Os resultados mostram maior reatividade 
das espécies em que os grupos ácido hidroxâmico encontram-se aniônicos, de acordo 
com os valores de pKa dos equilíbrios de dissociação ácida, mostrados na Figura 10. 
O incremento global promovido por DFO na clivagem de DEDNPP chega a 107 vezes, 
comparado com a reação de hidrólise espontânea do substrato.30
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Uma vez que a DFO já é utilizado como um fármaco, os resultados de alta reativi-
dade na clivagem de DEDNPP sugerem possível utilização adicional para a DFO: na 
reativação da AChE em casos de intoxicação aguda por compostos organofosforados. 
Com o objetivo de reforçar essa hipótese, foi realizada a reação de desfosforilação da 
paraoxona-metílica na ausência e presença de DFO. Os dados mostram que, nas con-
dições estudadas, a reação de clivagem da paraoxona-metílica tem um incremento 
na constante de velocidade de segunda ordem em torno de 8 x 104 vezes em presença 
de DFO. Assim, os resultados da reação de DFO com da paraoxona-metílica susten-
tam a sugestão de utilização adicional de DFO para tratamento médico da intoxicação 
por organofosforados, e fornecem perspectivas para a investigação de outros fármacos 
como possíveis antídotos e, eventualmente, como reagentes para destoxifi cação de es-
toques de armas químicas.30

Considerando a maior complexidade estrutural de DFO, informações mais deta-
lhadas sobre o seu padrão de reatividade frente a triésteres de fosfato foram obtidas 
a partir do acompanhamento da reação de DEDNPP com o alfa-nucleófi lo estrutu-
ralmente análogo, ácido benzohidroxâmico (BHA) (Esquema 7). Observa-se que os 
nucleófi los apresentam reatividades similares, já que a constante de velocidade de 
segunda ordem da reação da espécie totalmente desprotonada de DFO é menos de 
duas vezes menor que aquela obtida para a reação do ânion do ácido benzohidroxâ-
mico (BHA-) com o mesmo substrato. Ressalta-se que o BHA é conhecido como um 
dos mais poderosos -nucleófi los frente a ésteres de fosfato, e a pequena diferença de 
reatividade observada pode ser explicada em termos da extensa estrutura da DFO, 
que deve apresentar um efeito estéreo signifi cativo sobre os grupos hidroxamato. Com 
base em uma análise detalhada de produtos por espectroscopia de ressonância mag-
nética nuclear e espectrometria de massas, são observados dois caminhos principais 
na reação entre BHA- e DEDNPP (Esquema 7) havendo ataque sobre ambos os átomos 
de fósforo e carbono aromático. No caminho (A), o ataque sobre o carbono aromático 
leva à formação do diéster dietil fosfato e do intermediário aromático (1). Já no cami-
nho (B), o ataque sobre o átomo de fósforo desloca o 2,4-dinitrofenolato (DNP) e gera 
o intermediário de benzohidroximato fosforilado (2), que sofre um rápido rearranjo 
de Lossen e produz isocianato de fenila (3), sequencialmente hidrolisado à anilina 
(4). Ainda, observa-se a formação de difenilureia (5) e do derivado carbamílico (6), a 
partir das respectivas reações do isocianato de fenila com a anilina gerada eBHA- (este, 
em excesso no meio reacional).30

5. SISTEMAS MICRO-HETEROGÊNEOS E HETEROGÊNEOS
Além da utilização de alfa-nucleófi los em sistemas homogêneos, ambientes micro-
-heterogêneos também têm sido propostos para a degradação de ésteres fosfóricos. 
Polímeros, por exemplo, podem atuar como nanorreatores e promover incrementos 
nas constantes de velocidade observadas.
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Esquema 7. Caminhos reacionais na desfosforilação de DEDNPP pelo ânion do ácido 
benzohidroxâmico.

Recentemente, avaliou-se a reatividade de um polímero contendo grupos fun-
cionais ácido hidroxâmico e ácido carboxílico (PHA) frente ao triéster de fosfato 
DEDNPP (Figura 11). Os equilíbrios de protonação dos grupos ácidos de PHA geram 
espécies distintas em função do pH, sendo os pKa’s dos grupos ácido carboxílico e 
ácido hidroxâmico de 5,95 e 9,46, respectivamente, favorecendo a atuação cooperati-
va dos grupos funcionais. Assim, dois mecanismos principais podem ser delineados 
para as reações de PHA com o substrato (Figura 11): (i) ataque nucleofílico do grupo 
carboxilato diretamente no átomo de fósforo, e (ii) ataque nucleofílico do grupo hi-
droxamato sobre o fósforo, assistido por uma catálise básica geral exercida pelo grupo 
carboxilato. O incremento promovido por PHA na desfosforilação de DEDNPP, em 
relação à hidrólise espontânea do substrato, chega à ordem de 104 vezes.32
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Figura 11. Representação esquemática do polímero PHA e das possibilidades mecanísticas 
na reação com o triéster fosfórico DEDNPP.

Ainda, o ancoramento de grupos funcionais imidazolíneos em cadeias poliméricas 
é de interesse, já que resultados anteriores de reações de desfosforilação promovidas 
pelo imidazol livre mostram que tal amina comporta-se como autêntico catalisador 
nucleofílico, isto é, observa-se a sua regeneração ao término da reação.33 Por exemplo, 
na reação do imidazol (Im) com o triéster DEDNPP, detectou-se por métodos espec-
troscópicos um derivado estável do fosforilimidazol (Esquema 8) como consequência 
do ataque nucleofílico do imidazol exclusivamente no fósforo. No entanto, o interme-
diário é sequencialmente hidrolisado ao diéster dietil fosfato e imidazol, caracterizan-
do as reações do Esquema 8 como um ciclo de catálise nucleofílica.33 Nesse sentido, a 
química do imidazol foi estendida a um sistema mais complexo, através da funciona-
lização do ácido poliacrílico com grupos 1-(3-aminopropil)imidazol. Obteve-se um 
polímero (PAIM) (Figura 12) e o tratamento teórico dos dados de titulação potencio-
métrica indicam que cerca de 47% do ácido poliacrílico foi funcionalizado, resultando 
em uma proporção de aproximadamente 1:1 entre os grupos funcionais ácido carboxí-
lico e imidazol. Dados cinéticos mostram que PAIM promoveu incrementos da ordem 
de 107 na desfosforilação de DEDNPP, em comparação com a hidrólise espontânea do 
substrato. Em particular, dados de efeito isotópico cinético de solvente sugerem que 
a desfosforilação de DEDNPP pelos grupos imidazol de PAIM pode ocorrer por dois 
mecanismos simultaneamente: nucleofílico e básico geral.34
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Figura 12. Vista lateral da estrutura otimizada de PAIM negativamente carregado. No 
detalhe, estrutura do monômero e valores de pKa dos equilíbrios de dissociação ácida dos 

grupos funcionais.

A utilização de sistemas heterogêneos também constitui uma alternativa para a 
degradação de compostos organofosforados e diversos tipos de sólidos podem ser uti-
lizados como catalisadores para essa fi nalidade.35,36 Recentemente, foram preparados 
óxidos mistos Al2O3-MgO pelo método de co-precipitação, que foram empregados 
como catalisadores na reação de propanólise da paraoxona-metílica (Esquema 9).37 
Dentre os diversos óxidos obtidos, que foram caracterizados por diversas técnicas, 
observou-se melhor atividade catalítica da forma espinélio incipiente (MgAl2O4), que 
promove incrementos na ordem de 105 vezes na degradação do substrato em com-
paração com a propanólise espontânea do mesmo. O mecanismo de propanólise da 
paraoxona-metílica utilizando o espinélio MgAl2O4 como catalisador é proposto com 
base na função dos íons metálicos em mecanismos enzimáticos, a saber, aumento da 
nucleofi licidade de um dado resíduo, estabilização de intermediários e estados de 
transição, e assistência à eliminação do grupo de saída. Assim, conforme demonstrado 
na Figura 13, a paraoxona-metílica pode se coordenar à superfície do sólido, princi-
palmente em função da defi ciência de elétrons do centro tetraédrico Mg2+. Os íons do 
propanol podem se coordenar à superfície em posições vizinhas ao sítio de coorde-
nação do substrato, de modo a favorecer o ataque nucleofílico no átomo de fósforo. 
Naturalmente, a organização dos substituintes do triéster, em particular do grupo de 
saída 4-nitrofenolato, deve ser igualmente apropriada e também deve envolver os íons 
metálicos do sólido. Ressalta-se que resultados de espectrometria de massas (ESI-MS/
MS) cofi rmam a formação do produto dimetilpropil fosfato, um triéster de fosfato 
estruturalmente análogo a uma família de retardadores de chamas.37

P
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O NO2MeO
MeO

P
O

O PrMeO
MeO

HO NO2
1-propanol +
Al2O3-MgO

Esquema 9. Propanólise da paraoxona-metílica catalisada por óxidos mistos Al2O3-MgO.
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Figura 13. Representação esquemática da reação de propanólise da paraoxona-metílica 
na superfície do espinélio incipiente de Al2O3-MgO. As estruturas dos reagentes foram 

otimizadas ao nível de teoria B3LYP/6-31+G(d).

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
A toxicidade exibida por diversas classes de organofosforados ao organismo huma-
no levou, ao longo do século passado, ao desenvolvimento de agentes neurotóxicos 
potentes para aplicação como armas químicas. Nesse sentido, parte dos esforços dos 
pesquisadores dedica-se à busca por metodologias efi cientes e de baixo custo para a 
destruição de estoques de armas químicas. Ainda, a ação neurotóxica dessas armas, 
somada aos inúmeros casos de intoxicação por agroquímicos, motivam o desenvol-
vimento de antídotos mais efi cientes para envenenamento por organofosforados. A 
pesquisa em defesa química abrange o estudo cinético e mecanístico de reações envol-
vendo organofosforados em solução aquosa e em ambientes micro-heterogêneos, bem 
como em sistemas heterogêneos.

Diversos pesquisadores tem trabalhado continuamente no desenvolvimento de 
novos candidatos a fármacos como antídotos para envenenamento por organofosfo-
rados. Nesse sentido, buscam-se alfa-nucleófi los mais efi cientes em relação àqueles 
atualmente empregados.28,29,38,39 A reatividade dos compostos é em geral avaliada por 
meio do estudo cinético e mecanístico das reações entre os nucleófi los e organofos-
forados representativos, bem como através da quantifi cação direta da reativação de 
enzimas específi cas inibidas em laboratório.40 O estudo de modelos em meios micro-
-heterogêneos é particularmente interessante, pois contribui para a mimetização do 
caráter hidrofóbico característico de sítios enzimáticos. Além disso, tem-se investiga-
do a clivagem enzimática de organofosforados por fosfotriesterases, enzimas capazes 
de clivar tais substratos, ainda que estes não sejam de ocorrência natural.41 Um aspecto 
relevante que contribui para o aprimoramento dos estudos realizados é a utilização de 
metodologias computacionais.42-44
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Mais recentemente, destaca-se o desenvolvimento de sistemas catalíticos hetero-
gêneos.35-37 A catálise heterogênea é vantajosa em diversos aspectos, em comparação 
à catalise homogênea, por exemplo, na separação dos catalisadores do meio reacional 
visando o reuso dos mesmos. Ainda, esses aspectos tornam-se particularmente atra-
entes quando o substrato tóxico é convertido em produtos de baixa toxicidade e com 
possível aplicação industrial. Sem dúvidas a catálise heterogênea representa um dos 
campos mais promissores para a pesquisa em destoxifi cação química, já que muitos 
aspectos relevantes ainda são pouco conhecidos, por exemplo, as interações entre os 
substratos e a superfície de óxidos.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Agentes neurotóxicos
As substâncias químicas são utilizadas como armas químicas desde a Antiguidade, 
mas ganharam importância militar na Primeira Guerra Mundial quando o exército 
alemão atacou tropas aliadas na Bélgica com gás cloro. A partir daí, a guerra foi mar-
cada pelo advento de técnicas ofensivas e defensivas, utilizando esses agentes, de am-
bos os lados.1 Entretanto, os agentes neurotóxicos só foram descobertos na década de 
1930, na Alemanha, quando cientistas tentavam sintetizar pesticidas mais potentes. 
Os primeiros neurotóxicos, tabun e sarin, foram sintetizados pelo químico alemão 
Gerhard Schrader, em 1936 e 1938, respectivamente. Mais tarde, o soman foi sinte-
tizado por Richard Kuhn, também na Alemanha, em 1944. Em 1952, Ranajit Ghosh 
sintetizou na Inglaterra o VX. 

Estima-se que foram produzidas pela Alemanha, durante a Segunda Guerra Mun-
dial, entre 10 e 30 toneladas de tabun e 5 a 10 toneladas de sarin, mas o uso desses 
agentes durante o confl ito nunca aconteceu. O primeiro relato da utilização de agentes 
neurotóxicos ocorreu no período 1984-1988 durante a guerra Irã-Iraque. Naquele mo-
mento, as forças iraquianas de Saddam Hussein usaram o sarin contra as forças irania-
nas e contra curdos iraquianos. Depois, em junho de 1994 e março de 1995, no Japão, 
a seita Aum Shinrikyo usou sarin em ataques terroristas num prédio em Matsumoto e 
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no metrô de Tóquio. O ataque em Matsumoto resultou na morte de sete pessoas e mais 
de 200 hospitalizações, enquanto que em Tóquio 12 pessoas morreram e mais de 5.500 
foram hospitalizadas. Em 1996, o governo dos Estados Unidos reconheceu que duran-
te a Guerra do Golfo, em 1991, as tropas operacionais foram potencialmente expostas 
a sarin. Recentemente, em 21 de agosto de 2013, o gás sarin foi usado em um ataque 
com mísseis realizado na capital da Síria, Damasco, resultando em inúmeras mortes, 
particularmente de civis. Os Estados Unidos acusaram o governo do presidente sírio 
Bashar al-Assad de ter realizado o ataque.  Entretanto, ele negou as acusações e culpou 
grupos rebeldes de oposição pelo episódio.2-4

Os agentes neurotóxicos são classifi cados como agentes do tipo G. Ex: GB (sarin), 
GD (soman), GA (tabun) ou agentes do tipo V. Ex: VX {S-[2-(disopropilamino) etil]-
-O-etil metilfosfonotioato} e VR ou VX Russo {N,N-dietil-2-[metil-(2-metilpropoxi) 
fosforil] sulfaniletanamina}. A letra G representa o país de origem “Germany” e a letra 
V denota “Venomous”.5 Estas substâncias são compostos organofosforados (OP), és-
teres do ácido fosfórico, semelhantes a muitos pesticidas comercialmente disponíveis. 
São considerados armas de destruição em massa, pois são simples e facilmente fabrica-
dos, dispersam-se com facilidade na atmosfera, são de difícil detecção e têm potencial 
para matar centenas de pessoas em um único ataque.6

Todos os OP que podem atuar como agentes neurotóxicos têm a mesma estrutu-
ra básica: um átomo de fósforo central ligado a um átomo de oxigênio, a um grupo 
“abandonador (X)”, a um radical alquila (R) e a um grupo OR (Figura 1).
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Figura 1. Agentes neurotóxicos: (A) estrutura básica de um agente neurotóxico; 
(B) tabun; (C) sarin; (D) soman; e (E) VX.

Na temperatura normal esses compostos são líquidos voláteis. O sarin é o mais 
volátil, enquanto os outros, em ordem decrescente de volatilidade, são o soman, o ta-
bun e o VX.5 Os tipos G e V podem ser fatais na proporção de alguns miligramas para 
um homem de cerca de 70 kg. A contaminação por estes compostos pode ocorrer por 
respiração, via inalação, ou por contato com a pele, via penetração cutânea (Tabela 1).
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Tabela 1. Doses letais dos quatro principais agentes neurotóxicos.4

Agente neurotóxico Volatilidade em 
25°C (mg/m-3)

LCt50
* por inalação 

(mg/min-1/m-3)
LD50

** por contato 
com a pele (mg/kg-1)

Tabun (GA) 610,0 400 1.000
Sarin (GB) 22.000,0 100 1.700

Soman (GD) 3.900,0 50 350
VX 10,5 10 6-10

*LCt50 (Lethal Concentrations 50%) é a concentração de agente neurotóxico letal para 50% 
dos seres vivos expostos via inalação.
**LD50 (Lethal Dosis 50%) quantidade de agente neurotóxico letal para 50% dos seres vivos 
expostos por via cutânea.

A enzima acetilcolinesterase faz parte de uma classe de enzimas conhecidas como 
esterases, que catalisam a hidrólise de ésteres e tem uma alta afi nidade por ésteres de 
colina. Um desses ésteres é a acetilcolina, importante neurotransmissor sintetizado 
pelas células transmissoras ou pré-sinápticas do sistema nervoso. A acetilcolinesterase 
catalisa a hidrólise da acetilcolina em colina e acetato após a transmissão do impulso 
nervoso pela acetilcolina. Os agentes neurotóxicos, quando presentes no sistema ner-
voso, se ligam covalentemente a um fragmento de serina no sítio ativo da acetilcolines-
terase, inicialmente mediante a quebra da ligação do fósforo com o grupo “abandona-
dor”. Após um período que varia de 2 minutos a 2 dias, dependendo do agente, ocorre 
a desalquilação do composto, inibindo a enzima num processo irreversível conhecido 
como envelhecimento ou maturação. Na ausência da acetilcolinesterase, a acetilcoli-
na liberada acumula-se e evita a transmissão suave dos impulsos nervosos através da 
fenda sináptica da junção nervosa, o que leva ao colapso no sistema nervoso central, 
à perda da coordenação muscular, convulsões e, fi nalmente, à morte. Como antídotos 
contra a intoxicação por agentes neurotóxicos, os fármacos mais utilizados são a atro-
pina, o diazepam e uma oxima. A atropina obstrui um tipo de receptor de acetilcolina, 
evitando assim sua acumulação, o diazepam controla as convulsões e a oxima conse-
gue “regenerar” a enzima quando o processo de envelhecimento ainda não ocorreu.7-10

Em 13 de janeiro de 1993, 170 países, entre os quais o Brasil, assinaram em Paris a 
Convenção Internacional Mundial Sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, 
Estocagem e Uso de Armas Químicas (CPAQ). Este tratado entrou em vigor em 29 de 
abril de 1997. O texto da Convenção, além de proibir o desenvolvimento, a produção, 
o armazenamento e o emprego das armas químicas, estabelecia um prazo de 10 anos 
para que os países detentores de tais armas as destruíssem. 

Desde que Convenção entrou em vigor, muitos esforços têm sido feitos para de-
senvolver e implementar métodos de identifi cação de agentes neurotóxicos, seus pre-
cursores ou os produtos de degradação, uma vez que as análises podem desempenhar 
um papel importante na verifi cação do tratado, bem como viabilizar o monitoramen-
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to e a destruição destes compostos. Os métodos mais frequentemente utilizados na 
identifi cação do agentes neurotóxicos e seus precursores ou produtos de degradação, 
baseiam-se na cromatografi a a gás em combinação com a espectrometria de massas, 
na cromatografi a líquida com espectroscopia de ressonância magnética nuclear e na 
eletroforese capilar.11,12

Na década de 1980, a incineração foi o método preferido para destruir estoques de 
agentes neurotóxicos. Contudo, o grande problema desse processo é a produção de ga-
ses tóxicos e corrosivos, o que leva à necessidade de fi ltrá-los e purifi cá-los, com custo 
bastante elevado para um processo em larga escala. Por isso, a substituição nucleofílica 
e a oxidação tornaram-se os meios preferidos de degradação dos agentes tóxicos sob 
condições brandas. Um método bastante efi ciente para degradar quantidades peque-
nas desses compostos em superfícies contaminadas ou contêineres consiste no uso 
de uma solução líquida contendo um excesso de hidróxido para converter os com-
postos rapidamente, na temperatura normal, em produtos signifi cativamente menos 
tóxicos.13,14 Entretanto, este procedimento não é efi ciente para a destruição de todos os 
agentes neurotóxicos. O VX, por exemplo, tem solubilidade limitada em meio básico, 
reage lentamente com o íon hidróxido com tempo de meia vida de 31 minutos em 
NaOH 0,1 mol L-1 em 22°C, e ainda leva a um subproduto estável e altamente tóxico, o 
ácido tióico. Assim, a degradação do VX requer uma via química diferente. Uma alter-
nativa é o uso de peroxiácidos, que oxidam o átomo de enxofre e promovem a rápida 
clivagem da ligação P-O.15 Atualmente, a maioria das pesquisas visa o uso de óxidos de 
metais e argilas minerais como adsorventes e catalisadores para a desativação química 
dos agentes neurotóxicos. O objetivo do uso do catalisador é a seletividade e a redução 
da barreira energética do processo de hidrólise do agente neurotóxico.

Devido à extrema toxicidade e ao uso restrito pela CPAQ existem poucos traba-
lhos experimentais com agentes neurotóxicos. A maior parte desses estudos é realiza-
da com os compostos dimetil metilfosfonato, DMMP (dimethyl methylphosphonate) 
mostrado na Figura 2A, e com o trimetilfosfato, TMP (trimethylphosphate) mostrado 
na Figura 2B. Estes compostos são usados como moléculas análogas para o estudo 
experimental das interações de ésteres fosfóricos com superfícies sólidas.
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Figura 2. Moléculas usadas como análogos dos agentes neurotóxicos: (A) molécula de 
dimetil metilfosfonato (DMMP); e (B) molécula de trimetilfosfato (TMP).

Vários estudos experimentais examinaram a adsorção de DMMP na superfície de 
diversos óxidos, tais como o Al2O3,16 MgO,17-19 Al2O3, MgO, La2O3 e Fe2O3,20 CeO2 e 
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FeO,21 SiO2,22 WO3,
23 TiO2

24,25 e Y2O3.26 A adsorção de DMMP nesses óxidos acontece 
por meio da formação de ligação coordenada entre o átomo de oxigênio do grupo 
fosforilato e um sítio ácido da superfície, seguido por eliminação dos grupos metoxila, 
nos quais os átomos de hidrogênio se associam com a superfície, para formar metanol. 
O produto fi nal para esses óxidos é o metilfosfonato ligado à superfície, com a ligação 
P–CH3 intacta.

Um estudo comparativo da adsorção das moléculas de DMMP, TMP e metildiclo-
rofosfato sobre a superfície de WO3 usando espectroscopia na região do infravermelho 
foi feito por Kanan.23 As moléculas de DMMP e TMP são adsorvidas nos sítios áci-
dos da superfície através do grupo P=O. A adsorção do metildiclorofosfato difere dos 
análogos DMMP e TMP, pois quando o primeiro se adsorve na superfície através do 
grupo P=O acontece a hidrólise do grupo P−Cl por águas adsorvidas. Devido a esse 
fato, dados de espectroscopia na região do infravermelho sugerem que o metildiclo-
rofosfato é uma estrutura adequada para estudos teóricos de agentes neurotóxicos do 
que o DMMP e TMP.

A adsorção de DMMP em montmorilonita, por sua vez, ocorre devido às intera-
ções com os cátions interlamelares e levam ao deslocamento de água na região interla-
melar. Estes resultados foram obtidos por espectroscopia na região do infravermelho 
e Raman.27,28

Estudos experimentais e teóricos com óxidos metálicos tais como MgO, Al2O3, FeO, 
CaO, TiO2, -Fe2O3, ZnO, WO3 e argilas minerais, mostram que estes materiais são 
adsorventes destrutivos na descontaminação de agentes neurotóxicos, pois rompem as 
principais ligações moleculares relacionadas à atividade neurotóxica. O entendimento 
das interações de ésteres fosfóricos com estas superfícies é, portanto, muito importante 
para o desenvolvimento de adsorventes efi cientes para a destruição química de OP neu-
rotóxicos e para o estudo do destino e transporte de pesticidas em solo.17

Wagner,29-31 usando ressonância magnética nuclear no estado sólido, encontrou 
que GB, GD e VX hidrolisam-se em superfície de nanopartículas reativas de MgO, 
CaO e Al2O3. A hidrólise de VX e GD produz os complexos não tóxicos ligados às 
superfícies: ácido etilmetilfosfônico e ácido pinacolilmetilfosfônico, respectivamente. 
Na superfície do Al2O3 o GB forma o ácido isopropil metilfosfônico. 

Bermudez32-34 simulou a adsorção de uma série de moléculas que contém o grupo 
P=O em -Al2O3, suporte muito usado em catálise, usando cálculos ab initio, DFT 
com o funcional B3LYP e modelos de aglomerados. No primeiro trabalho, Bermudez32 
comparou dados experimentais e teóricos de espectroscopia na região do infraverme-
lho da adsorção de DMMP e sarin em -Al2O3. Em ambos os casos, a ligação coorde-
nada Al---P=O é o modo energeticamente mais favorável para adsorção. A energia de 
adsorção do DMMP em -Al2O3 é maior do que a energia do sarin. Em outro trabalho, 
Bermudez35 estudou a adsorção de triclorofosfato, DMMP e sarin sobre a superfície de 
sílica amorfa. Em todos os casos, o modo energeticamente mais favorável de  adsorção 
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é via ligação hidrogênio entre dois grupos Si−OH e o átomo de oxigênio do grupo 
P=O. Nos dois trabalhos, o espectro vibracional na região do infravermelho das molé-
culas livres e adsorvidas concordam, em geral, com o experimental. Trabalho anterior 
de Murashov e Leszczynski36 já mostrava que grupos fosfato podem formar uma forte 
ligação hidrogênio com os grupos silanol da superfície de sílica. 

Usando a metodologia DFT, a teoria de perturbação de segunda ordem Møller–
Plesset, MP2 (Møller–Plesset second order), funcional B3LYP e modelos de aglome-
rados, Kolodziejczyk et al.37 calcularam as interações de diisopropilfl uorofosfato com 
as superfícies de MgO e CaO e simularam os espectros vibracionais na região do in-
fravermelho e Raman. A molécula de diisopropilfl uorofosfato fi sissorve na superfí-
cie desses dois óxidos interagindo com o metal do óxido através do grupo P=O. As 
propriedades termodinâmicas e as energias de interação mostram que a adsorção em 
MgO é a mais forte.

 Michalkova et al.,38 usando a mesma metodologia citada anteriormente, estuda-
ram a adsorção e decomposição de sarin sobre a superfície de óxido de magnésio e 
num outro trabalho39 fi zeram a adsorção de tabun num modelo hidroxilado e não 
hidroxilado de CaO. Em modelos de nanossuperfície e de superfície hidroxilada de 
MgO ocorre a fi sissorção do sarin, e em pequeno fragmento de MgO não hidroxilado 
o sarin é quimissorvido formando ligações covalentes com a superfície. O caminho 
de reação da decomposição do GB catalisado pelo MgO foi calculado. O mecanismo 
de reação proposto acontece em duas etapas: primeiro o sarin adsorve na superfície 
de MgO por meio de três ligações químicas; depois a ligação P−F do sarin é rompida 
e o átomo de fl úor transfere-se para o átomo de Mg da superfície, formando a ligação 
Mg−F. No caso do tabun, mostrou-se que ele quimissorve na superfície não hidroxi-
lada de CaO devido à formação da ligação P=O, e fi sissorve na superfície hidroxilada 
por interações intermoleculares fracas.

Paukku et al.40 também usaram DFT, teoria de perturbação MP2, funcional B3LYP 
e modelos de aglomerados, para estudar a adsorção de DMMP e TMP também em 
superfície de CaO. Três tipos de modelos de superfície para CaO foram usados: uma 
superfície não hidroxilada, uma totalmente hidroxilada e uma parcialmente hidroxila-
da. DMMP e TMP são quimissorvidos nas superfícies não hidroxilada e parcialmente 
hidroxilada (a quimissorção envolve a ligação entre os átomos de fósforo das molécu-
las e o oxigênio da superfície) e fi sissorvidos na superfície totalmente hidroxilada onde 
há formação de interações intermoleculares fracas: ligação hidrogênio entre os grupos 
C−H de DMMP e TMP e o átomo de oxigênio e os grupos OH da superfície. Estes 
resultados demonstram que as hidroxilas da superfície comprometem a adsorção. 

Cálculos DFT, teoria de perturbação MP2, aproximação ONIOM e modelos de 
aglomerados foram usados para estudar a adsorção de DMMP e tabun em (ZnO)n 
(onde n = 4, 18, 24) e superfícies (0001). Diferentes sítios de adsorção e orientações 
de DMMP foram considerados. Em todas as superfícies, a adsorção procede como 
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quimissorção via formação de ligação química Zn−O no caso do DMMP, e ligação 
covalente P−O ou ligação química Zn−N para tabun. O tipo de superfície afeta a inte-
ração e a energia da interação intermolecular. A adsorção de DMMP e tabun é energe-
ticamente mais favorável na superfície de ZnO não polar.41

A adsorção de sarin e soman em superfícies tetraédrica e octaédrica de dickita foi 
investigada usando método ONIOM, funcional B3LYP e modelos de aglomerados. A 
adsorção ocorre por meio da formação de múltiplas ligações hidrogênio. Na superfície 
octaédrica, essas ligações acontecem entre o átomo de oxigênio e os grupos metila do 
sarin e do soman e as hidroxilas da superfície; e na superfície tetraédrica, entre os gru-
pos metila do sarin e do soman e o átomo de oxigênio basal da superfície.42

Michalkova et al.43 também estudaram, com a mesma abordagem anteriormente 
descrita, o mecanismo de adsorção de sarin e soman em fragmentos tetraédricos de 
argilas minerais contendo Si4+ e Al3+ como cátions centrais. Os agentes neurotóxicos 
interagem de modo similar com os fragmentos da argila mineral. Ocorre quimissor-
ção entre sarin e soman e os aglomerados [AlO(OH)3]2- e [SiO(OH)3]- por meio da 
formação da ligação química P−O. Em fragmentos neutros houve fi sissorção por meio 
das ligações hidrogênio C−H−O e O−H−O. Os valores da variação da energia livre 
de Gibbs para sistemas fracamente interagentes (com entalpia de formação negativa) 
são positivos. As interações com os fragmentos contendo Al3+ como cátion central 
são mais estáveis. Assim, sarin e soman adsorvem preferencialmente nesses tipos de 
fragmentos.

1.2. Os agentes neurotóxicos tipo VX e sarin
Dentre os vários agentes neurotóxicos do tipo V existentes, o VX (Figura 3A) é o 
principal representante. Os Estados Unidos estocam milhares de toneladas de VX.15 
A estrutura química do VX é também usada como modelo para a síntese de outros 
neurotóxicos do tipo V, como o VR, estocado na Rússia.15 Na agricultura, o inseticida 
malation também foi sintetizado a partir do VX.44 Além de ser a base estrutural para 
outros tipos de compostos análogos da família dos agentes V, o VX, assim como todos 
os agentes neurotóxicos, tem diferentes confôrmeros na temperatura ambiente que se 
distinguem pelo valor do ângulo diedro.45 O VX tem elevada toxicidade no sistema 
nervoso (LD50 de 0,008 mg/kg-1 intravenoso e 0,028 mg/kg-1 percutânea), baixa volati-
lidade (pressão de vapor de 7,0 × 10-4 mmHg em 298 K), alto ponto de ebulição (571 
K) e relativa estabilidade frente à hidrólise espontânea (50% degradado em 78 horas 
em 295 K, pH=7,0). 15,46 Por essas razões, o VX é um dos mais tóxicos e persistentes 
agentes de guerra química existentes.

Para estudar o VX usamos um composto tipo VX (metilfosfonotioato de O,S-di-
metila ou DMPT), no qual alguns radicais são substituídos por grupos metila (Figura 
3B). Esse modelo de composto tem sido pesquisado47 e possui características químicas 
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idênticas às do próprio VX. A simplifi cação da estrutura da molécula de VX permitiu 
reduzir o custo computacional e investigar um menor número de confôrmeros sem 
comprometer o estudo acurado da química envolvida.

Outro agente neurotóxico que estudamos foi o sarin (Figura 3C), cujo nome  IUPAC 
é isopropil metilfosfonofl uoridato (C4H10FO2P). O sarin é um líquido incolor, inodoro 
à temperatura normal, de volatilidade em 25°C igual a 22.000 mg/m-3; o seu vapor é 
incolor e possui odor adocicado. Apresenta ponto de ebulição em 158°C e ponto de 
fusão em -56°C e tem densidade de 1,09 g/mL-1 em 25°C.46 A LCt50 do sarin é de 100 
mg/min/m3 e a LD50 = 1.700 mg/70 kg-1. A toxicidade do sarin está relacionada com a 
ligação entre o grupo fosfato e o átomo de fl úor. Assim, o rompimento dessa ligação 
é um modo de desativá-lo. O sarin é o agente neurotóxico mais visado para uso em 
ataques de destruição em massa devido a sua maior volatilidade. 

Como o agente VX é o mais potente e o sarin é o mais visado para uso em ataques, 
optamos por estudar a degradação de ambos.

Figura 3. (A) Estrutura otimizada do VX. (B) Estrutura otimizada do composto tipo VX, 
DNTP e C) Estrutura otimizada do sarin.

1.3. MgO e Brucita
Dentre os óxidos metálicos, o óxido de magnésio mostra potencial adsorvente des-
trutivo para os agentes neurotóxicos. Li et al.19,48 mostraram que a reação de água com 
a superfície de MgO contribui para aumentar a capacidade catalítica desse óxido em 
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degradar compostos OP. A partir desses resultados verifi cou-se que o MgO pode ser 
um potencial catalisador para a hidrólise do VX. Portanto, o estudo da hidrólise desse 
OP, possivelmente catalisada pelo MgO, pode fornecer importantes resultados para a 
proposta de um efi ciente mecanismo pela quebra da ligação neurotóxica P-S.

No campo da catálise heterogênea, muitas reações de adsorção molecular que en-
volvem as características ácido-base da superfície de MgO são bem conhecidas.49 Na 
superfície de MgO (001), os sítios superfi ciais pentacoordenados de Mg possuem bai-
xa reatividade, mas são muito importantes em catálise heterogênea, principalmente na 
interação com diferentes tipos de gases relacionados ao meio ambiente50,51 e no proces-
so inicial de hidroxilação/protonação dessa superfície.52-55 A maior parte da superfície 
(001) é composta por esses dois tipos de sítios que não são totalmente hidroxilados. 
Por outro lado, mesmo em pequenas proporções, inúmeras irregularidades estruturais 
estão naturalmente presentes em superfícies de óxidos metálicos. 

Dentre os vários tipos de defeitos, os mais comuns são aqueles relacionados à in-
clusão de átomos dopantes na estrutura, que alteram de forma direta as propriedades 
ácido-base nesses sítios.56,58 Os sítios de Mg dopados e as vacâncias de Mg são cha-
mados respectivamente de centros sV -dopado e sV 59,60 (Figura 4A). As vacâncias 2

sV
−, 

que correspondem à remoção de 2Mg +, são geradas principalmente com o intuito de 
manter a eletroneutralidade do composto quando há centros sV -dopados com átomos 
de raios iônicos maiores que o do 2Mg +. As vacâncias 2

sV
−  favorecem a formação de 

sítios 2
4O

−  tetracoordenados que, por sua vez, são muito mais reativos que os pentaco-
ordenados 2

5O
−.

Figura 4. Estruturas otimizadas: (A) superfície de MgO(001) com sítios de alumínios 3
5( )Al +  

e magnésios 2
5( )Mg +  pentacoordenados, oxigênios tetra 2

4( )O −  e pentacoordenados 2
5( )O −  

e vacância de magnésio 2( )MgV
− .
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As características eletrônicas dos sítios AlV  e 2
4O

−
 são essenciais para as reações 

ácido-base em óxidos mistos de Mg/Al em comparação à reatividade do MgO. Os 
óxidos mistos de Mg/Al são obtidos pela decomposição térmica controlada de hidro-
talcitas,61,62 e possuem uma estrutura ainda não bem descrita na literatura uma vez 
que esse tipo de óxido é obtido na forma policristalina e com baixa cristalinidade.63 
Consequentemente, a técnica de difração de raios X de pó é limitada a caracterizar po-
bremente os tipos de sítios presentes na sua estrutura cristalina. Outra questão envol-
vida é a possibilidade de se obter diferentes estruturas para esse óxido, que dependem 
principalmente da taxa de aquecimento e da temperatura fi nal da calcinação.63 Por 
outro lado, uma vez que se pode obter hidrotalcita calcinada na faixa de fração molar 
de 0,20⩽ x ⩽0,33,64 a superfície de MgO(001) dopada com Al pode ser um bom mo-
delo representativo inicial dos sítios superfi ciais do óxido misto de Mg/Al com baixa 
fração molar, assim como os modelos propostos por Rohrer et al.65 Da mesma forma, 
a natureza ácida ou básica desses sítios na superfície de MgO(001) está diretamente 
relacionada com a atividade catalítica em relação a processos moleculares de adsorção 
e dissociação.

O termo “hidróxido lamelar” é usado para designar hidróxidos com estrutura em 
camadas. Dentre estes, os compostos tipo brucita são os hidróxidos que possuem es-
trutura mais simples. A brucita, Mg(OH)2, apresenta simetria hexagonal e grupo es-
pacial 3P m. Os íons Mg2+ estão localizados no centro de octaedros coordenados a hi-
droxilas nos vértices. Os octaedros são unidos pelas arestas, de modo a formar lamelas 
infi nitas e neutras, mantidas coesas por ligações hidrogênio66 (Figura 4B).

A substituição isomórfi ca de uma fração de cátions divalentes por cátions triva-
lentes faz com que as lamelas adquiram carga positiva, que pode ser balanceada por 
ânions na região interlamelar, formando assim outra classe de hidróxidos lamelares: 
os Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL), formados por cátions metálicos diferentes. 
Além dos ânions, a região interlamelar dos HDL é ocupada por moléculas de água, o 
que leva ao empilhamento característico desses compostos. Eles podem ser representa-
dos pela seguinte fórmula geral: ( ) ( ) ( )2 3

21 2 /
.

x
m

xx x m
M M OH A nH O

+
+ + −
−

⎡ ⎤
⎣ ⎦ , em que M2+ e 

Me3+ representam um cátion divalente e trivalente, respectivamente, e  Am- representa 
o ânion intercalado com carga m-. Uma grande variedade de HDL pode ser preparada 
por diversas combinações de cátions M2+ e Me3+ ou pela variação da proporção entre 
eles, além da variação dos ânions interlamelares.67

Os hidróxidos lamelares são bem conhecidos pelo grande potencial de aplicação 
tecnológica e industrial como catalisadores, suporte para catalisadores, precursores de 
catalisadores e materiais fi ltrantes ou adsorventes. Eles têm atraído bastante atenção 
na remoção de uma variedade de espécies contaminantes, inorgânicas ou orgânicas. 
Dentre as espécies inorgânicas estão os oxiânions (NO3

-, SO4
2-, PO4

3-, AsO4
3-, SeO3

2-
 , 

Cr2O7
2-) e os ânions monoatômicos (F-, Cl-, Br-, I-).68-75 Dentre as espécies orgânicas 

estão os ácidos carboxílicos aromáticos como tereft alatos;76 fenóis, por exemplo o 
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2,4,6-trinitrofenol;77 pesticidas como o ácido 4-cloro-2-metil fenoxiacético;78 dicam-
ba;79 surfactantes como o dodecil sulfato de sódio80 e corantes sintéticos, por exemplo 
o Cibacron Yellow LS-R.81 Recentemente, estudamos o potencial do hidróxido lamelar 
brucita como adsorvente de fl uoreto e o mecanismo desta reação usando cálculos DFT 
com condições de contorno periódicas.82 Usamos a mesma metodologia para inves-
tigar várias propriedades de hidróxidos lamelares. Dentre elas, foram examinados: a 
energia de formação de hidróxidos mistos do tipo brucita;83 um modelo para HDL 
com o politipo 3R1;84 mudanças que ocorrem no processo de desidratação de hidro-
talcitas contendo os contraíons Cl- e CO3;2-85 as interações intermoleculares lamela-
-ânion em compostos tipo hidrotalcita Zn-Al-An- (An- = Cl-, F-, Br-, OH-, CO3

2-, NO3
a 

partir da troca iônica no HDL Mg2/3Al1/3(OH)2Cl1/3.2/3H2O;86 o caminho de reação das 
etapas iniciais da decomposição térmica de HDL;87 o caminho de formação de ânions 
OH- em brucita a partir da migração de uma OH- lamelar e a dissociação de uma mo-
lécula de água.88

Neste trabalho, apresentamos os resultados de investigações teóricas de dois pro-
cessos químicos de degradação de agentes neurotóxicos. No primeiro, examinamos a 
hidrólise de um composto tipo-VX (metilfosfonotioato de O,S-dimetila, DMPT) pela 
quimissorção dissociativa na superfície de MgO(001)89 e no segundo, discutimos a de-
gradação do composto sarin pela brucita.90 O método DFT combinado com condições 
de contorno periódicas, o estado da arte para estudar processos químicos na presença 
de superfícies realísticas, foi usado nos trabalhos discutidos.

2. METODOLOGIA
A degradação da molécula tipo VX pelo óxido de magnésio e de sarin pela brucita fo-
ram investigadas usando o pacote de programas Quantum-ESPRESSO,91 voltado para 
cálculos de estrutura eletrônica com o método DFT utilizando pseudopotenciais, con-
dições de contorno periódicas e conjunto de base de ondas planas.92-95 As condições 
de contorno periódicas permitem a simulação de superfícies estendidas sem os efeitos 
de borda presentes em modelos de clusters. Ademais, esta técnica permite descrever 
acuradamente o potencial de Madelung característico de uma superfície. O progra-
ma principal pode ser utilizado para calcular várias propriedades, tais como forças 
atômicas, tensões, otimizações estruturais, barreiras de energia, caminhos de reação, 
frequências dos fônons, tensores dielétricos, digitalização de imagens de microscopia 
de tunelamento e densidade de estados.

Os cálculos vibracionais foram realizados para verifi car a natureza de todas as es-
truturas otimizadas. Frequências imaginárias não foram encontradas para os reagen-
tes ou produtos de todas as reações. Uma frequência imaginária de valor baixo foi 
encontrada para cada estado de transição. Para a análise termodinâmica de todas as 
reações foi calculada a variação de energia livre de Gibbs (ΔG), que incluiu as contri-
buições vibracionais utilizando a aproximação harmônica para o óxido de magnésio e 
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a brucita, e as contribuições vibracional, translacional e rotacional para as moléculas 
em fase gás, de acordo com a bem conhecida expressão ΔG = ΔH – TΔS. 

A entalpia H e a entropia S do óxido de magnésio e da brucita foram calculadas 
usando as expressões: H(T) = Eelec + EZPE + Evib(T) e S(T) = Svib(T). Nestas expressões 
Eelec, EZPE, Evib(T), e Svib(T) são a energia eletrônica, a energia de ponto zero e as con-
tribuições vibracionais para a entalpia e entropia, respectivamente. Evib(T) é dada por:

EE T
exp  

(Eq. 1)

e EZPE por:

E
2

 
(Eq. 2)

A entropia vibracional Svib(T) é obtida de acordo com:

S T k
k T

exp
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(Eq. 3)

As moléculas de VX, composto tipo VX, e sarin em fase gás foram tratadas com a 
seguinte aproximação:

H(T) = Eelec + EZPE + Evib(T) + Etrans(T) + Erot(T) + pV (Eq. 4)

onde Etrans(T) e Erot(T) são as contribuições translacional e rotacional para a entalpia, 
respectivamente, ambas iguais a (3/2)RT, sendo R a constante universal dos gases. O 
termo pV é igual a RT. A entropia S(p,T) para um gás pode ser calculada pela expres-
são:

S(T) = Strans(p,T) + Srot(T) + Svib(T) (Eq. 5)

onde Strans(p,T) e Srot(T) são as contribuições translacional e rotacional para a entropia. 
As entropias translacional e rotacional, na aproximação de gás ideal, são dadas por:
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(Eq. 6)
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(Eq. 7)

onde IA, IB e IC são os momentos de inércia da molécula;  é o número de simetria da 
molécula; T é a temperatura absoluta; h e kb são as constantes de Planck e Boltzmann, 
respectivamente; p é a pressão; e M é a massa molecular. 
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Os caminhos de menor energia (MEP) foram calculados para as reações elemen-
tares para obter barreiras de reação, estados de transição, caminhos de reação e acom-
panhar as principais modifi cações estruturais. O MEP foi calculado com o método 
Nudged Elastic Band (NEB).96,97 O NEB é um método efi ciente para encontrar o MEP 
entre os estados inicial e fi nal de uma reação e para estimar a barreira de energia. No 
método NEB, uma sequência de réplicas (ou imagens) são criadas, e cada uma delas 
é ligada a suas vizinhas por uma mola virtual com constante k, representando o curso 
da reação dos reagentes para os produtos. A representação do caminho criada pelas 
imagens e as molas simula uma banda elástica. Inicialmente, as imagens são geradas 
ao longo de uma linha reta por meio de uma interpolação linear. Em seguida, um algo-
ritmo de otimização é aplicado para relaxar as imagens de modo que a banda elástica 
convirja ao MEP.

Para os cálculos da degradação da molécula tipo VX pelo óxido de magnésio foi 
utilizada a seguinte metodologia: Adotamos a aproximação de gradiente generaliza-
do GGA – PW91 para o funcional de troca-correlação e pseudopotenciais do tipo 
Vanderbilt ultrasoft 98 para descrever os íons do caroço dos átomos de H, Mg, Al, P, 
O, C e S e N. A função de onda foi expandida em bases de ondas planas com energia 
cinética máxima avaliada em 30 Ry e a densidade em 120,0 Ry, previamente testadas 
para o modelo proposto em cada caso. A densidade eletrônica foi calculada no ponto 
 (0,0,0) da primeira Zona de Brillouin.

No caso do MgO, utilizamos uma célula unitária rotacionada de 45°C no eixo z, 
orientada a partir dos vetores de rede para a célula unitária cristalográfi ca FCC do 
bulk. Duas unidades de repetição, ou seja, dois átomos de Mg e de O, foram utilizadas 
para construir a célula unitária da fatia (slab)com três monocamadas de MgO quan-
do introduzida a camada de vácuo. Assim, os parâmetros de rede para o bulk foram 
calculados em a = b = c = 4,23 Å, com vetores 45

2 2
a a R⎛ ⎞× °⎜ ⎟⎝ ⎠

 da célula unitária de 
MgO(001).

Os slabs de MgO(001) foram construídos com uso das condições de contorno perió-
dicas para uma célula de MgO original replicada nas três dimensões, com uma camada 
de vácuo previamente testada de aproximadamente 15,00 Å introduzida ao longo do 
eixo z. Esta camada de vácuo isola o topo da monocamada superfi cial da base da réplica 
do slab seguinte, que contém sempre três monocamadas de MgO na direção (001). O 
parâmetro de rede foi fi xado inicialmente no valor do bulk calculado em 4,23 Å.

Foi utilizada uma supercélula com 13 átomos de Mg, 16 de O e dois de Al na super-
fície de MgO(001) dopada com Al que gera uma vacância catiônica 2

sV
−. Em particular, 

foram testados quatro tipos de modelos, nos quais os átomos de Al são posicionados 
em diferentes sítios com relação à borda da vacância de Mg ( 2

sV
−) gerada. O modelo 

energeticamente mais estável para a superfície de MgO(001) dopada com Al é mos-
trado na Figura 4A. Para o caso das moléculas livres foram consideradas as mesmas 
dimensões da supercélula usada na construção da superfície de MgO(001). O modelo 
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com vacância dopado com Al pode relaxar até a segunda monocamada, pois ela pode 
sofrer uma maior reconstrução devido à presença do defeito superfi cial. No caso das 
moléculas em fase gás, o DMPT, VX, H2O, HOPO(CH3)(OCH3), HSCH3, HOPO(CH3)
(SCH3) e HOCH3 foram relaxados completamente no vácuo com o mesmo critério de 
força e energia (1,0x10-3Ry.Bohr-1 e 1,0x10-4Ry, respectivamente). 

Usamos entre 10 e 11 imagens para calcular o MEP respectivamente na dissociação 
do composto DMPT e de moléculas de água. As geometrias das imagens foram consi-
deradas otimizadas para valores inferiores a 0,05 e V/Å. Para a análise termodinâmica, 
as temperaturas e a pressão utilizadas nos cálculos deste trabalho foram de 100 em 600 
K e 1 atm, respectivamente.

O mecanismo de reação proposto tem como primeiro passo o cálculo da hidróli-
se do composto DMPT para dois processos competitivos: a quebra das ligações P-S 
e P-O1, representadas pelas reações H1 e H2, respectivamente. H1 gera os produtos 
sem atividade neurotóxica HOPO(CH3)(OCH3) [P1] e HSCH3[P2]. Por outro lado, H2 
produz a substância tóxica HOPO(CH3)(SCH3) [P3] e o produto HOCH3 [P4], não de-
sejados nesse tipo de degradação. Na interação com a superfície de MgO(001), foram 
investigados os processos de dissociação das moléculas de DMPT e H2O em diferentes 
reações elementares.

Portanto, o segundo passo se inicia com os processos de adsorção do composto 
DMPT no terraço (R1T) e na superfície dopada com Al (R1D), representados pela rea-
ção elementar R1. Neste caso, o mínimo local da superfície de potencial corresponderá 
à superestrutura MgO:DMPT. Assim, R1T e R1D produzem os intermediários I1T e 
I1D, respectivamente, no mecanismo de reação proposto.

Em uma terceira etapa, a partir da superestrutura MgO:DMPT, o composto DMPT 
é dissociado no terraço (R2T) e na superfície dopada com Al (R2D) especifi camente 
pela quebra da ligação neurotóxica PS seguida pela formação dos intermediários I2T 
e I2D, respectivamente, representada pela reação elementar R2. Nesse sentido, como 
uma quarta etapa é representada pela reação elementar R3, as moléculas de água tam-
bém adsorvem (R3Ta) e depois dissociam (R3Td) no terraço pela quebra da ligação 
O-H, formando respectivamente os intermediários I3Ta e I3Td. Após a formação dos 
produtos obtidos pelas reações elementares R2 e R3, há uma recombinação iônica que 
leva a formação dos produtos P1 e P2 adsorvidos na superfície, representada pela reação 
elementar R4. Os produtos P1 e P2 adsorvidos no terraço são representados por P15T 
e P25D, respectivamente, enquanto que na superfície dopada com Al os produtos P1 e 
P2 adsorvidos são representados por P15D e P25T, respectivamente. Assim, como num 
quinto passo, os produtos já sem atividade neurotóxica P1 e P2 são posteriormente des-
sorvidos do terraço (R5T) e da superfície dopada com Al (R5D), representados pela 
reação elementar R5.
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As reações globais de hidrólise H1 e H2, e as reações elementares R1, R2, R3, 
R4 e R5 estão representadas a seguir, nas quais P1, P2, P3 e P4 são respectivamente 
HOPO(CH3)(OCH3), HSCH3, HOPO(CH3)(SCH3) e HOCH3.

DMPT(g) + H2O(g)P1(g) + P2(g) (H1)

DMPT(g) + H2O(g)P3(g) + P4(g) (H2)

MgO(s) + DMPT(g)MgO : DMPT(s) (R1)

MgO: DMPT(s)MgO: [PO(CH3)(OCH3)]
+[SCH3]

-(s) (R2)

MgO(s) + H2O(g)MgO: [HO-][H+](s) (R3)

MgO: [PO(CH3)(OCH3)]
+[SCH3]

-(s) + MgO: [HO-][H+](s)MgO: [P1][P2](s) (R4)

MgO: [P1][P2](s)P1(g) + P2(g) + MgO(s) (R5)

Para os cálculos da degradação da molécula de sarin pela brucita usamos a seguinte 
metodologia: Adotamos a aproximação de gradiente generalizado GGA - PBE para o 
funcional de troca – correlação e pseudopotenciais do tipo Vanderbilt ultrasoft 98 para 
descrever os íons do caroço dos átomos de H, Mg, P, O, C e F. A função de onda foi 
expandida em bases de ondas planas com energia cinética máxima avaliada em 50 Ry 
e a densidade em 200,0 Ry, previamente testadas para o modelo proposto. A densidade 
eletrônica foi calculada no ponto  (0,0,0) da primeira Zona de Brillouin.

Usamos geometrias de slab periódicas consistindo de uma lamela de brucita com 
uma supercélula 4x4 (16 átomos de Mg e um total de 80 átomos na lamela) e uma ca-
mada de vácuo de 15 Å, previamente testada, adicionada na direção (0001). As supercé-
lulas empregadas tiveram os mesmos ângulos da célula hexagonal da brucita otimizada 
( =  = 90°,  = 120°), e os novos parâmetros de rede otimizados a e c foram 12,495 e 
19,013 Å, respectivamente. Para todas as estruturas calculadas, os ângulos das supercé-
lulas e os parâmetros de rede foram mantidos fi xos, apenas as posições atômicas foram 
otimizadas. As posições de equilíbrio de todos os núcleos das estruturas foram encon-
tradas por minimização do gradiente da energia total. Para o caso da molécula de sarin 
livre foram escolhidas as mesmas dimensões da supercélula utilizada na construção da 
superfície. A molécula de sarin em fase gás foi relaxada completamente no vácuo com 
o mesmo critério de força e energia (1,0x10-3Ry/Bohr e 1,0x10-4Ry, respectivamente).

Utilizamos 11 imagens para calcular o MEP. Para a análise termodinâmica, a tem-
peratura e a pressão utilizadas nos cálculos deste trabalho foram de 298,15 K e 1 atm, 
respectivamente. Todas as fi guras foram geradas pelo pacote gráfi co XCRYSDEN.99,100
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Foi proposto um mecanismo para a reação global de degradação da molécula de 
sarin em brucita [Mg(OH)2] + xC4H10O2PF  Mg(OH)2−xFx + xC4H11O3P composto 
das seguintes reações elementares:

[Mg(OH)2] + xC4H10O2PF[Mg(OH)2]...xC4H10O2PF (fisissorção) (R1)

[Mg(OH)2]...xC4H10O2PF[Mg(OH)2−x]
+Fx

−...xC4H11O3P (quimissorção) (R2)

[Mg(OH)2−x]
+Fx

−...xC4H11O3P[Mg(OH)2−x]Fx...xC4H11O3P (recombinação iônica) (R3)

[Mg(OH)2−x]Fx...xC4H11O3PMg(OH)2−xFx + xC4H11O3P (dessorção) (R4)

A reação R1 é a adsorção da molécula de sarin na superfície da brucita; R2 é o 
ataque do átomo de oxigênio de uma hidroxila da brucita à molécula de sarin; R3 
corresponde à migração do fl uoreto adsorvido na superfície da brucita para a vacância 
deixada pela hidroxila da brucita, formando o composto [Mg(OH)2−x]Fx.xC4H11O3P; 
e os produtos em R4 são a molécula de isopropil metilfosfonato e o composto 
Mg(OH)2−xFxlivres.

Cabe destacar que em todos os casos examinados, as interações envolvidas nos 
reagentes e produtos das reações elementares tinham componentes de magnitude re-
levante, tais como ligações hidrogênio, interações eletrostáticas e entre dipolos perma-
nentes. Entretanto, embora a componente de energia de dispersão esteja sempre pre-
sente nos fenômenos estudados, ela foi considerada negligenciável frente às demais, 
que devem predominar no mecanismo de reação indicado.

3. RESULTADOS

3.1. Degradação do agente neurotóxico VX por óxido de magnésio
Inicialmente, a fi m de se obter um modelo comparativo para a molécula análoga DMPT 
estudada, foi analisada a molécula de VX. Os principais parâmetros geométricos oti-
mizados desse composto foram comparados com aqueles obtidos em nível Hartree- 
Fock101 (Tabela 2). As principais ligações envolvidas na degradação do VX não sofreram 
grandes alterações geométricas em razão do uso do composto modelo DMPT.

Posteriormente, estudamos as duas reações mais comuns no processo de hidrólise 
alcalina desse agente neurotóxico: a quebra das ligações P-S e P-O1. Estas hidrólises 
são representadas respectivamente pelas reações globais H1 e H2. Em ambas, analisa-
mos a estabilidade termodinâmica na formação dos possíveis produtos da hidrólise do 
DMPT (Figura 5A). Portanto, os produtos gerados a partir da hidrólise da ligação P-S 
são termodinamicamente mais estáveis,89 da mesma forma que os resultados teóricos 
para a solvólise do mesmo composto metilfosfonotioato de O,S-dimetila apresentados 
por Šečkuteet al.47 Apresentamos na Tabela 3 toda a análise termodinâmica na tempe-
ratura ambiente (298 K) para as reações H1 e H2.
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Entretanto, é relatado na literatura que a cinética reacional é desfavorável: 50% de 
VX é degradado em 78 horas a 295 K.15,102 Aqueles resultados ressaltam ainda que em 
pH neutro e a temperatura ambiente, a hidrólise não ocorre ou não é específi ca para 
a quebra da ligação P-S. Assim, a próxima etapa deste trabalho visou investigar o uso 
do MgO como um possível catalisador para a reação de degradação química do VX.

Tabela 2. Principais parâmetros geométricos de ligação calculados para 
as moléculas de VX, DMPT, P1, P2, P3 e P4 comparados com os obtidos 

também teoricamente para a molécula de VX por Zuo et al.101

Distâncias de 
ligação

Calculado Calculado101

VX DMPT P1 P2 P3 P4 VX
C-H 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,06
P-C 1,81 1,81 1,80 1,81 1,86
P-S 2,11 2,11 2,10 2,10
P=O2 1,49 1,49 1,48 1,45
P-O1 1,62 1,62 1,62 1,76
O1-C 1,46 1,45 1,45 1,43 1,43
S-C 1,83 1,83 1,82 1,83 1,78
P-Oa 1,62 1,63
Oa-H 0,98 0,98
S-H 1,35
O1-H 0,97

P1 = HOPO(CH3)(OCH3), P2 = HSCH3, P3 = HOPO(CH3)(SCH3), P4 = HOCH3. As 
distancias estão em Å. Os subscritos 1 e 2 representam respectivamente os oxigênios com 

uma simples e dupla ligações na molécula de VX e, consequentemente, na molécula de 
DMPT. O subscrito a representa o oxigênio da molécula de água depois da hidrólise.

Tabela 3. Análise termodinâmica para a hidrólise do composto DMPT 
(reações H1 e H2) e para os processos de adsorção (R1), dissociação (R2), 

e dessorção (R5) nas superfícies de MgO(001) de terraço (T) 
e dopada com Al (D) na temperatura normal (298 K).

R1 R2 R3 R5
H1 H2 R1T R1D R2T R2D R3Ta+R3Td P1R5T P2R5T P1R5D P2R5D

 -3,7 -2,9 10,2 7,1 3,1 -1,1 -62,3 -9,8 -7,5 -2,7 -1,4
S 1,1 2,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
 -30,1 8,7 -20,7 -54,7 -40,1 -23,2 -58,4 48,4 36,4 31,6 14,4
G -29,7 10,8 13,3 -15,0 -54,4 -22,6 -14,6 15,1 1,9 -16,5 -30,2

Foram considerados ΔEvib+trans+rot e ΔSvib+trans+rot para o estado gasoso, e ΔEvib e ΔSvib 
para o estado sólido. As variações de energia e entropia estão em kJ/mol e kJ/mol.K, 
respectivamente.
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Figura 5. Variação da energia livre de Gibbs para as reações elementares propostas pelo 
mecanismo de reação. Soma dos processos de adsorção e dissociação do composto DMPT 

(A) no terraço e (B) na superfície dopada com Al de MgO(001). (C) Soma dos processos 
de adsorção e dissociação parcial de duas moléculas de água no terraço de MgO(001). 

(D) Dessorção dos produtos P1 e P2 a partir do terraço e da superfície dopada com Al. As 
hidrólises H1 e H2 do composto DMPT são utilizadas para comparação em (A) e (B).

O primeiro passo de um possível processo de hidrólise catalisada se inicia a par-
tir da adsorção não dissociativa do reagente, de acordo com os intermediários I1T 
(Figura 6A) e I1D (Figura 6C) da reação elementar R1. A adsorção na superfície de 
MgO(001) também foi essencial para estabilizar um único tipo de confôrmero da 
molécula de DMPT sem afetar os processos cinético e termodinâmico da reação de 
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hidrólise proposta. Os parâmetros geométricos da molécula de DMPT não sofreram 
signifi cativas alterações depois da adsorção nos sítios da superfície de MgO(001) exa-
minados (Tabela 4). Para a superfície dopada com Al foram testadas algumas possíveis 
confi gurações estruturais para a adsorção da molécula de DMPT e selecionada a mais 
estável (Figura 6C). O composto DMPT é adsorvido espontaneamente no terraço de 
MgO(001) somente até 190 K, enquanto que para a superfície dopada com Al esse 
processo é termodinamicamente espontâneo até 420 K. Apresentamos na Tabela 3 a 
análise termodinâmica completa em temperatura ambiente (298 K) para R1 nas super-
fícies de terraço e dopada com Al.

Após a molécula de DMPT ser adsorvida na superfície, o segundo passo do mecanis-
mo proposto é a dissociação molecular. A dissociação do composto DMPT na superfície 
de MgO(001) é representada de acordo com os intermediários I2T (Figura 6B) e I2D 
(Figura 6D) da reação elementar R2, na qual é favorecida a quebra da ligação neurotóxi-
ca P−S, respectivamente a partir dos intermediários I1T e I1D calculados na reação de 
adsorção R1 discutida anteriormente. Para a superfície dopada com Al foram testadas 
algumas possíveis confi gurações estruturais para a dissociação da molécula de DMPT 
e selecionada a mais estável (Figura 6D). A conformação do grupo fosfato nas duas su-
perfícies está relacionada à adsorção química, similar a encontrada nos trabalhos de Mi-
chalkova et al.39,40 acerca da decomposição de outros agentes neurotóxicos em clusters de 
óxidos metálicos. Por outro lado, o grupo [SCH3]- está situado entre dois átomos de Mg 
no terraço (Figura 6B), o que favorece a reconstrução superfi cial na superfície dopada 
com Al (Figura 6D). Os principais parâmetros geométricos estão indicados na Tabela 4.

Tabela 4. Principais parâmetros geométricos de ligação calculados para os 
intermediários e estados de transição formados nas reações elementares R1, R2 

e R5 para as superfícies de MgO(001) de terraço (T) e dopada com Al (D).

Distâncias 
de ligação

R1 R2 R3 R5
I1T I1D ET2T ET2D I2T I2D I3Ta I3Td P15T P25T P15D P25D

P-S 2,10 2,10 2,36 2,30 3,86 5,00
P-Os 3,60 3,72 2,18 1,83 1,58 1,57 3,71 3,62

S-Mg 3,01 3,10 2,60 2,59 2,63 
e 2,74 2,45 3,06 2,95

O2-Mg 2,45 2,26 2,00 2,04 2,11 2,22 2,43 2,30
Oa-H (LH) 2,01 1,52
Oa-H 0,98 0,97

Oa-Mg 2,31 e 
2,26

2,15 e 
2,10

Oa
d-Hd 1,03 1,60

As distâncias estão em Å. Os subscritos 2, s e a representam respectivamente o oxigênio 
com uma simples ligação na molécula de DMPT, um oxigênio da superfície de MgO(001) 

e um oxigênio da molécula de água. O LH indica uma ligação de hidrogênio e o 
sobrescrito d indica um sítio de uma ligação Oa-H que sofreu dissociação química.
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Figura 6. Processo de dissociação da molécula de DMPT no terraço e na superfície dopada 
com Al de MgO(001) pela quebra da ligação neurotóxica P-S: Intermediários (A) I1T, (B) I2T, 
(C) I1D e (D) I2D. Processo de dissociação parcial de duas moléculas de água no terraço de 

MgO(001) pela quebra da ligação O-H: Intermediários (E) I3Ta e (F) I3Td.

A análise termodinâmica do processo de adsorção e dissociação combinado indica 
que a dissociação da molécula de DMPT na superfície MgO(001) é a etapa que con-
trola a decomposição química do composto e, consequentemente, determina a esta-
bilidade do produto formado pela quebra da ligação neurotóxica P-S. Já em relação à 
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simples hidrólise (H1), o intermediário gerado pela reação de dissociação R2 deve ser 
energeticamente menos estável para evitar a acumulação dos fragmentos dissociados 
na superfície de MgO(001). Nesse sentido, o intermediário I2D formado pela super-
fície dopada com Al na reação elementar R2, além de favorecer a quebra da ligação 
P-S, tende a produzir os fragmentos dissociados termodinamicamente menos estáveis. 
Apresentamos na Tabela 3 toda a análise termodinâmica na temperatura ambiente 
(298 K) para R2 nas superfícies de terraço e dopada com Al.

A análise termodinâmica resultante da soma das variações da energia livre de  Gibbs 
para os processos de adsorção e dissociação indica que em cerca de 500 K os sítios pen-
tacoordenados do terraço de MgO(001) começam a decompor o DMPT (Figura 5A). 
Contudo, próximo de 335 K o composto DMPT já pode se dissociar pela quebra da 
ligação P-S nos sítios representados pela dopagem com Al e os fragmentos tendem a 
não permanecer acumulados na superfície (Figura 5B). Portanto, em relação ao ter-
raço de MgO(001) podemos afi rmar que a hidrólise catalítica do VX na superfície do 
óxido é favorecida a uma temperatura muito mais próxima da temperatura ambiente 
nos sítios com defeitos superfi ciais sem a presença de moléculas de água.89

Alguns resultados experimentais de Li et al.19,48 para a decomposição de DMMP 
em MgO estabelecem que as principais ligações dessa molécula são quebradas e fa-
vorecem a dessorção a partir de aproximadamente 443 K em presença de água. Por 
outro lado, mesmo permanecendo adsorvidos, em temperatura ambiente já se observa 
a formação dos fragmentos da decomposição da molécula de DMMP sobre o MgO.48 
Portanto, como a dissociação da molécula de DMPT é a etapa determinante para a 
espontaneidade termodinâmica da hidrólise catalítica na superfície de MgO(001), a 
análise da barreira energética para a reação elementar R2 é essencial para verifi car a 
taxa reacional desse processo.

Em face da estabilidade termodinâmica dos intermediários I2T e I2D em relação 
aos produtos P1 e P2 da hidrólise do composto DMPT, calculamos as barreiras de ener-
gia eletrônica para a reação elementar R2 de acordo com cada modelo proposto da 
superfície MgO(001). No cálculo do caminho de reação para a dissociação do com-
posto DMPT a partir da molécula adsorvida na superfície, o intermediário I2T é mais 
estável do que o I2D, com uma barreira energética no sentido da formação do produto 
dissociado de aproximadamente 49,0 kJ/mol a mais (Figura 7A). Portanto, pelo fato do 
intermediário I2D ser energeticamente menos estável do que os produtos P1 e P2 da 
reação global de hidrólise e diminuir a barreira reacional em relação ao mesmo pro-
cesso para a formação do intermediário I2T, a taxa de reação na região da superfície 
de MgO(001) dopada com Al pode ser cataliticamente mais favorecida do que naquela 
sem defeitos.89 Os principais parâmetros geométricos dos estados de transição ET2T e 
ET2D formados para a reação elementar R2 respectivamente nas superfícies de terraço 
e dopada com Al estão descritos na Tabela 4.
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Por outro lado, a hidrólise da molécula de DMPT está também diretamente rela-
cionada ao processo de hidroxilação/protonação da superfície de MgO(001), repre-
sentada pela reação elementar R3. A quimissorção de uma única molécula de água 
na superfície de MgO(001) sem defeitos não conduz à sua dissociação,55 mas o pro-
cesso de quimissorção dissociativa de moléculas de água é espontâneo em defeitos 
superfi ciais de baixa coordenação.103-108 Contudo, quando duas ou mais moléculas de 
H2O se quimissorvem na superfície do óxido há uma força atrativa mútua causada 
por ligações hidrogênio intermoleculares formando o intermediário I3Ta (Figura 6E). 
Portanto, a interação entre moléculas de água pode conduzir a uma quimissorção dis-
sociativa parcial no terraço, na qual algumas moléculas de água permanecem adsorvi-
das enquanto outras se dissociam nos íons H+ e OH- formando o intermediário I3Td55 
(Figura 6F). Os principais parâmetros geométricos para os intermediários I3Ta e I3Td 
estão descritos na Tabela 4.

Figura 7. Caminho de reação calculado para os processos: (A) dissociação do DMPT 
no terraço (R2T) e na superfície dopada (R2D); e (B) dissociação parcial de um dímero 
de moléculas de água no terraço de MgO(001). A barreira reacional é calculada pela 

variação da energia eletrônica (∆Eele). A imagem inicial foi usada como referência 
e seu valor energético subtraído das demais imagens.

O processo de adsorção seguido pela dissociação parcial de duas moléculas de água 
no terraço de MgO(001) é energeticamente espontâneo até aproximadamente 401 K 
(Figura 5C). Na Tabela 3 apresentamos toda a análise termodinâmica na temperatura 
ambiente (298 K) para R3 na superfície de terraço. A barreira de ativação calculada 
para a reação no sentido dissociativo é pequena, da ordem de 23,2 kJ/mol (Figura 
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7B). Isto indica que pode ser relativamente fácil superar essa barreira nessa tempe-
ratura. Em contrapartida, a reação inversa, calculada no sentido de formação do rea-
gente tem barreira energética um pouco maior, aproximadamente 31,5 kJ/mol. Estes 
resultados confi rmam que a presença de duas moléculas de água coadsorvidas pode 
ser sufi ciente para iniciar a hidroxilação do terraço de MgO(001),55 enquanto que os 
sítios relacionados com a dopagem com Al favorecem a dissociação da molécula de 
DMPT.89 Devido à proximidade dos sítios do terraço e da dopagem com Al, os pro-
cessos de dissociação de moléculas de água e do DMPT produzem íons que tendem 
a interagir facilmente. Por conseguinte, depois da quimissorção dissociativa de molé-
culas de água, os íons [PO(CH3)(OCH3)]+, [SCH3]-, OH- e H+ podem se recombinar 
na superfície de MgO(001) segundo a reação elementar R4. Esta reação faz parte do 
mecanismo proposto e conduz ao último passo da hidrólise possivelmente catalisada 
pelo MgO, representada pela reação elementar R5. Esta reação, além de produzir a 
dessorção dos produtos neurotoxicamente inativos P1 e P2, leva à reconstituição de 
MgO como produto fi nal. Os principais parâmetros geométricos para os intermedi-
ários P15T, P25T, P15D e P25D estão indicados na Tabela 4. Os produtos P1 e P2 são 
dessorvidos espontaneamente do terraço de MgO(001) a partir de aproximadamente 
442 e 314 K, respectivamente (Figura 5D). Contudo, acima de 500 K o intermediário 
I2T é termodinamicamente menos estável em comparação com os produtos P1 e P2 
obtidos na reação global de hidrólise H1. Portanto, mesmo que a dessorção dos pro-
dutos P1 e P2 da superfície sem defeitos seja termodinamicamente favorável em 442 e 
314 K, o MgO só pode atuar como catalisador a partir de 500 K.89 Por outro lado, a 
partir do modelo de superfície de MgO(001) dopada com Al, o processo de dessorção 
dos produtos P1 e P2 é termodinamicamente espontâneo acima de 197 K e em toda a 
faixa de temperatura analisada, respectivamente (Figura 5D). Mostramos na Tabela 3 
a análise termodinâmica completa na temperatura ambiente (298 K) para a reação R5 
nas superfícies de terraço e dopada com Al.

A Figura 8 resume toda a proposta de hidrólise do composto DMPT possivelmen-
te catalisada pelo MgO. A fi gura deixa clara a tendência dos sítios da superfície de 
MgO(001) dopada com Al serem, nas proximidades da temperatura ambiente, me-
lhores do que os sítios de terraço para todo o processo de hidrólise catalisada da liga-
ção P-S proposta neste trabalho. Com a superestrutura MgO: DMPT proveniente da 
adsorção acrescida da molécula de água livre, observa-se que somente a superfície de 
MgO(001) dopada com Al favorece termodinamicamente o processo adsortivo. Por 
conseguinte, a quimissorção dissociativa do DMPT pelo MgO pode ocorrer principal-
mente nos sítios relacionados com os defeitos superfi ciais gerados por dopagem e, à 
medida em que a temperatura sobe, aumenta o processo de degradação do VX pelos 
sítios pentacoordenados relacionados ao terraço de MgO(001).



A Química Teórica a serviço da Defesa Química... 193

Figura 8. Energia livre de Gibbs para cada composição da reação do DMPT no terraço e na 
superfície dopada com Al de MgO(001). A primeira composição se refere às moléculas de 
DMPT e água livres mais a superfície de MgO isolada (comp0 = DMPT + H2O + MgO). 
A segunda composição é o intermediário I1 obtido a partir de R1 mais a molécula de água 
livre (comp1 = I1 + H2O). A terceira composição contém o intermediário I2 obtido a partir 
de R2 mais a molécula de água livre (comp2 = I2 + H2O). A quarta composição se refere 
ao produto P1 adsorvido na superfície de MgO (P15) mais o produto P2 livre (comp3 = P15 
+ P2). A quinta composição se refere ao produto P2 adsorvido na superfície de MgO (P25) 
mais o produto P1 livre (comp4 = P25 + P1). Finalmente, a última composição contém os 
produtos P1 e P2 livres mais a superfície de MgO isolada no final da reação (comp5 = P1 
+ P2 + MgO). A energia de comp0 foi usada como referência e esse valor foi subtraído 
dos outros. Portanto, R1 = comp0  comp1, R2 = comp1  comp2, P1R5 = comp3  
comp5 e P2R5 = comp4  comp5.

3.2 Degradação do agente neurotóxico sarin por brucita
Antes de examinar a adsorção e a degradação do sarin na superfície brucita, investi-
gamos a molécula de sarin livre para avaliar a acurácia das propriedades da molécula 
isolada utilizando a mesma metodologia dos cálculos na presença da superfície. 

A molécula de sarin possui diversas conformações distintas por rotações em torno 
das ligações P–O e Cisopropil–O.  Walker e colaboradores,ref usando métodos HF, MP2, 
e DFT, calcularam as energias de cinco confôrmeros de sarin, dos quais dois confôr-
meros são de menor energia. A diferença de energia entre os confôrmeros de menor 
energia e o confôrmero de maior energia é de aproximadamente 30 kJ.mol-1 e entre 
os dois confôrmeros de menor energia é de 0,2 kJ.mol-1. Neste trabalho, usamos o 
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isômero de menor energia como a geometria inicial para otimização, porque a confor-
mação das moléculas, embora afete a atividade biológica, não infl uencia no processo 
de adsorção.109 A Figura 3C mostra a molécula de sarin livre otimizada; os principais 
parâmetros geométricos obtidos na otimização são comparados com os da literatura 
na Tabela 5. Os parâmetros calculados no trabalho estão em boa concordância com os 
parâmetros calculados por Walker et al.109

Tabela 5. Principais parâmetros geométricos calculados para a molécula de sarin. 
Todos os valores de comprimento de ligação estão em Å.

Parâmetros geométricos Calculado Teórico a

P−C1 1,79 1,78
P−O1 1,48 1,47
P−F 1,62 1,60

P−O2 1,60 1,59
O2−C2 1,48 1,46
H−C2 1,10 1,09
C3−C2 1,52 1,51
C4−C2 1,52 1,52

P−O2−C2 120,38 120,28
C1−P−O2−C2 162,55 161,27

aWalker e colaboradores.109

Além dos parâmetros geométricos, também calculamos os modos vibracionais e as 
respectivas frequências da molécula de sarin. O espectro vibracional na região do in-
fravermelho simulado da molécula de sarin está mostrado na Figura 9A e os principais 
modos de vibração são apresentados na Tabela 6. 

Existe uma boa concordância entre as frequências calculadas neste trabalho e as 
frequências experimentais de sarin obtidas em fase líquida,110 apesar de alguns modos 
signifi cantemente afetados por interações intermoleculares na fase líquida não estarem 
incluídos no cálculo. As maiores diferenças são verifi cadas nos modos vibracionais 
referentes a grupos que contêm o átomo de hidrogênio; isto pode estar relacionado a 
não inclusão de tratamento da anarmonicidade no cálculo, especialmente importante 
para átomos leves. A banda em 693 cm-1 é referente ao estiramento da ligação P−O, o 
estiramento da ligação P−F aparece em 790 cm-1, a banda em 970 cm-1 corresponde ao 
estiramento da ligação C−O e em 1.252 cm-1 ocorre o estiramento da ligação P=O. A 
banda em 2.962 cm-1 é referente ao estiramento do grupo CH e em 3.033 cm-1 é corres-
ponde ao estiramento assimétrico do CH3.
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Figura 9. Espectro de infravermelho simulado de: (A) molécula de sarin na fase de gás; (B) 
molécula de sarin adsorvida na superfície da brucita através do átomo de flúor; (C) molécula 
de sarin adsorvida na superfície da brucita por meio do átomo de oxigênio; (D) molécula do 

isopropil metilfosfonato na fase de gás. O espectro mostra bandas entre 640 cm-1 e 3.100 cm-1

Tabela 6. Frequências vibracionais (cm-1) na região do infravermelho do sarin livre 
e adsorvido, e da molécula do isopropil metilfosfonato livre.

Modo Sarin (líq.)a Sarin (gás)
Isopropil 

metilfosfonato (gás)
Sarin 

adsorvido (F)
Sarin 

adsorvido (O)
a(CH3) 2.985 3.033 3.033 3.033 3.034
s(CH3) 2.932 2.950 2.956 2.952 2.953
 (CH) 2.878 2.962 2.949 2.957 2.958

a(CH3,iPr) 1.461 1.452 1.453 1.452 1.453
a(PCH3) 1.419 1.425 1.424 1.426 1.425
s (CH3,iPr) 1.390 1.398 1.399 1.400 1.400
 (CH) 1.351 1.350 1.349 1.352 1.352
 (P=O) 1.277 1.252 1.227 1.255 1.249
 (C−O) 1.014 970 960 972 973

s (C−C−C)) 884 877 873 881 881
 (P−OH) - - 803 - -
 (P−F) 835 790 - 785 792
 (P−C) 778 743 744 743 745
 (P−O) 721 693 694 696 693

aMoravie et al.110  = estiramento;  = deformação angular; a = assimétrico; s = simétrico; 
iPr refere-se ao grupo isopropil; e a e s são modos do grupo isopropila.
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A primeira interação da molécula de sarin com a superfície da brucita ocorre por 
adsorção. Estudos experimentais e teóricos sobre adsorção de compostos OP na su-
perfície de materiais mostram que a estabilização principal resulta da formação de 
uma ligação química entre a superfície e o átomo de oxigênio da fosfonila. Assim, 
foram analisadas as interações de fl úor e o átomo de oxigênio da fosfonila (P=O) com 
a camada de brucita. As estruturas otimizadas da molécula de sarin interagindo com a 
superfície da brucita por meio dos átomos de fl úor e oxigênio estão nas Figuras 10A e 
10B e alguns parâmetros geométricos são apresentados na Tabela 7.

Figura 10. Esquema calculado da reação da molécula de sarin com a superfície da brucita: 
(A) Molécula de sarin adsorvida sobre a superfície da brucita interagindo via o átomo 
de flúor. (B) Molécula de sarin adsorvida sobre a superfície da brucita interagindo via o 
átomo de oxigênio. (C) Estrutura otimizada do composto [Mg(OH)2−x]

+Fx
−...xC4H11O3P, 

formado pelo ataque de uma hidroxila da brucita à molécula de sarin. Esta estrutura é 
formada pela a adsorção da molécula de isopropil metilfosfonato e de fluoreto sobre a 
superfície da brucita com carga positiva. (D) Estrutura otimizada do composto Mg(OH)2−

xFx...xC4H11O3P. Esta estrutura é formada pela a adsorção de uma molécula de isopropil 
metilfosfonato sobre a superfície do composto Mg(OH)2−xFx.
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Tabela 7. Alguns parâmetros geométricos associados à adsorção da molécula 
de sarin sobre a superfície da brucita. Todos os valores de comprimento 

de ligação estão em Å.

Estrutura P–F P–O F–Hb O–Hb OL–Hb OL–Mg

C4H10O2PF 1,62 1,48 - - - -

Mg(OH)2...xC4H10O2PF via F 1,62 1,48 2,41 3,78 0,97 2,07

Mg(OH)2...xC4H10O2PF via O 1,62 1,48 3,03 2,27 0,97 2,07

Mg(OH)2 - - - - 0,97 2,08

Os resultados mostram que existe interação fraca entre a molécula de sarin e a 
superfície da brucita: a distância F–Hb é 2,41 Å e a distância O–Hb é 2,27 Å (Tabela 7). 
Esta fraca interação indica que a molécula de sarin está fi sissorvida na superfície da 
brucita. Isto é confi rmado pelo resultado do cálculo da diferença de densidade eletrô-
nica (não mostrado), no qual não se observou nenhuma transferência de carga entre a 
molécula de sarin e a superfície da brucita. Outro resultado indicativo da fi sissorção é 
a distância P-F igual a 1,62 Å e a P–O igual a 1,48 Å, após a adsorção, as quais perma-
necem iguais às da molécula livre, e as distâncias OL–Mg1 = OL–Mg2 = OL–Mg3 iguais 
a 2,07 Å (Tabela 7), praticamente iguais às da superfície limpa.

A análise das Figuras 9B e 9C e dos dados da Tabela 6 confi rma a fraca interação 
entre a molécula de sarin e a superfície da brucita, pois as bandas referentes aos mo-
dos vibracionais das principais ligações da molécula de sarin envolvidas na adsorção 
sofrem pequenos deslocamentos com respeito à molécula livre. As bandas referentes 
aos estiramentos das ligações P−F e P=O no sarin adsorvido via átomo de fl úor e via 
átomo de oxigênio em 785 cm-1 e 1.249 cm-1, respectivamente, sofrem um deslocamen-
to para baixas frequências na molécula adsorvida quando comparadas com a molécula 
livre. A diferença neste caso é de -5 cm-1 para o sarin adsorvido via o átomo de fl úor e 
-3 cm-1 para o sarin adsorvido via o átomo de oxigênio. As outras bandas sofrem um 
pequeno desvio para as frequências altas.

A diferença de energia livre de Gibbs para a adsorção da molécula de sarin sobre 
a superfície da brucita foi de 5,9 kcal.mol-1  para a adsorção via o átomo de fl úor e de 
4,9 kcal.mol-1  para adsorção via o átomo de oxigênio. Apesar da entalpia de formação 
dos sistemas adsorvidos, -5,1 kcal.mol-1  (adsorção via o átomo de fl úor) e -5,3 kcal.
mol-1  (adsorção via o átomo de oxigênio) ser negativa, o valor do termo −ST é igual a 
11,0 kcal.mol-1 e 10,3 kcal.mol-1  (Tabela 8) para a adsorção via o átomo de fl úor e via 
o átomo de oxigênio, respectivamente. Assim, o valor de −ST é maior que a entalpia, 
contribuindo mais desta forma para o valor da variação de energia livre de Gibbs.
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Tabela 8. Energias envolvidas nos processos de degradação da molécula de sarin 
pela brucita (T = 298,15 K). Todas as energias estão em kcal/mol.

Reação E ZPE -TS H U A G
R1 (F) -0,9 -4,4 11 -5,1 -4,5 6,5 5,9
R1 (O) -1,2 -4,5 10,3 -5,3 -4,8 5,5 4,9
R2 -2,9 2,8 0,8 -1,3 -1,3 -0,5 -0,5
R3 -25,4 -1,3 -1,2 -25,9 -25,9 -27 -27
R4 14,5 -1,7 -11,6 13,5 12,9 1,3 1,9

O átomo de oxigênio da hidroxila OLHa ataca a molécula de sarin adsorvida na 
superfície da brucita rompendo a ligação P–F e formando a ligação P–OL, resul-
tando, assim, numa molécula de isopropil metilfosfonato e fl uoreto adsorvidos 
na superfície da brucita com carga positiva. A estrutura do composto formado, 
[Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P, é mostrada na Figura 10C. Como a diferença de intera-
ção entre a superfície da brucita na adsorção via o átomo de fl úor e via átomo de oxigê-
nio é muito pequena, para o estudo da degradação do sarin pela quebra da ligação P–F, 
utilizamos a estrutura da molécula de sarin adsorvida via átomo de fl úor.

As distâncias P–F, OL–P e F–Hb na molécula de sarin adsorvida eram 1,62 Å, 
4,50 Å e 2,41 Å, respectivamente, depois da dissociação da molécula e, no composto 
[Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P, tornaram-se 3,34 Å, 1,58 Å e 1,24 Å (Tabela 9).

Tabela 9. Alguns parâmetros geométricos associados à dissociação da molécula 
de sarin sobre a superfície da brucita. O ET1 corresponde ao estado de transição 

da reação de formação do intermediário [Mg(OH)2−x]
+Fx

−...xC4H11O3P. 
Todos os valores de comprimento de ligação estão em Å.

Estrutura P–F F–Hb OL–P OL–Hb OL–Mg1 OL–Mg2 OL–Mg3

Mg(OH)2...xC4H10O2PF 1,62 2,41 4,50 0,97 2,07 2,07 2,08

ET1 1,74 1,92 1,94 0,98 2,43 2,81 3,06

[Mg(OH)2−x]
+Fx

−...xC4H11O3P 3,34 1,24 1,58 1,15 3,84 4,29 4,01

A diferença de energia livre de Gibbs calculada para a formação do intermediário 
[Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P foi de -0,5 kcal.mol-1 (Tabela 8). Este resultado mostra 
que a quebra da ligação P–F seguida de formação da molécula de isopropil metilfosfo-
nato é um processo espontâneo. 

O resultado do caminho de menor energia para a formação do intermediário 
[Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P é apresentado na Figura 11. A energia de ativação a par-
tir do Mg(OH)2...xC4H10O2PF para o [Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P é obtida como a 
diferença de energia entre o estado de transição e o reagente Mg(OH)2...xC4H10O2PF. 
O valor obtido para a reação direta foi de 32,6 kcal.mol-1. Para a reação inversa, foi 
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 obtida uma barreira de 33,1 kcal.mol-1; esta barreira foi calculada pela diferença entre 
as energias entre o estado de transição e o produto [Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P.
No cálculo da frequência vibracional para o estado de transição obteve-se apenas 

uma frequência imaginária com o número de onda de 111,6i cm−1 relacionada ao mo-
vimento do núcleo da hidroxila OLHb em direção ao átomo de fósforo e ao movimen-
to do núcleo do fl uoreto em direção a sua posição no composto [Mg(OH)2−x]+Fx

−...
xC4H11O3P (Figura 10C). A distância P–F aumenta de 1,62 Å no composto Mg(OH)2...
xC4H10O2PF para 1,74 Å no estado de transição e a distância P–OL diminui de 4,50 Å 
no Mg(OH)2...xC4H10O2PF para 1,94 Å no estado de transição (Tabela 9). No estado de 
transição as ligações OL–Mg1, OL–Mg2 e OL–Mg3 são rompidas; nesta estrutura essas 
distâncias são 2,43 Å, 2,81 Å e 3,06 Å (Tabela 9), respectivamente.

O fl uoreto adsorvido na superfície da brucita no composto [Mg(OH)2−x]+Fx
−...

xC4H11O3P migra para a vacância deixada pela hidroxila OLHb, formando o compos-
to Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P, disposto na Figura 10D. A estrutura deste composto é 
formada pela molécula de isopropil metilfosfonato adsorvida sobre a superfície do 
composto Mg(OH)2−xFx. As distâncias F–Hb, F–Mg1, F–Mg2 e F–Mg3 no composto 
[Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P eram, respectivamente, 1,24 Å, 5,22 Å, 5,25 Å e 3,56 Å, 
no composto Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P e passaram para 1,50 Å, 2,15 Å,  2,14 Å e 2,13 
Å (Tabela 10), nesta ordem.

Figura 11. Caminho de menor energia calculado para reação de formação dos compostos 
[Mg(OH)2−x]

+Fx
−...xC4H11O3P e Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P. Foram calculadas 21 imagens 

ao longo do caminho. A energia relativa corresponde à diferença de energia 
entre cada imagem e a primeira imagem.
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Tabela 10. Alguns parâmetros geométricos associados à formação do intermediário 
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P a partir do intermediário [Mg(OH)2−x]

+Fx
−...xC4H11O3P. 

O ET2 corresponde ao estado de transição da reação de formação do intermediário 
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P. Todos os valores de comprimento de ligação estão em Å.

Estrutura P-F F-Hb OL-P OL-Hb F-Mg1 F-Mg2 F-Mg3

[Mg(OH)2−x]
+Fx

−...xC4H11O3P 3,34 1,24 1,58 1,15 5,22 5,25 3,56

ET2 3,17 1,20 1,58 1,15 4,04 4,06 2,79
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P 3,58 1,50 1,60 1,03 2,15 2,14 2,13

A diferença de energia livre de Gibbs de formação do composto 
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P obtida foi de -27,0 kcal.mol-1 (Tabela 8). Este valor mostra 
que a formação do composto Mg(OH)2−xFx com uma molécula de isopropil metilfos-
fonato adsorvida sobre sua superfície é um processo espontâneo. 

O resultado do caminho de menor energia para a formação do composto 
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P é mostrado na Figura 11. A barreira energéti-
ca da reação direta do composto [Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P para o composto 
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P foi de 5,6 kcal/mol, valor obtido pela diferença entre o es-
tado de transição e o reagente [Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P. A barreira para a reação 
inversa foi de 32,6 kcal.mol-1; esta barreira foi calculada pela diferença entre o estado 
de transição e o produto Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P. 

No cálculo de frequência vibracional para o estado de transição foi obtida apenas 
uma frequência imaginária com o número de onda de 108,7i cm−1 relacionada com o 
movimento do núcleo do átomo de fl úor em direção a vacância deixada pela hidroxila 
OL–Hb. As distâncias F–Hb, F–Mg1, F–Mg2, F–Mg3 diminuem de 1,24 Å, 5,22 Å, 5,25 Å 
e 3,56 Å no composto [Mg(OH)2−x]+Fx

−...xC4H11O3P para 1,20 Å, 4,04 Å, 4,06 Å e 2,79 
Å no estado de transição (Tabela 10).

A dessorção da molécula isopropil metilfosfonato adsorvida no composto 
Mg(OH)2−xFx...xC4H11O3P leva a formação da molécula de isopropil metilfosfonato e 
do composto Mg(OH)2−xFx livres. A variação de energia livre de Gibbs de dessorção 
calculada foi de 1,9 kcal.mol-1 (Tabela 8).

A molécula do produto isopropil metilfosfonato está na Figura 11. A Tabela 11 
exibe os principais parâmetros geométricos otimizados.
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Figura 12. (A) Estrutura otimizada da molécula do isopropil metilfosfonato.

Tabela 11. Principais parâmetros geométricos calculados para a molécula de 
isopropil metilfosfonato. Todos os valores de comprimento de ligação estão em Å.

Parâmetros geométricos Calculado
P−C1 1,80
P−O1 1,49
P−O3 1,64
P−O2 1,61

O2−C2 1,47
H−C2 1,10
C3−C2 1,52
C4−C2 1,52

P−O2−C2 119,99
O2−P−O3 104,58

A Figura 9D mostra o espectro vibracional na região do infravermelho calculado 
da molécula de isopropil metilfosfonato e os principais modos de vibração estão dis-
postos na Tabela 6.

A banda em 3.706 cm-1 refere-se ao estiramento do grupo OH, o estiramento as-
simétrico do grupo CH3 aparece em 3033 cm-1 e o simétrico em 2.956 cm-1. A banda 
em 1.227 cm-1 corresponde ao estiramento da ligação P=O, a banda intensa em 960 
cm-1 refere-se ao estiramento da ligação C−O e a banda em 803 cm-1 corresponde ao 
estiramento da ligação P−OH.
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4. CONCLUSÕES
Apresentamos os resultados obtidos em estudos teóricos de mecanismos de degrada-
ção por óxidos e hidróxido de magnésio dos agentes neurotóxicos sarin e um análogo 
do VX. Estes estudos foram realizados no âmbito de colaboração fi nanciada pelo edital 
Pró-Defesa em parceria entre os Departamentos de Química da Universidade Federal 
de Juiz de Fora e do Instituto Militar de Engenharia. Empregamos como abordagem 
teórica a DFT combinada a condições de contorno periódicas, o estado da arte para 
obter resultados acurados de processos químicos em superfícies.

A partir dos mecanismos de reação propostos, estudamos o processo de hidrólise 
de um composto tipo-VX (metilfosfonotioato de O,S-dimetila, DMPT) possivelmente 
catalisado pela superfície de MgO(001), modelada por sítios presentes em regiões de 
terraço e dopada com Al, e a degradação do agente neurotóxico sarin pela superfície 
de brucita. 

Embora a hidrólise do agente organofosforado VX seja cineticamente lenta e não 
específi ca, os produtos formados pela simples hidrólise da ligação neurotóxica P-S do 
DMPT são termodinamicamente mais estáveis. Portanto, pode-se descartar os pro-
dutos de uma possível hidrólise concorrente não desejada da ligação P-O, que foram 
termodinamicamente desfavoráveis.

Com base nos resultados termodinâmicos para a adsorção e dissociação do DMPT 
ocorridos diretamente na superfície de MgO(001), observamos que os sítios relacio-
nados à dopagem com Al favorecem a reação de desativação química do VX a partir 
da temperatura de 335 K. Posteriormente, com o aumento da temperatura, os sítios 
do terraço de MgO(001) podem participar do processo de degradação. Dados expe-
rimentais concluíram que essas temperaturas de degradação estão relacionadas com 
a interação do composto OP com água superfi cial. Contudo, não foi levada em con-
sideração nesse caso a interação do agente diretamente com a superfície do óxido e a 
presença de defeitos superfi ciais.

Adicionalmente, de acordo com os cálculos das barreiras energéticas para a reação 
elementar de dissociação da molécula de DMPT, a taxa de reação catalítica tende a ser 
maior nos sítios representados pela dopagem com Al. Por outro lado, a degradação do 
OP depende do processo de hidroxilação/protonação da superfície de MgO(001) para 
que ocorra a etapa da reação elementar de recombinação dos íons [PO(CH3)(OCH3)]+, 
[SCH3]-, HO- e H+. Os processos de quimissorção dissociativa do DMPT e de molécu-
las de água devem ocorrer principalmente em regiões da superfície de MgO(001) mui-
to próximas. De acordo com os resultados deste trabalho essa situação pode acontecer 
pois, além de serem mais seletivos para a dissociação do DMPT, os sítios relacionados 
à dopagem com Al estão rodeados por sítios do terraço de MgO(001) que, por sua vez, 
favorecem a dissociação parcial de moléculas de água.



A Química Teórica a serviço da Defesa Química... 203

Assim, após a recombinação dos íons, ocorre a formação de produtos neurotoxi-
camente inativos. Esses produtos de dessorção são termodinamicamente favorecidos 
principalmente a partir da superfície dopada com Al, que também se mostrou mais 
efi ciente e seletiva nas outras etapas elementares do mecanismo proposto para a hidró-
lise do DMPT pela superfície de MgO(001).

Os principais parâmetros geométricos e o espectro vibracional na região infraver-
melho para a molécula de sarin estão em boa concordância com os parâmetros calcu-
lados por Walker et al.109 e o espectro experimental obtido por Moravie.110

No processo de desativação do sarin utilizando a brucita, primeiramente foram 
obti das as formas de adsorção da molécula sobre a superfície. Estudamos a adsorção 
por meio do átomo de fl úor e do átomo de oxigênio fosfonil (P=O). Os resultados 
mostram que existe uma fraca interação entre a molécula de sarin e a superfície da 
brucita, com diferença de energia livre de Gibbs de 5,9 kcal.mol-1 para a adsorção por 
meio do átomo de fl úor e de 4,9 kcal.mol-1 para adsorção por meio do átomo de oxi-
gênio da fosfonila. O valor positivo para a energia de Gibbs é devido a maior contri-
buição da entropia. As bandas correspondentes ao modo vibracional das principais 
ligações envolvidas na adsorção, P–F e P=O, são deslocadas para números de onda 
mais baixos na molécula adsorvida em comparação com a molécula livre. O desloca-
mento Δ (P–F) com respeito ao número de onda da molécula livre foi de -5 cm-1 e Δ 
(P=O) foi de -3 cm-1. 

Dois intermediários e dois estados de transição foram encontrados. Um estado 
de transição corresponde ao movimento da hidroxila OLHb em direção ao átomo de 
fósforo, e o outro corresponde ao movimento do fl uoreto para a vacância deixada pela 
hidroxila OLHb, formando o composto [Mg(OH)2−x]Fx...xC4H11O3P. A maior barreira 
de ativação encontrada foi de 32,6 kcal.mol-1, que está relacionada ao ataque da hi-
droxila da brucita ao sarin adsorvido na superfície. Os resultados obtidos foram uma 
molécula de isopropil metilfosfonato e fl uoreto adsorvidos na lamela da brucita com 
carga positiva. A magnitude desta barreira de reação é sufi cientemente elevada para 
considerar que a reação de degradação do sarin em brucita é lenta.

Foram propostas quatro reações elementares para o mecanismo global. Os produ-
tos da reação global foram uma molécula de isopropil metilfosfonato e o composto 
[Mg(OH)2−x]Fx, e o processo todo tem DG = 19,7 kcal.mol-1. Os resultados do processo 
de desativação de sarin usando a superfície da brucita mostram o potencial de hidró-
xidos lamelares de degradar compostos OP inibidores da enzima acetilcolinesterase.

Em resumo, mostramos como o uso de métodos teóricos acurados aplicados a pro-
blemas de alta relevância em defesa química podem gerar conhecimento científi co e 
informações importantes para o Brasil e o mundo neste assunto problemático e atual.
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1. INTRODUCTION
Many potent toxins are nature compounds produced by microorganisms, plants, and 
animals. T-2 toxin (also known “Yellow Rain”) is one of the most toxic trichothecenes 
and is thought to have been used in 1980s as a chemical weapon in Southeast Asia 
(Desjardins, 2009). Afl atoxins are known to have been weaponized by Iraq (so-called 
“cancer bombs”) (Paterson, 2006). Most of bacterial toxins are large proteins that aff ect 
either the nervous system (neurotoxins) or damage cell membranes. Ricin, another 
potent toxin named “compound W” by the British military, as incorporated into a 
bomb; however, the “W-bomb” has never actually used (Crompton and Gall, 1980). 
Marine-derived toxins (such as anatoxins, saxitoxin (STX) and tetrodotoxin (TTX)) 
have the potential for use in terrorist-designed biological weapons, but are unlikely to 
pose a major threat in an open battlefi eld situation (Franz, 1996). Th e use of toxins as 
weapons may increase in the future because they are highly eff ective and can be used 
surreptitiously. 
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Understanding the mechanism(s) underlying toxicity is the fi rst step to developing 
medical countermeasures. Toxins fall into two broad categories, as follows: (a) neuro-
toxins, which aff ect nervous system function (most oft en the peripheral nervous sys-
tem) and the eff ect of which are typically temporary and/or reversible; and (b) mem-
brane-damaging toxins, which destroy or damage tissues or organs either directly or 
indirectly via the release of secondary mediators. Th e eff ects of membrane-damaging 
toxins are oft en not reversible (Franz, 1996).

Understanding the global profi le of these toxins is very important for health and 
risk assessment; however, military toxins have never been fully evaluated. Th e dif-
ference between conventional chemical weapons and biological warfare agents has 
been discussed by Madsen (2001). Bigalke and Rummel (2005) and Anderson (2012) 
discussed the use of tirchothecenes, ricin, and botulinum neurotoxins and Dixit et al. 
(2005) reviewed many neurotoxins; however, little was mentioned regarding detailed 
mechanisms of action, transmission and possible treatments. Pita (2009) authored an 
interesting article about the use of toxins as meapons from World War I to the pres-
ent day. 

Here, we will discuss the major toxins derived from fungi, plants, marine animals 
and frogs along with their venoms in spite of their origin, structure, toxicity and symp-
toms, transmission, mechanism(s) of action, symptomatic treatment, and their poten-
tial use for bioweapons.

2. FUNGAL TOXINS 
fungal toxins are low molecular weight compounds (< 1,000 g/mol) produced by fun-
gi. Th e potential use of fungal toxins as weapons or “expressions of discontent” is taken 
very seriously because they can be used by governments or by small groups of indi-
viduals. For example, an individual could use such a toxin to carry out a revenge attack 
on an employer (Paterson, 2006). Indeed, trichothecene mycotoxins and afl atoxins are 
thought to have been used as biological warfare agents. 

2.1. Trichothecene (T-2) mycotoxin

2.1.1. Origin
T-2 toxin as one of the primary members of type-A trichothecenes is produced mainly 
by Fusarium genus. Th e most important producer is F. sporotrichioides, a saprophyte 
(Moss, 2002). T-2 toxin has been recognized as an unavoidable contaminant in cereals 
such as wheat, barley, oats, maize, and animal feed (Guan et al. 2009). 

T-2 toxin is associated with several diseases in animals and humans. Alimentary 
toxic aleukia (ATA), a typical disease for human, is found to be associated primarily 
with the ingestion of moldy cereal infected with T-2 toxin (Joff e, 1974). Due to its high 
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toxicity and stability, T-2 toxin is classifi ed as biological weapon (Kuca and Pohanka, 
2010). 

2.1.2. Chemical structure
Trichothecenes are tetracyclic sesquiterpenoid compounds harboring a C-12-C-
13-epoxy group. Th e trichothecene skeleton (scirpene) comprises a pyran group, a 
C-12-C-13-epoxide ring, and a double (olefi nic) bond at C-9-C-10. Trichothecenes 
are grouped into four categories (A–D) based on their structural characteristics. T-2 
and HT-2 toxins belong to group A, which is characterized by a functional group other 
than a carbonyl at C-8 (Wu et al. 2010, 2011). Th e chemical structures of the trichot-
hecenes are shown in Fig. 1.

Trichothecenes are nonvolatile compounds with a molecular weight between 250 
and 550 Da. Th ey are relatively insoluble in water but highly soluble in organic sol-
vents such as acetone, ethyl acetate, chloroform, and dimethylsulfoxide. Trichothecene 
compounds are stable when exposed to air and/or light, but they can be degraded by 
the presence of bacteria and fungi. Trichothecenes are not inactivated by autoclaving, 
but are deactivated by strongly acidic or alkaline conditions and by heating to 900°F 
(482°C) for 10 min or to 500°F (260°C) for 30 min (Wannenmacher and Wiener, 1997; 
Sudakin, 2003).

Figura 1
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2.1.3. Toxicity and symptoms
Trichothecenes are toxic to humans, animals, and plants, (Wannenmacher and Wie-
ner, 1997). Th eir acute toxicity varies with animal species and/or the route of admin-
istrations. Th e LD50 value of T-2 toxin in rats and rabbits is 0.85 ± 0.03 and 1.10 ± 0.08 
mg/kg body weight, respectively (Chan and Gentry, 1984). Acute exposure to weapons 
containing trichothecene mycotoxins is a major concern for those working in the fi led 
of military medicine (Wannenmacher and Wiener, 1997). Early symptoms and signs 
included severe nausea, vomiting, superfi cial skin discomfort (burning sensation), 
lethargy, weakness, dizziness, and loss of coordination. Diarrhea (fi rst watery brown 
and later grossly bloody) begins within minutes to hours aft er exposure. From 3 to 12 
h post-exposure, the victim suff ers dyspnea, coughing, sore mouth, bleeding gums, 
epistaxis, hematemesis, abdominal pain, and central chest pain. Th e exposed cutane-
ous areas become red, tender, swollen, painful, or pruritic. Small or large vesicles and 
bullae might form, and petechiae, ecchymoses, and black leathery areas of necrosis 
may appear. Aft er death, the necrotic areas slough easily when the corpse is moved 
(Wannenmacher and Wiener, 1997).

2.1.4. Transmission
Trichothecene mycotoxins can be inhaled, ingested, or absorbed through the skin 
(Wannenmacher and Wiener, 1997) but cannot be transmitted from person-to-person, 
although trichothecenes can be dispersed in the air or mixed with food or beverages. 
Th e toxin can also be delivered by mortars, artillery, free rockets, and aerial bombs. 
Th ere is a distinct possibility that T-2 toxin and its metabolites can be transferred to 
edible tissues in animals that have ingested contaminated feed (Chi et al. 1978; Yo-
shizawa et al. 1981). 

2.1.5. Mechanism of action
Th e primary toxic eff ects of trichothecenes are due to their potent inhibition of eu-
karyotic protein synthesis (McLaughlin et al. 1977; Th ompson and Wannemacher, 
1984). Trichothecenes are amphophilic molecules and may, therefore, also act on the 
cell membranes. Once trichothecenes cross the plasma membrane, they interact with a 
number of targets, including ribosomes and mitochondria (Pace et al. 1988; Mclaugh-
lin et al. 1977). Th e toxins interfere with the active site within peptidyl transferase on 
ribosomes and inhibit the initiation (I), elongation (E) or termination (T) steps of 
protein synthesis (Rocha et al. 2005; Wannenmacher and Wiener, 1997). Th us they are 
known as I-type, E-type or T-type toxins.

I-type trichothecenes inhibit either the formation of the 80S complex or the func-
tion of the intact ribosome. E-type or T-type trichothecenes act by binding to the ri-
bosomal peptidyl transferase site on the 60S subunit and preventing peptide bond 
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formation. Trichothecenes can trigger a ribotoxic stress response that actives c-Jun 
N-terminal kinase/p38 mitogen-activated protein kinases, components of a signal-
ing cascade that induces apoptosis and regulates cell survival in response to stress 
(Kiessling, 1986; Shifrin and Andreson, 1999). Trichothecene- related inhibition of 
RNA synthesis is probably secondary to the eff ect of the inhibition of protein synthe-
sis. Partial inhibition of RNA (McLaughlin et al. 1977) and DNA synthesis (Th ompson 
and Wannemacher, 1990) by trichothecene mycotoxins was observed in various cell 
cultures.

2.1.6. Potential use as a bioweapon or in biocrime
Because of their antipersonnel properties, ease of large-scale production, and prov-
en delivery via various aerial dispersal systems, trichothecenes (especially T-2 toxin) 
show excellent potential for weaponization (Wannenmacher and Wiener, 1997). In-
deed, it is suspected that mycotoxins were used as chemical weapons in northern Laos, 
Southeast Asia, more than 30 years ago (Rosen and Rosen, 1982; Mirocha et al. 1983; 
Desjardins, 2009). People living in bombed areas showed symptoms of trichothecene 
mycotoxin poisoning, and reported rain that left  sticky yellow drops that dried up very 
quickly. In other cases, it was reported as a cloud of yellow dust, which subsequently 
contaminated the environment in the form of rain. Th e toxic agent was an oily yel-
low liquid with a relatively large droplet size that sounded like rain when it struck 
the ground, vegetation, and the roofs of houses; thus it was known as “Yellow Rain” 
(Tucker, 2001). 

However, researchers did not agree on the composition of “Yellow Rain”. Australian 
researchers examined ‘Yellow Rain’ samples from Southeast Asia and found that the 
samples did not contain any toxic compounds; rather, they contained yellow pollen 
grains together with a small amount of binder (Budiansky, 1983a, b). Th erefore, by the 
end of 1983 to mid-1984, the commonly accepted opinion was that ‘Yellow Rain’ was 
simply the excreta from honey bees (Budiansky, 1983c; Nowickej and Mfselson, 1984).

2.1.7. Symptomatic treatment
Toxicity may be prevented by vigorous washing with soap and water within 1 h of 
exposure which will clear the residues from the skin. Contaminated clothing must be 
removed and disposed of. Delayed mild skin symptoms can be treated with calamine 
lotion, camphor, or other similar lotions, and activated charcoal can be used in cases 
of ingestion. Mild respiratory symptoms can be treated with codeine, cough suppres-
sants, or steam inhalation (cited from: http://www.cbwinfo.com/Biological/Toxins/
Tricho.html). Eyes should be irrigated with copious amounts of saline. Solutions con-
taining 1% sodium hypochlorite and 0.1 M NaOH are used for environmental decon-
tamination (Yuen, 2001). 
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2.2. Aflatoxins

2.2.1. Origin
Afl atoxins are a group of highly toxic secondary metabolites produced mainly by As-
pergillus species fungi (Wu et al. 2009). Th ese toxins can be found mainly in cereals, 
oil seeds, tree nuts, spices, and milk. Th e most commonly occurring ones are afl atoxin 
B1 (AFB1), afl atoxin B2 (AFB2), afl atoxin G1 (AFG1), and afl atoxin G2 (AFG1) in 
fungi cultures. Afl atoxins have been demonstrated to produce primary liver cancer in 
animals (Wu et al. 2009) and AFB1 are classifi ed as group 1 carcinogens by the Inter-
national Agency for Research on Cancer (IARC) (IARC, 2002).

2.2.2. Chemical structure
Th ere are 18 diff erent types of afl atoxins, the most common of which are AFB1, AFB2, 
AFG1, and AFG2 (Wu et al. 2009). Pure AFB1 (C17H12O6) is a pale white-to-yellow 
crystalline, odorless solid. Afl atoxins are soluble in methanol, chloroform, and aceto-
nitrile. Structurally speaking, the double bond-containing dihydrofuran moiety and 
constituents liked to the coumarin moiety are the mediators of their biological eff ects. 
Afl atoxins fl uorescence strongly in ultraviolet light; AFB1 and AFB2 produce a blue 
fl uorescence whereas AFG1 and AFG2 produce green fl uorescence (Reddy and Wali-
yar, 2000). Th e structures of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1, and AFM2 are shown 
in Fig. 2.

Figura 2

2.2.3. Toxicity and symptoms
Not only are afl atoxins carcinogenic and teratogenic in animals, they also cause im-
paired protein formation and induce coagulation, weight gain, and immunogenesis 
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(Robens and Richard, 1992). AFB1
 
is highly toxic (LD50, 1–50 mg/kg body weight) to 

most animal species, although it is extremely toxic (LD50 < 1 mg/kg body weight) to 
highly susceptible species such as rainbow trout, cats, and ducklings. Tests involving 
various animal species and mammalian cells show that the toxicity of AFG1 and AFB2

 
and AFG2

 
is approximately 50%, 20% and 10%, respectively, of that of AFB1 (Agag, 

2004).
Afl atoxins may also induce the development of human hepatocellular carcinoma 

(HCC) (Busby and Wogan, 1984). Clinically, the main features of this syndrome are 
vomiting, convulsions, and coma. Hypoglycemia and elevated serum transaminase 
levels are the most consistent biochemical abnormalities. Fatty degeneration in the 
liver and kidneys, and cerebral edema are noted in the majority of autopsy fi ndings 
(Agag, 2004).  

Th e most extensive and widely publicized outbreak of afl atoxin toxicosis was re-
ported in Western India in 1974. Th e illness was characterized by jaundice, rapidly 
developing ascites, portal hypertension, and a high mortality rate. Extensive bile duct 
proliferation, periportal fi brosis, and occasional multinucleated giant cells (typical of 
afl atoxin-induced diseases in animals) were found upon histopathologic examination 
of liver specimens (Krishnamachari et al. 1975; Robens and Richard, 1992).

2.2.4. Transmission
Afl atoxins can be directly ingested via contaminated foods of plant origin, including 
maize, nuts and their associated products. Afl atoxins can be transmitted from animal 
feed into milk and milk products, including cheese and powdered milk, where they 
appear mainly as afl atoxin M1 (AFM1)

 
(World Health Organization, 1979). Indeed, 

residues of afl atoxins may be present in the tissues of animals that consume contami-
nated feed (World Health Organization, 1979). For example, a laying mash ration used 
to feed laying hens contained AFB1 at levels of 0.1, 0.2, and 0.4 parts per million (ppm) 
and the eggs from these hens contained measurable amounts of AFB1 (Jacobson and 
Wiseman, 1974).

2.2.5. Mechanism of action
Afl atoxins are carcinogenic and mutagenic because they form a reactive epoxide at the 
8, 9-position of the terminal furan ring by cytochrome P450 (CYP) enzymes and its 
subsequent covalent binding to nucleic acids (Essigmann et al. 1982; Wu et al. 2009). 
Th e epoxide reacts with guanine bases within DNA and RNA, resulting depurination. 
Th e primary eff ect is to inhibit DNA and protein synthesis in the most active tissues, 
including the liver, intestines, and bone marrow. Th e damage to DNA can be muta-
genic, typically involving a GC to AT mutation; ultimately, carcinogenesis ensues, with 
HCC a common long-term consequence of exposure (Essigmann et al. 1982).
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2.2.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
Afl atoxins are not the most toxic of weaponizable toxins and their military value is 
questioned by a number of authorities (Bennett and Klich, 2003; Paterson, 2006). 
However, they are relatively easy to manufacture and can be used to commit enemy 
forces into protective gear, thereby reducing their combat eff ectiveness. To date, fl atox-
ins have not been there used as bioweapons in terrorist attacks. 

2.2.7. Symptomatic treatment
Once exposed, there is a risk of future cancer and no treatments are available to prevent 
this, thus avoidance of food containing afl atoxins is the primary work. Amphotericin 
B and itraconazole may be helpful for the acute exposure (http://www.gopetsamerica.
com/bio/ afl atoxin.aspx).

3. PLANT TOXINS 
plant toxins comprise proteins that are very cheap and easy to produce in large quanti-
ties in a low-technology environment. 

3.1. Ricin

3.1.1. Origin
Ricin is a heterodimeric protein present in the seeds of Abrus precatorius L. Although 
the castor oil plant originated in Asia and Africa, it now grows in all temperate and 
subtropical regions (Spivak and Hendrickson, 2005; Musshoff  and Madea, 2009). It is 
relatively easy to purify ricin from the waste products of the castor oil manufacturing 
industry using organic solvents such as hexanes and carbon tetrachloride; ricin is left  
behind in the mash. Every year more than one million tons of castoff  beans are pro-
duced, providing a convenient source of ricin (Doan, 2004; Roxas-Duncan and Smith, 
2012).

3.1.2. Chemical structure
Ricin is a globular, glycosylated heterodimer in which the ricin A and B chains are 
joined by a single disulphide bond (Fig. 3). Th e A chain is an N-glycoside hydrolase 
comprising 267 amino acids, with approximately 50% of the polypeptide arranged into 
a-helices and eight b-sheets. Th e B chain is a lectin composed of 262 amino acids. It 
forms a structure that lacks the a-helix and eight b-sheets, and probably arose through 
gene duplication (Katzin et al. 1991; Musshoff  and Madea, 2009). Ricin is stable under 
normal conditions, but can be inactivated by heating above 80°C (Roxas-Duncan and 
Smith, 2012).
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Figura 3.

3.1.3. Toxicity and symptoms
Th e signs, symptoms, and severity of ricin poisoning vary according to the dose and 
route of exposure (Holterman, 2006). Typically, there is an asymptomatic period 
(hours or days depending on the dose) aft er oral consumption. Th e oral LD50 in rats 
and mice is 20–30 mg/kg body weight. Orally ingested ricin is 1,000- to 10,000-fold 
less toxic than injected (intraperitoneal (i.p.) and intravenous) or inhaled forms (Gar-
ber, 2008). Four-to-eight castor oil seeds contain enough ricin to kill a child. 

3.1.4. Transmission
Ricin is not contagious and cannot spread from person-to-person via casual contact; 
however, it could be spread person-to-person if the powder were on the clothing of 
exposed individuals (Holterman, 2006).

3.1.5. Mechanism of action
Th e ricin B chain (a lectin) binds to galactose-containing glycoproteins and glycolipids 
expressed on the surface of cells. Once bound, ricin enters the cells by endocytosis and 
is transported to the endosomes and then (via the Golgi) to the endoplasmic reticu-
lum. From there, the ricin A chain is translocated to the cytosol, where it removes an 
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adenine base from the 28S ribosomal RNA loop contained within the 60S ribosomal 
submit; this leads to the irreversible inactivation of protein synthesis and subsequent 
cell death (Audi et al. 2005; Musshoff  and Madea, 2009). 

3.1.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
Ricin is not considered an eff ective weapon of mass destruction; however, its potential 
as a weapon of terror cannot be ignored. During the Second World War, the Brit-
ish military called ricin “compound W” and developed a “W-bomb”; however, it was 
never used against soldiers or civilians. Th e well-publicized “umbrella murder” of the 
Bulgarian dissident Georgi Markov in London in 1978 is the fi rst reported case of ricin 
used in political murder (Crompton and Gall, 1980). Th e US Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) has classifi ed ricin as a Category B threat. Musshoff  and 
Madea (2009) and Roxas-Duncan and Smith (2012) discuss more cases in which ricin 
has been used as a murder weapon or as an espionage tool. 

3.1.7. Symptomatic treatment
Th ere is no specifi c treatment for ricin intoxication, although the signs and symptoms 
can be treated. Death from ricin intoxication occurs within 36–48 h, independent of 
the route of exposure. If the victim has not died within 3–5 days, then survival is 
highly likely. Avoiding exposure is the best “treatment”. A victim of oral ricin poi-
soning should be treated by lavage and given syrup of ipecac, cathartics, electrolytes, 
and (possibly) activated charcoal. If ricin is inhaled, treatments may include oxygen, 
bronchodilators, endotracheal intubation, and supplemental positive end-expiratory 
pressure, as needed (Maman and Yehezkelli, 2005; Musshoff  and Madea, 2009).

3.2. Abrin toxin 

3.2.1. Origin
Similar to ricin, abrin toxin is a plant glycoprotein, which is obtained from the seeds 
of Abrus precatorius L. commonly known as jequirity bean and rosary pea. However, 
abrin is much more poisonous than ricin. All parts of Abrus precatorius plant are toxic, 
but the seeds contain the highest concentration of toxins (Roxas-Duncan and Smith, 
2012; Bhaskar et al. 2012). Th e rosary pea, which is the source of abrin, is common to 
many tropical areas throughout the world and is sometimes used as an herbal remedy. 
Th e seeds of the rosary pea have been used to make beaded jewelry, which can lead to 
abrin poisoning if the seeds are swallowed (CDC, 2013).
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3.2.2. Chemical structure 
Abrin exists in two forms, namely, abrin a and abrin b. Both comprise two chains: an A 
chain and a B chain (Patocka, 2011). Th e A chain comprises 251 residues and is divided 
into three folded domains, and the B chain is a galactose-specifi c lectin that facilitates 
the binding of abrin to cell membranes (Chen et al. 1992; Patocka, 2001). Th e B chains 
of abrin a and abrin b are composed of 268 amino acids (256 of which are identical). 
Th e ricin B chain is 60% homologous to the abrin B chain at the amino acid level and 
the two saccharide-binding sites within the ricin B chain are highly conserved in the 
abrin B chain (Kimura et al. 1993). Th e structure of abrin is shown in Fig. 3.

3.2.3. Toxicity and symptoms
Abrin is much more poisonous than ricin. Abrin can be separated into three groups 
(I, II, and III), all of which show diff erent mouse i.p. LD50 values: 22, 2.4, and 10 μg/kg 
body weight, respectively. (Hedge et al. 1991) Th e overall i.p. toxicity is 20 μg/kg body 
weight (Lin et al. 1969; Garber, 2008). If abrin is inhaled, initial symptoms may occur 
within 8 h of exposure, and if it is ingested, initial symptoms may occur in less than 6 
h; however, it is more usual for symptoms to appear aft er 1 to 3 days. Death from abrin 
poisoning may occur within 36 to 72 h, depending on the dose and route of exposure 
(inhalation, ingestion, or injection). If death has not occurred within 3 to 5 days, the 
victim usually recovers (CDC, 2013, 2008).

3.2.4. Transmission
Abrin poisoning is not contagious and cannot be spread from person-to-person 
through casual contact. However, abrin can be transmitted through the skin via small 
pellets or projectiles designed to carry this toxin (CDC, 2008). 

3.2.5. Mechanism of action
Abrin acts in a manner identical to that of ricin, but is much more potent. Th e abrin B 
chain binds to eukaryotic cells via cell-surface galactosides. Th e molecule is then taken 
up by endocytosis. Th e A chain is translocated to the cytosol and induces cell death by 
inhibiting protein synthesis (Olsnes, 2004; Tang et al. 2007). 

3.2.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
To date, abrin has not been used as a military weapon in terrorist attacks. However, 
because of its high toxicity, accessibility, and relative ease of preparation, its potential 
for use as a biological weapon should not be ignored (CDC, 2013; Roxas-Duncan and 
Smith, 2012).
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3.2.7. Symptomatic treatment
It is imperative that abrin is removed from the body as quickly as possible. Abrin poi-
soning is treated by supportive medical care, which aims to minimize its eff ects. Th e 
type of care depends on several factors, including the route of exposure. Measures 
include respiratory support, intravenous fl uids, and the use of medications to treat 
seizures and low blood pressure. Activated charcoal can be used to remove the poison 
from the stomach and aff ected eyes can be thoroughly rinsed with water (CDC, 2013). 

4. BACTERIAL TOXINS 
Most bacterial toxins are large proteins that aff ect the nervous system (neurotoxins) or 
damage membranes. Th ey are generally more diffi  cult to produce on a large scale than 
plant toxins, but are much more toxic.

4.1. Botulinum toxins 

4.1.1. Origin
Botulinum toxin is produced by bacteria of Clostridium botulinum. Clostridium botu-
linum is a Gram-positive anaerobic bacterium that produces 8 serologically diff erent 
types (A, B, C1, C2, D, E, F, and G), but only serotypes A and B are commercially avail-
able. Serotype A appears to be the most potent type, while serotype C2 is not neuro-
toxin (Trindade De Almeida et al. 2011). 

4.1.2. Chemical structure
Botulinum toxin comprises a heavy chain (100 kDa) and a light chain (50 kDa) joined 
by a disulfi de bond. Th e light chain is an enzyme that attacks fusion proteins (SNAP-
25, syntaxin or synaptobrevin) present at the neuromuscular junction, preventing ves-
icles from anchoring to the membrane and releasing acetylcholine (Fig. 4). Th e toxin 
itself is rapidly destroyed by heat (i.e., cooking), whereas the spores that produce the 
toxin are heat-tolerant and will survive in boiling water for an extended period of time 
(Licciardello et al. 1967; Setlowa, 2007).
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Figura 4

4.1.3. Toxicity and symptoms
Th e human LD50 for inhaled botulinum toxin is 3 ng/kg body weight (Physician Infor-
mation Link, 2004). Naturally occurring botulism can take one of three forms: food-
borne, wound, or intestinal. Aft er food-borne intoxication there is an asymptomatic 
phase lasting for approximately 18–36 h. Botulism is characterized by descending, 
symmetric, fl accid muscle paralysis that fi rst manifests in the bulbar muscles. Th e pa-
tients appear lethargic and have diffi  culty communicating due to bulbar palsy. Promi-
nent bulbar palsies can be summarized in terms of the “four Ds”: diplopia, dysarthria, 
dysphonia, and dysphagia. Other symptoms may include blurred vision, dry mouth, 
and mydriasis (Noeller et al. 2001; Arnon et al. 2001). 

4.1.4. Transmission
Botulism is not spread from person-to-person. Transmission can occur through eating 
foods contaminated with botulinum spores, which subsequently grow into bacteria 
that produce the botulism toxin. Wound botulism occurs when bacteria (Clostridium 
botulinum) contaminate a wound, germinate, grow within the wound, and produce 
toxins that are absorbed directly into the bloodstream. Infant botulism occurs when 
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an infant consumes the spores of Clostridium botulinum, which then grow and secrete 
toxins into the baby’s intestines (Noeller et al. 2001; Galassi et al. 2011).

4.1.5. Mechanism of action
Botulinum toxin is a zinc endopeptidase that binds to the neuronal cell membrane at 
the nerve terminus. It then enters the neuron by endocytosis. Th e light chain of botu-
linum toxin cleaves specifi c sites within the soluble N-ethylmaleimide-sensitive fu-
sion protein (NSF)-attachment protein receptor, preventing complete assembly of the 
synaptic fusion complex and irreversibly blocking the release of acetylcholine. Type 
B, D, F, and G botulinum toxins cleave synaptobrevin, types A, C, and E cleave synap-
tosomal-associated protein of 25 kd (SNAP-25), and type C cleaves syntaxin. Muscles 
are unable to contract in the absence of acetylcholine (Arnon et al. 2001; Noeller et 
al. 2001). When used cosmetically, botulinum toxin (Botox) induces muscle paralysis 
lasting 3–6 months.

4.1.6. Potential use as bioweapon and in biocrime
Botulinum toxin is the most poisonous substance known. A single gram of crystalline 
toxin, evenly dispersed and inhaled, can kill more than one million people (Arnon et 
al. 2001). Moreover, botulinum toxin is easy way to produce, transport, and misuse. 
Th ose aff ected require prolonged intensive care (Arnon et al. 2001). As a weapon, the 
toxin might be released into the air or hidden in the food supplies. 

4.1.7. Symptomatic treatment
Th e treatment for botulism is largely supportive. Early treatment with an antitoxin is 
essential to limit nerve damage. Th e most serious complication is respiratory failure; 
therefore, treatment aims to maintain an adequate oxygen supply. Patients may remain 
on mechanical ventilation in intensive care units, and recovery occurs when the body 
produces new nerve fi bers, which can take anywhere from weeks to months (Noeller 
et al. 2001). 

4.2. Shiga toxin 

4.2.1. Origin
Shiga toxin belongs to a large family of plant and bacterial protein toxins. It kills cells 
by entering the cytosol and inhibiting protein synthesis (Sandvig, 2001). Shiga toxin 
is produced by Shigella dysenteriae and Shiga toxin-producing E. coli (STEC). STEC 
are now recognized as an important group of bacterial enteropathogens. Th ere are at 
least 100 serotypes of E. coli that are capable of producing Shiga toxins; the most well-
known of these is E. coli O157 (Riley et al. 1983; Law, 2000). 
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4.2.2. Chemical structure
Shiga toxin comprises two subunits, A and B. Th e Shigella B subunit comprises a pen-
tameric ring, which encircles a helix at the C terminus of a single A subunit. Th e B 
subunit binds to glycolipid receptors at the cell surface and the toxin enters the cell via 
macropinocytosis. Th e enzymatically active A fragment contains an internal disulfi de 
bond. Proteolytic cleavage of the loop area and reduction of the internal disulfi de bond 
within the cytosol releases two fragments: A1 and A2. Similar to ricin and abrin, the 
A1 fragment inhibits protein synthesis by removing one adenosine from the 28S RNA 
of the 60S ribosomal subunit (see below). Th e crystallographic structure of Shiga toxin 
is shown in Fig. 5 (Paton and Paton, 1998; Sandvig, 2001).

Figura 5

4.2.3. Toxicity and symptoms
When injected i.p. into mice, the LD50 of Shiga toxin is 28 ng (Yutsudo, 1986). Humans 
infected with STEC initially suff er from watery diarrhea, which can become bloody 
within 1 or 2 days due to hemorrhagic colitis (Riley, 1983). Severe abdominal pain 
is also common. In some patients, STEC infection progresses to hemolytic uremic 
syndrome (HUS), a life-threatening condition characterized by a triad of acute renal 
failure, microangiopathic hemolytic anemia, and thrombocytopenia. Some individu-
als with HUS experience neurological symptoms including lethargy, severe headache, 
convulsions, and encephalopathy. Although HUS occurs in all age groups, it is more 
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common in infants, young children, and the elderly (Paton and Paton, 1998; Tesh and 
O’Brien, 1991).

4.2.4. Transmission
STEC can potentially enter the human food chain from a number of animal sources, 
but the most common is meat that has been contaminated with feces or intestinal con-
tents aft er slaughter (Paton and Paton, 1998). A major source of exposure is contami-
nated undercooked ground beef, although other foods such as unpasteurized milk, 
juice, and contaminated raw fruits and vegetables are also potential sources. Direct 
contact with animals and their environment is also a risk factor. Waterborne trans-
mission can occurred through the consumption of inadequately chlorinated water 
and by swimming in contaminated lakes and pools. Th e infectious dose is very low, 
and person-to-person transmission is common (Division of Community and Public 
Health, 2011).

4.2.5. Mechanism of action
Shiga toxins inhibit protein synthesis within target cells via a mechanism similar to 
that used by ricin. Aft er entering a cell via macropinosomes, the protein functions 
as an N-glycosidase, cleaving a specifi c adenine nucleobase from the 28S RNA of the 
60S ribosomal subunit, thereby inhibiting the peptide chain elongation step of protein 
synthesis and ultimately causing cell death (Igarashi et al. 1987; Endo et al. 1988; Paton 
and Paton, 1998).

4.2.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
To date, there are no reports of this toxin being used as military or terrorist weapons, 
but its military potential as a toxin weapon is very high.

4.2.7. Symptomatic treatment
If contact occurs, the eyes, skin or wounds should be fl ushed thoroughly with water 
and medical attention sought as quickly as possible. Basic control measures can limit 
exposure, including managing slaughterhouse operations to minimize contamination 
of meat, the pasteurization of milk and dairy products, and careful washing of fruits 
and vegetables (peeling is recommended if eaten raw) (Division of Community and 
Public Health, 2011).

5. MARINE TOXINS
Marine toxins are naturally occurring chemicals that can contaminate certain types of 
seafood. Contaminated seafood oft en looks, smells, and tastes normal, but can make 
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people sick if ingested. Marine toxins can be used as biological weapons by terrorists, 
but they are unlikely to be threat in an open battlefi eld situation (Franz, 1996).

5.1. Anatoxins 

5.1.1. Origin
Anatoxins are a group of neurotoxic alkaloids produced by cyanobacterial genera in-
cluding Anabaena, Oscillatoria, Plantkothrix, Microcystis, Cylindorspermum, Phormi-
dium, and Aphanizomenon (Rodriguez et al. 2006; Patocka et al. 2011). Cyanobacteria, 
formally called “blue-green algae”, are simple and primitive photosynthetic microor-
ganisms, which widely occur in fresh, brackish and salt waters (Patocka et al. 2011).

5.1.2. Chemical structure
Anatoxins are divided into three types: anatoxin-a, homoanatoxin-a, and anatoxin-
a(s) (Fig. 6) (Patocka et al. 2011). Anatoxin-a is a low molecular weight (165 g/mol) 
bicyclic secondary amine, 2-acetyl-9-azabicyclo(4-2-1)non-2-ene. Anatoxin-a in the 
protonated form is more stable than the free base. It has a pKa of 9.4 and exists in the 
protonated form at physiological pH (Duy et al. 2000). Th is protonated from is more 
stable than the free base. Anatoxin-a is relatively stable in the dark, but in pure solu-
tion in the absence of pigments it undergoes rapid photochemical degradation upon 
exposure to sunlight. Breakdown is accelerated under alkaline conditions (Stevens and 
Krieger, 1991). 

Homoanatoxin-a (MW = 179 g/mol) is a homologue of anatoxin-a; it It carries a 
propionyl group at C-2 instead of an acetyl group. Anatoxin-a(s) is a unique phosphate 
ester of a cyclic N-hydroxyguanine (Fig. 4) (Matsunaga et al. 1989; Sivonen and Jones, 
1999), which decomposes rapidly under basic solutions but is relatively stable under 
neutral and acidic conditions (Sivonen and Jones, 1999). Th e compound is inactivated 
at elevated at temperatures above 40°C (Carmichael, 2001).

Figura 6
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5.1.3. Toxicity and symptoms
Anatoxin-a causes death within minutes to a few hours, depending on the species af-
fected, the amount of toxin ingested, and the amount of food in the stomach. Th e LD50 
for anatoxin-a(s) when injected i.p. into mice is 20 μg kg/body weight (Carmichael 
et al. 1990). Th e symptoms of anatoxin-a poisoning resemble those of nerve agent 
poisoning and clinical progression is as follows: muscle fasciculations, reduced move-
ment, abdominal breathing, cyanosis, convulsions, and death (Carmichael, 2001). 
Anatoxin-a causes serious reductions in blood pressure, heart rate, and gaseous ex-
change (pO2 and pCO2), resulting in hypoxia, respiratory arrest, severe acidosis, and 
death (Adeymo and Siren, 1992; Devlin et al. 1977).

Initially, anatoxin-a(s) slows the heart rate and reduces arterial blood pressure, and 
these parameters become worse with time (Cook et al. 1989). In addition, anatoxin-
a(s) induces hypersalivation in mammals, as well as other symptoms more typical 
of neurotoxicity such as diarrhea, shaking, and a nasal mucus discharge (Cook et al. 
1990).

5.1.4. Transmission
Th e toxin can enter the body by inhalation and injection. When exposed to high con-
centrations, it can enter the body through skin (Patocka and Streda, 2002).

5.1.5. Mechanism of action
Anatoxins act in a manner similar to that of organophosphorus and carbamate insec-
ticides (Cook et al. 1988). Anatoxin-a and homoanatoxin-a are postsynaptic depolar-
izing neuromuscular blocking agents. Th ey mimic the neurotransmitter, acetylcholine, 
by irreversibly binding to the nicotinic acetylcholine receptors of the sodium channels 
within the postsynaptic neurotransmitter plates (Carmichael et al. 1977; Spivak et al. 
1980; Patocka and Streda, 2002). Th is blocks further electrical transmission; thus a suf-
fi ciently high dose paralyzes the muscles (including the respiratory muscles), leading 
to death by asphyxiation (van Apeldoorn et al. 2007).

Anatoxin-a(s) is an organic phosphonate and acts in a manner similar to synthetic 
organophosphonate nerve agents. However, anatoxin-a(s) acts only in the periphery; 
cholinesterase activity in the brain and retina remain normal, even in animals given a 
lethal dose (Briand et al. 2003). Anatoxin-a(s) binds to acetylcholinesterase, rendering 
it unable to hydrolyze acetylcholine. Th erefore, acetylcholine is not removed from the 
nicotinic receptor by cleavage into its two component parts, acetic acid and choline. 
Th e ion channel therefore remains open, destroying muscle function through exhaus-
tion (Mahmood and Carmichael, 1987; Patocka and Streda, 2002; Dittmann and Wie-
gand, 2006). 
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5.1.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
Th e potential use of anatoxins as a military weapon is very high. Th ey are thermally 
labile and are inactivated by heat. Th e toxins can enter the body by ingestion, injection, 
inhalation, or through abraded skin. To date, there are no reports of these toxins being 
used as military or terrorist weapons. 

5.1.7. Symptomatic treatment
Exposure to sub-lethal doses of anatoxin-a(s) can be treated with atropine, which is 
repeatedly administered until salivation ceases. However, it is important to carefully 
monitor the patient for further anticholinergic eff ects and to either reduce or discon-
tinue atropine should any adverse eff ects become apparent (Patocka et al. 2011). Treat-
ment with oxime reactivators and atropine, or pretreatment with a carbamate and at-
ropine, have been explored as potential treatments for, and in vivo protection against, 
respectively, anatoxin-a(s) poisoning. Anatoxin-a(s) is an active site-directed inhibitor 
of acetylcholinesterase, which is resistant to oxime reactivation due to the structure of 
its enzyme adduct. In vivo pretreatment with physostigmine and high concentrations 
of 2-PAM are the only eff ective treatments for a lethal dose of anatoxin-a(s) (Hyde and 
Carmichael, 1991). 

5.2. Saxitoxins (STX)

5.2.1. Origin
Saxitoxin (STX) and its analogs, collectively termed paralytic shellfi sh poisons (PSPs), 
are highly potent neurotoxins. STX and its analogs are synthesized by dinofl agellates 
of the genus Alexandrium, including A. tamarense and A. cantenella, in both marine 
and freshwater environments (Lefebvre et al. 2008; Oshima et al. 1993; Faber, 2012). 
Several freshwater species of fi lamentous cyanobacteria, such as Anabaena circinalis, 
Aphanizomenon sp., Aphanizomenon gracile, Cylindrospermopsis raciborskii and Lyng-
bya wollei, also produce STX (Lagos et al. 1999; Pearson et al. 2010). Blooms of these 
toxic species can lead to the mass killing of fi sh, native animals, and livestock, and the 
contamination of freshwater resources (Negri et al. 1995).

5.2.2. Chemical structure
STX belongs to the large family of natural marine products that harbor two guanidino 
groups, which are responsible for its high polarity (Shimizu, 2000; Berlinck and Kos-
suga, 2005; Wiese et al. 2010). STX and its 57 analogs vary in potency, and are cat-
egorized into subgroups based on the presence of substituent side chains comprising 
carbamates, sulfates, hydroxyls, hydroxybenzoates, or acetates (Fig. 7) (Faber, 2012). 
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STX is soluble in water, methanol, and ethanol, but not in other organic solvents, and 
can bio-accumulate through diff erent trophic levels (Wiese et al. 2010).

Figura 7

5.2.3. Toxicity and symptoms
STX is a powerful neurotoxin. When administered orally or i.p., the LD50 for mice is 
263 μg/kg (Price et al. 1991) and 10 μg/kg (Landsberg 2002), respectively. Humans 
have died aft er ingesting as little as 1 mg of toxin (Evans, 1969). In mice, STX has 
a lowest-observed-adverse-eff ect-level (LOAEL) of 1.5 μg/kg body weight and a no-
observed-adverse-eff ect-level (NOAEL) of 0.5 μg/kg body weight. Human mortality is 
variable and has been observed at oral doses of 500–2,400 μg (Faber, 2012).

STX and its derivatives are the causative agents of a common form of seafood poi-
soning called PSP, which is life-threatening. Symptom onset is rapid and purely neu-
rological. Within 30 min of ingestion, victims become aware of tingling or numbness 
around the lips, which gradually spreads to the face and neck. Th is is followed by a 
prickly sensation in the fi ngertips, headache, fever, nausea, vomiting, and diarrhea. 
Th e most severe cases result in respiratory arrest due to respiratory muscle paralysis 
within 24 h of consumption (Daranas et al. 2001; Llewellyn, 2006).

5.2.4. Transmission
Herbivorous zooplankton infected with STX can transmit the toxin to fi sh and other 
aquatic creatures. Humans develop PSP aft er ingesting contaminated raw or cooked 
shellfi sh that contain high concentrations of STX (Faber, 2012). 

5.2.5. Mechanism of action
STX is lipid soluble; therefore, it is readily absorbed via the gastrointestinal and respi-
ratory tracts. STX is a potent neuroparalytic agent that binds to the sodium channels 
within nerve and muscle tissue. It has high affi  nity for binding on site 1 on the voltage-
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gated sodium ion channel and binds tightly to a cell-surface receptor very close to 
the external orifi ce of the sodium channel. In humans, this blocks the the infl ux of 
sodium ions through the membrane, prevents depolarization, and inhibits subsequent 
impulse-generation in the peripheral nerves and skeletal muscles, leading to paraly-
sis (Faber, 2012; Kao, 1972, 1983; Narahashi, 1972). Th is occurs because the calcium 
voltage-gated channels do not open and potassium and chloride conductance remains 
unaltered (Faber, 2012).

5.2.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
STX is classifi ed as Agent TZ (chemical weapons designation) and is considered to 
have potential for use in chemical weapons due to its high toxicity. STX dissolves easily 
in water and can be ingested or inhaled. Studies show that it is possible to spike am-
munition with STX, thereby ensuring the immediate death of the victim. STX is much 
more poisonous than the synthetic nerve gas sarin; therefore, like ricin, it is classifi ed 
as a biological weapon (Federal Department of Defense, Civil Protection and Sports 
(DDPS), 2012). However, because it cannot be chemically synthesized effi  ciently or 
easily produced in large quantities from natural sources, it is unlikely to be used as an 
aerosol weapon on the battlefi eld. 

5.2.7. Symptomatic treatment
Th ere is no antidote to STX. Supportive therapy is the rule and survivors usually show 
a full recovery (Daranas et al. 2001). Fortunately, those exposed to low levels of STX 
can be treated with measures such as Benzedrine (to enlarge the airways) and gastric 
lavage with activated charcoal or a dilute bicarbonate solution (Kao, 1983). STX-re-
lated mortality depends on the time elapsed before the victim receives medical care, 
including fl uid therapy, assisted ventilation, and blood pH monitoring (Kao, 1983). 
Th ere is no human vaccine against STX. 

5.3. Tetrodotoxin (TTX)

5.3.1. Origin
Tetrodotoxin (TTX) is a potent neurotoxin that blocks the sodium channels within the 
cell membranes of neurons. It was fi rst isolated as a crystalline prism from toxic puff er 
fi sh by Yokoo (Yokoo, 1950). TTX is also found in other marine organisms, incluidng 
some species of gobies, octopuses, sea stars, crabs, and gastropods (Hashimoto et al. 
1990). TTX is also produced by bacteria that reside within blue-ringed octopuses (No-
guchi et al. 1986). Th e most common bacteria associated with TTX production are 
Vibrio bacteria, with Vibrio alginolyticus being the most common species (Hwang et 
al. 1988). 



Military potential of biological toxins 231

5.3.2. Chemical structure
Tetrodotoxin is compound which has a low molecular weight, non protein based small 
molecule with a unique cage structure (Fig. 8). Its three nitrogen atoms make a posi-
tively charged guanidinium group. Hydroxyl groups on the fused ring systems increase 
the ability to react in aqueous environment. Th is toxin is odorless and heat stable but 
unstable at pH levels above 8.5 and below 3.0 (Mirbakhsh, 2004).

Figura 8

5.3.3. Toxicity and symptoms
TTX is among the most toxic substances known to man. It has a lethal potency of 
5,000–6,000 MU/mg, and the minimum lethal dose (MLD) for humans is approxi-
mately 10,000 MU (~2 mg) (Noguchi and Ebesu, 2001). 

Th e fi rst symptoms occur 15 min to several hours aft er ingesting TTX-contaminat-
ed food. Initial symptoms include lip and tongue paresthesia, followed by facial and 
extremity paresthesia and numbness. Salivation, nausea, vomiting, and diarrhea with 
abdominal pain develop quickly. Motor dysfunction, muscle weakness, hypoventila-
tion, and speech diffi  culties soon follow. A rapid ascending paralysis occurs over the 
course of 4–24 h. Extremity paralysis precedes bulbar paralysis, which is followed by 
respiratory muscle paralysis. At fi rst, deep tendon refl exes are preserved. Finally, car-
diac dysfunction with hypotension and dysrhythmias (bradycardia), central nervous 
system dysfunction (e.g., coma), and seizures develop. Patients experiencing severe 
toxicity may enter a deep coma, with fi xed non-reactive pupils, apnea, and loss of all 
brain stem refl exes. TXT is equally dangerous regardless of whether it is ingested, in-
haled, absorbed through the skin, or enters the bloodstream in any other way. Typi-
cally, death occurs from respiratory muscle paralysis and respiratory failure (Benzer, 
2001). 
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5.3.4. Transmission
No person-to-person transmission is reported. TTX may be exposed via skin contact, 
skin absorption, eye contact, inhalation, and ingestion. 

5.3.5. Mechanism of action
TTX is much larger than a sodium ion and therefore acts like a cork in a bottle. Th e 
toxin binds to the neurotoxin receptor site 1 on the α-subunit within the outer ves-
tibule of voltage-gated sodium channels and blocks the infl ux of sodium ions by oc-
cluding the outer pore (Fozzard and Lipkind, 2010). TTX is specifi c for the Na+ ion 
channel; therefore, it blocks the fl ow of Na+ ions while having no eff ect on that of K+ 
ions. Binding to the channel is relatively tight. Whereas hydrated sodium ions bind 
reversibly on a nanosecond time-scale, TTX is bound for tens of seconds. Th is inhibits 
the propagation of action potentials, paralyzes nerve and muscle function, and causes 
death by inducing respiratory failure (Lee and Ruben, 2008; Mirbakhsh, 2004).

5.3.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
Th ere is no report of using TTX as a bioweapon, but due to its high toxicity, its poten-
tial as a weapon of terror cannot be discounted. 

5.3.7. Symptomatic treatment
Th ere are no clinically approved antidotes for TTX (Benzer, 2001). However, anti-TTX 
monoclonal antibodies proved to be a life-saving treatment in mouse models both 
before and aft er ingestion of a lethal dose (Mirbakhsh, 2004).

6. VENOM TOXINS 
Many known venom toxins have been sequenced, and some have been cloned and ex-
pressed. Some small venom toxins have been generated using relatively simple chemi-
cal synthesis techniques. However, they are diffi  cult to produce in large quantities for 
use in bioweapons and their threat potential is limited (Franz, 1996).  

6.1. Batrachotoxin (BTX)

6.1.1. Origin
Batrachotoxins (BTX) are extremely potent cardiotoxic and neurotoxic steroidal al-
kaloids secreted by poison-dart frogs of the genus Phyllobates, which are found in 
the rain forests of western Colombia. Th ree species of true poison-dart frogs secrete 
atrachotoxins: Phyllobates terribilis, Phyllobates bicolor, and Phyllobates aurotaenia. 
Th e main alkaloids that make up the toxins are atrachotoxin, homobatrachotoxin, and 
batrachotoxinin-A (Fig. 9) (Myers et al. 1978; Daly et al. 2005). BTX has also been ex-
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tracted from the feathers of birds (Pitohui, Ifrita kowaldi, and Colluricincla megarhyn-
cha). It is the most potent non-peptide neurotoxin known (Dumbacher et al. 1992, 
2000).

Figura 9

6.1.2. Chemical structure
BTX was named by scientists John Daly and Bernard Witkop, who isolated the pure al-
kaloid and determined its structure and chemical properties. BTX is the (20-alpha)-2,4-
dimethylpyrrole-3-carboxylate of batrachotoxinin-A (Daly, 1998). Th e structure of 
BTX includes a steroid skeleton and an oxazapane ring (Kurosu et al. 1998) ( ). 

6.1.3. Toxicity and symptoms
BTX is a strong cardiotoxin, which aff ects ion permeability leading to an irreversible 
depolarization of nerves and muscles resulting in arrhythmias, fi brillation, and car-
diac failure (Albuquerque et al. 1977; Bosmans et al. 2004). Symptoms in laboratory 
animals include strong muscle contractions, violent convulsions, salivation, dyspnoea 
and death (even at doses of < 0.1 μg) (Patocka et al. 1999). Th e leading cause of death 
from BTX is usually from cardiac failure.

6.1.4. Transmission
No person-to-person transmission of BTX is reported.

6.1.5. Mechanism of action
BTX are potent modulators of voltage-gated sodium channels, which orchestrate the 
generation of action potentials and are the key elements in signal transduction in neu-
rons and other excitable cells (Wang and Wang, 1994; Catterall, 2000). BTX binds to 
the sodium channels and shift s the threshold voltage to a more negative value, which 
causes an irreversible change in the channel’s conformation, so it is permanently open 
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(Li et al. 2002). Studies show that BTX binds so tightly that even washing for 3 h had 
no eff ect (Albuquerque et al. 1971). Th e permanently open channel allows the free pas-
sage of ions, resulting in the loss of the Na+/K+ concentration gradient; thus nerve and 
muscle cells can no longer transmit electrical signals (Wang et al. 2006). 

6.1.6. Potential use as a bioweapon and in biocrime
Th e subcutaneous LD50 for BTX in mice is 0.2 μg/kg, and doses as low as 0.01 and 0.02 
μg/kg can be lethal (Jiri and Stredab, 2002). Th ere is no evidence to suggest that BTX 
has been used by the military or by terrorists as a biological weapon. Th e toxin is most 
eff ective when injected using a dart or needle; however, dipping the dart/needle in 
botulinum toxin would be much more eff ective (Patocka et al. 1999).

6.1.7. Symptomatic treatment
Th ere is no eff ective antidote to BTX; however, victims may be treated with aconitine, 
veratridine, or grayanotoxinin, which are used to treat those aff ected by poisons with 
a similar mechanism of action. One of the few eff ective drugs may be DigiBind (and 
a new comparable product called DigiTab), which are used to treat poisoning by digi-
talis and oleander (Patocka et al. 1999).

7. CONCLUSION 
Many toxins produced by bacteria, plants, or animals are highly toxic; therefore, they 
may be potential bioweapons for military or terrorist use. Th e use of such bioweapons 
for the purposes of economic sabotage (e.g., to destroy the national agriculture or live-
stock industries of enemy countries) is another potentially serious threat due to poten-
tial spill-over eff ects on non-target species of plants and animals (Dudley and Wood-
ford, 2002). Because these toxins are highly dangerous, it is important that eff ective 
countermeasures are developed. Physical barriers, such as the protective masks and 
decontamination systems, can protect against most toxins. Also, molecular biologi-
cal techniques will enable the production of cheaper eff ective vaccines against these 
toxins (Franz, 1996). Nevertheless, we must all hope that these toxins are never used 
as bioweapons in the future.  
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1. INTRODUÇÃO
Os fungos são elementos microbianos encontrados em todos os lugares, seja na água, 
ar ou no solo.1 Existem milhares de espécies e, dentre estes milhares, algumas espécies 
atacam ou apenas sobrevivem em produtos agrícolas. Fazendo parte de uma parcela 
ainda mais restrita, alguns destes são capazes de produzir toxinas, chamadas de mico-
toxinas.1 Os chamados fungos micotoxigênicos podem encontrar condições favoráveis 
ao seu crescimento em todas as etapas da produção agrícola, desde o cultivo e colheita 
até o transporte e o armazenamento.

A proliferação indiscriminada de fungos e a provável consequente produção de mi-
cotoxinas é assunto de grande preocupação na sociedade moderna, especialmente nos 
países cujas autoridades já voltaram sua atenção a este grande risco à saúde humana. 
Por ser um assunto ainda parcamente estudado, não são bem conhecidos todos seus 
efeitos e tampouco métodos efi cientes de controle. 

Aliando estes fatos à ciência de que tais substâncias já foram utilizadas em guerra, 
com potencial considerável para ataques e atentados, a continuidade da pesquisa no 
intuito de conhecê-las melhor e desenvolver possíveis metodologias para defesa e des-
contaminação é plenamente justifi cada.

A Rev. Virtual Quim., 2014, 6 (3), 761-778. Data de publicação na Web: 17 de abril de 2014
B Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Química. Praça General Tibúrcio 80, CEP 22290-270, 
Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
C marcelocarneiro@ime.eb.br
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2. HISTÓRICO
As micotoxinas têm recebido atenção considerável nas últimas décadas, constituindo 
um tema de importância internacional. Os problemas associados aos danos por fun-
gos e o risco de consumir grãos danifi cados, no entanto, já são conhecidos há centenas 
de anos. A ocorrência do ergotismo, resultante da infestação de grãos por fungos Cla-
viceps, que causa sintomas compatíveis aos relatados em determinados grupos desde 
os tempos bíblicos, tem sido apontada como uma importante causa de mortandade na 
Europa medieval.2 A utilização de trigo, que é altamente suscetível às espécies Fusa-
rium, produzindo tricotecenos, aumentou substancialmente neste período e tem sido 
relacionada às pragas epidêmicas desta época. Durante a primeira metade do século 
XIX a possibilidade de doenças humanas ocorrendo como resultado do consumo de 
arroz e trigo contaminados foi considerada no Japão e em outros países asiáticos.

O problema das micotoxicoses ganhou maior atenção a partir de 1960, quando 
mais de 100.000 perus morreram em fazendas de aves na Inglaterra no decorrer de 
alguns meses como resultado de uma doença aparentemente nova, que foi denomi-
nada “Turkey X”.1 Logo foi descoberto que a doença não se limitou a perus. Patos e 
faisões também foram afetados e houve grande mortalidade, devido ao consumo de 
ração produzida com amendoim importado do Brasil e da África. A análise da ração 
demonstrou que havia grande quantidade de uma substância fl uorescente produzida 
pelo fungo Aspergillus fl avus, denominada afl atoxina.3 A ocorrência deste incidente 
levou à suspeita de que outros metabólitos de fungos poderiam ser mortais. A partir 
de então, o termo micotoxina foi utilizado para incluir uma série de toxinas fúngicas 
previamente conhecidas (por exemplo, os alcaloides da cravagem do centeio, causa-
dores do ergotismo), alguns compostos que originalmente haviam sido isolados como 
antibióticos (patulina, por exemplo) e uma série de novos metabólitos secundários (a 
ocratoxina A, por exemplo). 

O período entre 1960 e 1975 foi marcado por um grande avanço na pesquisa e des-
coberta de outras micotoxinas, graças ao forte fi nanciamento destinado a este fi m. Nos 
dias de hoje, são conhecidas mais de 300 destas substâncias. No entanto, somente um 
pequeno grupo recebe atenção especial por representarem ameaça à saúde humana e 
animal.

3. DEFINIÇÃO
O termo micotoxina é derivado da palavra grega Mykes que signifi ca fungo e Toxicum 
que signifi ca veneno ou toxina.4 Micotoxinas são metabólitos secundários, biossinteti-
zados e excretados através de um conjunto de vias metabólicas, não essenciais para o 
crescimento e sobrevivência do organismo, com variado grau de toxicidade e produ-
zidos por diversos fungos, tendo destaque os gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusa-
rium.5 Estas substâncias, tóxicas para seres humanos e animais, causam grande impac-
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to na economia e na saúde pública. Estimativas indicam que aproximadamente 25% de 
todos os produtos agrícolas do mundo estejam contaminados por estas substâncias.3 
Não há ainda consenso quanto aos fatores que levam à produção das micotoxinas pelos 
fungos, já que nem todos eles as produzem, mas é fato que algumas medidas podem 
e devem ser adotadas na sua prevenção. Dentre estas, podemos citar a utilização de 
linhagens de plantas resistentes à colonização fúngica, colheita apropriada, estocagem 
adequada, controle de insetos e roedores, controle de temperatura e umidade, tempo 
de estocagem dentro dos limites de vitalidade dos grãos e irradiação dos grãos.1

A contaminação com micotoxinas varia bastante de uma época para outra, e essa 
variação é algo difícil de ser evitado. Práticas adequadas para cultivo e manuseio em 
uma determinada condição climática podem não ser indicadas em outras situações de 
temperatura e umidade. A imprevisibilidade e aleatoriedade destas alterações inviabi-
liza a previsão dos níveis de contaminação futuros.1

Quimicamente as micotoxinas são moléculas relativamente pequenas, mas com 
uma grande diversidade estrutural, o que resulta em variadíssimos efeitos biológicos e 
demanda procedimentos diversos para identifi cação e quantifi cação.5 Seu baixo peso 
molecular faz com que difi cilmente sejam detectadas por antígenos nos organismos. 
Elas têm por característica serem termoestáveis, ou seja, uma vez presentes nos ali-
mentos ou matéria-prima, difi cilmente serão eliminadas nos processos subsequentes 
de preparo do produto fi nal, o que ressalta a importância da prevenção da contami-
nação.5

Os piores efeitos das micotoxinas no homem tendem a ser os crônicos, de difícil 
associação com o consumo de alimentos contaminados.1 Eles se desenvolvem lenta 
e continuamente, em um processo que pode durar de dias a anos. Casos agudos, no 
entanto, podem ocorrer. Os sinais e sintomas vão desde lesões de pele, sintomas de 
hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, neurotoxicidade, hematotoxicidade e genototo-
xicidade, podendo ocasionar o óbito. Podem apresentar, ainda, efeitos mutagênicos, 
teratogênicos, carcinogênicos ou imunossupressores.6

Nem todas as micotoxinas são prejudiciais ao homem, no entanto.7 O antibiótico 
natural penicilina é produzido por um  fungo, comumente encontrado em pão, 
chamado Penicillium chrysogenum (ou P. notatum). Outro exemplo é a substância co-
nhecida como cefalosporina, isolada do fungo Cephalosporum acremonium, que inibe 
o crescimento de diversas bactérias e cujos derivados ainda são de grande importância 
contra os micro-organismos resistentes à penicilina.1

Diversos países já contam com legislação versando sobre limites toleráveis das mi-
cotoxinas, o que afeta diretamente a economia mundial, já que todas as exportações de 
produtos agrícolas para estes países estarão submetidos aos critérios estabelecidos. No 
Brasil, os limites permitidos de micotoxinas em alimentos foram atualizados em regu-
lamentação recente, publicada em 22 de fevereiro de 2011 no Diário Ofi cial da União.8
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4. PRINCIPAIS MICOTOXINAS

4.1. Aflatoxina
As afl atoxinas são derivados cumarínicos policíclicos insaturados e altamente substi-
tuídos. Há duas espécies principais produtoras de afl atoxinas.9 A espécie Aspergillus 
fl avus produz apenas afl atoxina B, e a espécie Aspergillus parasiticus produz afl atoxi-
nas B e G.10 As afl atoxinas M1 e M2 são metabólitos hidroxilados dos tipos B1 e B2, 
respectivamente, e são produzidas quando ingeridas por humanos e animais, sendo 
excretadas no leite (humano e animal), urina e fezes dos que consumiram alimentos 
contaminados por essas afl atoxinas. Há ainda o afl atoxicol, que é produzido pela redu-
ção da AFB1 por uma enzima citoplasmática.11

As afl atoxinas foram responsáveis pela morte de mais de 100.000 perus no sul da In-
glaterra, em 1960, quando farinha de amendoim foi dada para os perus como um sub-
produto da extração do óleo de amendoim.9 O alimento foi fortemente contaminado 
com A. fl avus, que produziu a micotoxina. Vários surtos de afl atoxicoses já ocorreram 
em países tropicais, com maior incidência em adultos de populações rurais com baixo 
nível de nutrição e onde o milho é base da alimentação. Nos casos de intoxicação agu-
da, a taxa de mortalidade pode variar de 10% a 60%.11 São compostos extremamente 
tóxicos, imunossupressores, mutagênicos, teratogênicos e carcinogênicos, e têm como 
principal alvo no organismo o fígado.9,11

A fórmula do tipo B1, o mais comum, é C17H14O6, seu peso molecular 314,3, e seu 
nome IUPAC (6aR,9aS)-4-methoxy-2,3,6a,9a-tetrahydrocyclopenta[c]furo[3’,2’:4,5]
furo[2,3-h]chromene-1,11-dione. Sua estrutura está mostrada na Figura 1.9
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Figura 1. Estrutura molecular da aflatoxina B1.

São compostos termicamente estáveis em ambientes secos. São substâncias cris-
talinas, muito solúveis em solventes moderadamente polares, tais como clorofórmio, 
metanol e dimetil sulfóxido, e dissolvem-se em água na proporção de 10-20 mg/litro. 
Eles fl uorescem sob radiação UV.

Embora os dois fungos sejam bastante comuns, o A. parasiticus predomina em pa-
íses tropicais e subtropicais. Eles crescem sobre uma vasta gama de produtos alimen-
tares, podendo infectar alimentos mesmo antes da colheita. Elas ocorrem em milho, 
nozes, amendoim, castanha do Pará, pistache, cereais e arroz, em condições de alta 
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umidade e temperatura. Países com clima temperado são muito pouco afetados, ocor-
rendo predominantemente pela importação de produtos.12

Os limites tolerados desta substância, pela legislação brasileira, variam bastante de 
acordo com o produto, indo de 1 μg/kg em alimentos à base de cereais para alimenta-
ção infantil a 20 μg/kg em castanhas e amendoins com casca.8

Possuem, em geral, muito boa estabilidade ao calor durante o processamento tér-
mico de alimentos e rações. Uma redução de concentração apenas parcial e variável 
pode ser observada durante autoclavagem, fervura, cocção, extrusão ou processos de 
fermentação.9

4.2. Ocratoxina
Ocratoxinas são micotoxinas produzidas pelos gêneros de fungos Aspergillus e Peni-
cillium, incluindo A. ochraceus, A. circumdati, A. nigri e P. verrucosum. Há três princi-
pais tipos, comumente conhecidas como A, B e C. As ocratoxinas são ácidos orgânicos 
fracos, derivados da di-hidrometil-isocumarina.13 Quanto à sua estrutura há pouca 
diferenciação entre os diferentes tipos; o tipo “A” (OTA), porém, é consideravelmente 
mais tóxica que as demais, devido à presença de cloro em sua molécula.13 Neste trabalho 
discorreremos especifi camente sobre esta variação, que é também a mais comum delas. 

Apesar de numerosos casos de intoxicação supostamente atribuídos à ocratoxina 
A, ela foi isolada pela primeira vez a partir de uma cultura de Aspergillus ochraceus 
em 1965, na África do Sul. É uma micotoxina de ação nefrotóxica, que pode causar 
câncer em animais de laboratório e em suínos. Apresenta também ação imunosupres-
sora, genotoxigênica, carcinogência e teratogênica. Seus efeitos podem ser crônicos ou 
agudos.11

Sua fórmula é C20H18ClNO6, com peso molecular 403,81, e nome IUPAC 
 N-[(3R)-(5-Cloro-8-hidroxi-3-metil-1-oxo-7-isocromanil)carbonil]-L-fenilalanina.
Sua estrutura está mostrada na Figura 2.14
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Figura 2. Estrutura molecular da ocratoxina A.

Assim como a maioria das micotoxinas, a OTA é termicamente estável, e resiste 
aos processos de cocção em alguma proporção, variando de acordo com a temperatura 
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utlizada, pH e outros fatores. É encontrada principalmente em milho e cevada, mas 
contamina também milho, arroz, ervilhas, feijão, ervilha, café, pão e vinhos.15

A legislação brasileira hoje defi ne como limite máximo tolerável 20 μg/kg em ce-
reais para posterior processamento, incluindo grão de cevada.8 Na União Europeia são 
considerados os limites de 10 μg/kg para uvas passa, 3 μg/kg para produtos derivados 
de cereais e 5 μg/kg para cereais. A OTA é destruída em hidrólise alcalina e ácida, e 
pela ação de alguns agentes oxidantes.16

4.3. Zearalenona
É uma micotoxina produzida por diversos fungos do gênero Fusarium, como F. grami-
nearum, F. culmorum, F. proliferatum e F. cerealis.17 Apesar de haver poucos registros 
sobre surtos com origem em contaminações com zearalenona, em 1978 e 1981 em 
Porto Rico, e em 1997 no sudeste da Hungria ela foi considerada como agente causa-
dor de puberdade precoce em meninas.9

É um composto estrogênico responsável pela síndrome estrogênica em suínos. 
Embora não haja confi rmação de seus efeitos como causa de doença em humanos, a 
ocorrência de puberdade precoce e ginecomastia é correlacionada com a presença em 
altas concentrações de zearalenona em alimentos à base de milho, além de fi brose do 
útero, cancro de mama, carcinoma do endométrio, hiperplasia do útero, diminuição 
da fertilidade e infl uência nas atividades das glândulas adrenal, tireoide e pituitária.18

Sua fórmula é C18H22O5, com peso molecular 318,37, e nome IUPAC “(3S,11E)-14,16-
-dihydroxy-3-methyl-3,4,5,6,9,10-hexahydro-1H-2-benzoxacyclotetradecine-
-1,7(8H)-dione”. Sua estrutura está mostrada na Figura 3.17
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Figura 3. Estrutura molecular da zearalenona.

A zearalenona é um composto cristalino branco, insolúvel em água e solúvel em 
vários solventes orgânicos. É um composto estável, resiste ao armazenamento, moa-
gem, processamento e cozedura de produtos alimentares. Não se decompõe a tem-
peraturas elevadas. Sua estrutura permite sua ligação a receptores de estrogênios de 
mamíferos, interferindo com a concepção, ovulação, implantação e desenvolvimento 
fetal. Possui também atividade anabólica.17

Os fungos produtores infectam os cereais antes da colheita, crescendo e produzin-
do suas toxinas durante o armazenamento, quando sob más condições de temperatura 
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e umidade (>22%). Alguns dos mais afetados são a cevada, aveia, trigo, arroz e milho, 
ocorrendo tanto em regiões de clima temperado quanto em locais mais quentes.17

Atualmente os limites tolerados desta micotoxina de acordo com a legislação bra-
sileira estão mostrados na Tabela 1. A partir de 2016 deverão ser adotados os limites 
previstos na Tabela 2.8

Embora não estejam ainda bem defi nidos métodos de descontaminação da zeara-
lenona, esforços têm sido conduzidos no desenvolvimento de organismos genetica-
mente modifi cados, que produziriam enzimas capazes de degradá-la. Estudos apon-
tam o fungo Clonostachys rosea como sendo capaz de converter a zearalenona em um 
composto com propriedade estrogênica bem menor.19

Tabela 1. Limites máximos aceitáveis para zearalenona – 
aplicação desde janeiro de 2014.8

Alimento LMT (μg/kg)

Alimentos à base de cereais para alimentação infantil (lactentes 
e crianças de primeira infância)

20

Farinha de trigo, massas, crackers e produtos de panificação, 
cereais e produtos de cereais exceto trigo e incluindo cevada 
malteada

200

Arroz beneficiado e derivados 200

Arroz integral 800

Farelo de arroz 1000

Milho de pipoca, canjiquinha, canjica, produtos e subprodutos  
à base de milho 300

Trigo integral, farinha de trigo integral, farelo de trigo 400

Milho em grão e trigo para posterior processamento 400

Tabela 2. Valores máximos aceitáveis para zearalenona – 
aplicação em janeiro de 20168

Alimento LMT (μg/kg)

Farinha de trigo, massas, crackers e produtos de panificação, 
cereais e produtos de cereais exceto trigo e incluindo cevada 
malteada.

100

Arroz beneficiado e derivados 100

Arroz integral 400

Farelo de arroz 600

Milho de pipoca, canjiquinha, canjica, produtos e subprodutos 
à base de milho 150

Trigo integral, farinha de trigo integral, farelo de trigo 200
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4.4. Fumonisina B1
As fumonisinas são micotoxinas produzidas por vários fungos do gênero Fusarium, 
incluindo F. anthophilum, F. dlamini, F. napiforme, F. nygami, F. moniforme e F. proli-
feratum.1

Descoberto em 1988, este grupo de micotoxinas tem como variações mais comuns 
os tipos B1, B2, e B3, sendo a primeira delas a que mais demanda atenção devido à sua 
elevada toxicidade e por representar aproximadamente 70% do total de fumonisinas 
encontradas nos alimentos contaminados.20 Neste texto falaremos especifi camente, 
portanto, da FB1.

No estudo de seus sintomas, foi demonstrado que a fumonisina B1 apresenta efei-
tos hepatotóxicos, nefrotóxicos e imunossupressor em ratos, além de ser hepatocarci-
nógeno não genotóxico. O consumo de alimentos contaminados com esta micotoxina 
pode causar leucoencefalomalácia em cavalos e edema pulmonar em suínos. Em seres 
humanos estudos indicam frequência maior de câncer de esôfago em regiões com alta 
ingestão de milho e elevados níveis de contaminação por fumonisinas.21

Sua fórmula é C34H59NO15, com nome IUPAC “1,2,3-propanetricarboxylic acid, 
1,1’-(1-(12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl)-2-(1-methylpentyl)-1,2-etha-
nediyl) ester” (Figura 4), e peso molecular 721.83 g/mol.22 A fumonisina B1 é estável 
ao calor, e resiste aos processos de fermentação envolvidos na produção do etanol. É 
levemente solúvel em água, solúvel em acetonitrila. Sua estrutura está mostrada na 
Figura 4.20
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Figura 4. Estrutura molecular da fumonisina B1.

Apesar de ser também encontrada em outros tipos de grãos, ela é particularmente 
comum em milho e seus derivados, que geralmente estão contaminados, em varia-
das concentrações.9 A extensão da contaminação varia em função de diversos fatores, 
como localização geográfi ca, práticas de armazenamento e vulnerabilidade das plantas 
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ao longo das etapas de crescimento, armazenamento e processamento. Além disso, são 
de grande relevância temperatura, umidade e as chuvas durante o período de colheita 
e pré-colheita. Maiores índices de contaminação são reportados em dias de clima seco 
e quente, seguidos por períodos de elevada umidade.20

Quanto aos limites aceitáveis, a legislação brasileira vem se adaptando ao que é 
aplicado em outros países. Atualmente, para alimentos derivados os limites vão de 
2000 a 2500 μg/kg, e 5000 μg/kg em grãos de milho para posterior processamento.8 
Para descontaminação do milho um método que pode ser utilizado é a hidrólise alca-
lina, com relevante efi ciência.20

4.5. Patulina
A patulina é uma micotoxina produzida por vários gêneros de fungos (Penicillium, 
Aspergillus e Bissochlamys). Isolada em 1940, foi inicialmente classifi cada como antibi-
ótico antifúngico de largo espectro. Mais tarde, foi verifi cado que este composto tinha 
também a capacidade de inibir mais de 75 tipos de diferentes espécies de bactérias, 
entre elas bactérias Gram-positivas e negativas. Foram buscadas novas aplicações para 
o composto, especulando-se quanto à sua utilidade no tratamento da congestão nasal e 
de constipações. Pouco tempo depois surgiram evidências de que a sua toxicidade não 
afetava somente fungos e bactérias, mas que também revelava uma violenta toxicidade 
para animais e plantas.23

Entre seus diversos efeitos destacam-se: nervosismo, convulsões, edema, distensão 
do trato gastrointestinal, hemorragia intestinal e degeneração das células epiteliais, 
além de efeitos crônicos como genotoxicidade, neurotoxicidade, imunotoxicidade, 
imunossupressão, teratogênese. Pode ocorrer também a ruptura de membranas plas-
máticas, a inibição da síntese de proteínas e a inibição da síntese de DNA e de RNA.4

Com nome IUPAC 4-hidroxi-4H-furo[3,2c]piran-2[6H]-ona, sua fórmula empí-
rica é C7H6O4, sua massa molecular é de 154,12 gmol-1 e sua estrutura molecular está 
mostrada na Figura 5. A patulina apresenta grande solubilidade em água e nos solven-
tes orgânicos mais comuns. É estável em ácidos diluídos e é resistente à temperatura 
de 125 °C numa faixa de pH entre 3,5 e 5,5.4
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Figura 5. Estrutura molecular da patulina.

Ela é particularmente comum nas maçãs, surgindo nas mossas e demais sinais de 
deterioração como resultado de metabólitos secundários dos fungos supracitados, 
sendo também alvo de preocupação nos produtos derivados desta fruta, como os su-
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cos. Também pode ser encontrada em sucos de uva, cevada, trigo e milho, peras, bana-
nas, abacaxis, uvas, pêssegos e damascos.20

Não há ainda dados conclusivos sobre sua toxicidade em seres humanos, mas al-
gumas legislações apontam os limites aceitáveis para esta e outras destas substâncias. 
O valor máximo aceitável no Brasil foi defi nido em 50 μg/kg de produto, conforme a 
regulamentação vigente, e corroborando no que está defi nido em países como Suíça, 
Bélgica, Rússia e Noruega.8 Quanto ao limite de ingestão diária o “U.S. Department 
of Health & Human Services” defi ne como sendo igual a 0,4 μg/kg, valor adotado em 
diversos outros países.16

Por ser uma substância altamente termoestável, os processos a que são submetidas 
as matérias-primas para confecção do produto fi nal não são capazes de exterminá-
-la; ocorre, em geral, apenas uma redução de seu teor. Processos fermentativos, por 
exemplo, reduzem em apenas 20% o nível de patulina existente. A quantidade desta 
micotoxina no produto, portanto, é um indicativo da qualidade da matéria-prima a 
partir do qual foi produzido.24

4.6. Alcaloides de ergot
Os alcaloides de ergot são comumente produzidos por fungos do gênero Claviceps, 
mas são também metabólitos secundários de algumas cepas de Penicillium, Aspergillus 
e Rhizopus.25

Surtos de ergotismo já são reportados desde a Idade Média, quando milhares de 
pessoas morreram ou foram mutiladas, vítimas dos alcaloides de ergot. Esta mico-
toxicose fi cou também conhecida como ignis sacer (fogo sagrado) ou fogo de Santo 
Antônio, porque na época acreditava-se que uma peregrinação ao santuário de Santo 
Antônio poderia trazer alívio da intensa sensação de queimação experimentada. Em 
um surto mais recente, na Etiópia, entre 1977 e 1978, 140 pessoas foram contaminadas 
com o tipo gangrenoso do ergotismo, com mortalidade de 34%.26

O fungo responsável pela contaminação infl uencia diretamente no tipo de alca-
loide que estará presente, bem como no quadro clínico resultante. Claviceps purpurea 
produz os alcaloides ergotamina (Figura 6) e ergocristina (Figura 7), que dão origem 
à forma gangrenosa do ergotismo devido à sua atividade vasoconstritora. Os sintomas 
iniciais são edema das pernas, com dores severas, e parestesias, seguidos por gangrena 
nos tendões. A outra forma, a convulsiva, está relacionada à intoxicação com alcaloi-
des clavina, produzidos por fungos Claviceps fusiformis. É caracterizada por sintomas 
gastrointestinais (náuseas, vômitos e tonturas), seguidos por efeitos sobre o sistema 
nervoso central (sonolência, espasmos, convulsões, cegueira e paralisia).26
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Figura 6. Estrutura molecular da ergotamina.
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Figura 7. Estrutura molecular da ergocristina.

Os alcaloides de ergot podem ser classifi cados em quatro grupos principais, com 
base nas substituições em C-8:26

a) Alcaloides clavina e 6,7 secoergolene;
b) Derivados simples do ácido lisérgico; 
c) Alcaloides ergopeptina; 
d) Alcaloides ergopeptam.

Estas micotoxinas quando puras formam cristais incolores, que são solúveis em 
solventes orgânicos, como acetonitrila, metanol ou misturas orgânicas/tampão. Algu-
mas delas são razoavelmente solúveis em água. Os alcaloides de ergot apresentam uma 
grande variedade de efeitos farmacológicos, e têm sido usados em aplicações médicas 
há centenas de anos. Alguns alcaloides e seus derivados são utilizados para inibição 
da prolactina, tratamento do mal de Parkinson, insufi ciência vascular cerebral, insufi -
ciência venosa, trombose, embolia, estimulação cerebral e de metabolismo periférico, 
enxaqueca e estimulação uterina.
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A ocorrência de micotoxicoses causadas por alcaloides de ergot é bastante reduzida 
nos dias de hoje, devido à efi ciência dos processos de limpeza e moagem de grãos na 
remoção destas substâncias.26

A legislação brasileira ainda não prevê os limites aceitáveis de alcaloides de ergot 
nos alimentos e rações produzidos e comercializados no território nacional. 

Diferentemente de outros tipos de micotoxinas mais estáveis, os alcaloides de ergot 
são sensíveis aos processos de cozimento, o que reduz drasticamente as chances de 
contaminação e ocorrência de surtos.

4.7. Tricotecenos
Os principais fungos produtores dos tricotecenos são os do gênero Fusarium, embora 
outros também possam dar origem a estes compostos. Há em torno de 150 tricotece-
nos já isolados, mas apenas um pequeno número deles é considerado ameaça à saúde, 
por contaminarem alimentos e rações. Entre eles, podemos citar desoxinivalenol, ni-
valenol, T-2 e HT-2, toxinas nas quais nos concentraremos neste trabalho.28

O primeiro caso de micotoxicose relacionado à presença de tricotecenos foi a aleu-
cia tóxica alimentar, surgida em 1932, na União Soviética, onde 91 pessoas morre-
ram em decorrência do consumo de alimentos contaminados com a micotoxina T-2. 
Mais tarde, em 1987, um incidente envolvendo os tricotecenos foi reportado no Vale 
Kashmir, na Índia, com contaminação humana em larga escala, descoberta a partir da 
investigação de distúrbios gastrointestinais em uma parte considerável da população 
daquela localidade.29 Do ponto de vista bélico, relatos indicam que esta micotoxina 
pode ter sido utilizada no sudoeste da Ásia em 1975, quando a União Soviética teria 
fornecido esta substância como agente químico de guerra para seus aliados no Vietnã 
e Laos utilizarem contra as forças de resistência. Apesar de não confi rmada a veracida-
de do emprego de tricotecenos, esse evento fi cou conhecido como a “chuva amarela”.30

Entre os sintomas associados às micotoxicoses provocadas pelos tricotecenos, os 
mais comuns são diminuição da resposta imunológica, hematotoxicidade, náuses e 
vômito. Além disso, inibem a síntese de proteínas, RNA e DNA, mas diferentemente 
de outras micotoxinas não possuem efeitos mutagênicos ou carcinogênicos compro-
vados. Como atravessam a membrana plasmática, interagem com um grande número 
de alvos, incluindo ribossomos e mitocôndrias.28

Tricotecenos são uma família de sesquiterpenoides bastante similares entre si, pro-
duzidos por vários fungos patogênicos. Eles têm um 12,13-epoxitricotecenp tetracícli-
co em comum, e podem ser divididos em quatro categorias:28

Tipo A: caracteriza-se por um grupo funcional que não seja uma carbonila em C-8 
Tipo B: caracterizado por uma função carbonila na posição C-8 
Tipo C: caracteriza-se por um segundo grupo epóxido em C-7,8 ou C-9,10 
Tipo D: caracterizada por um sistema de anel macrocíclico entre C-4 e C-15 com 

duas ligações éster. 



254 Defesa Química

Discorreremos neste texto brevemente sobre dois do tipo A, T-2 e HT-2, e dois do 
tipo B, nivalenol e desoxinivalenol.
a) Desoxinivalenol: Sua fórmula é C15H20O6, com peso molecular 296.32, e nome 

 IUPAC “(3,7)-3,7,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one”. Sua es-
trutura está mostrada na Figura 8.31
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Figura 8. Estrutura molecular do desoxinivalenol.

b) Nivalenol: Sua fórmula é C15H20O7, com peso molecular 312.32, e nome IUPAC 
“(3,4,7)-3,4,7,15-Tetrahydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one”. Sua estru-
tura está mostrada na Figura 9.31
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Figura 9. Estrutura molecular do nivalenol.

c) T-2: Sua fórmula é C24H34O9, com peso molecular 466,58, e nome IUPAC 
“(2,3,4,8)-4,15-bis(acetyloxy)-3-hydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-yl 
3-methylbutanoate”. Sua estrutura está mostrada na Figura 10.28
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Figura 10. Estrutura molecular da micotoxina T-2.
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d) HT-2: Sua fórmula é C22H32O8, com peso molecular 424.48, e nome IUPAC “15-Ac-
etoxy-3,4-dihydroxy-8-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxytrichothec-9-ene”. 
Sua estrutura está mostrada na Figura 11.28
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Figura 11. Estrutura molecular da micotoxina HT-2.

Os tricotecenos são sólidos incolores normalmente cristalinos. Os do tipo A são 
solúveis em solventes moderadamente polares, como clorofórmio, éter dietílico, ace-
tato de etila e acetona, enquanto os do Tipo B requerem solventes de polaridade mais 
elevadas, como solução aquosa de metanol ou acetonitrila aquosa.32

São em geral compostos muito estáveis, tanto durante o armazenamento e moagem 
quanto durante o processamento e cozimento dos alimentos, não se degradando mes-
mo em altas temperaturas. Em experimentos realizados com animais, os tricotecenos 
são 40 vezes mais tóxicos quando inalados do que quando ingeridos.28

São geralmente encontrados em várias culturas de cereais (trigo, milho, cevada, 
aveia, centeio etc.) e grãos processados   (malte, cerveja e pão). Como um mesmo tipo 
de fungo pode produzir mais de uma micotoxina, e mais de um tipo de fungo pode 
estar presente em um alimento, é comum encontrar diferentes tipos de contaminan-
tes simultaneamente. T-2 e HT-2 são um exemplo desta característica, sendo comum 
encontrá-las juntas.

A legislação brasileira só prevê os limites aceitáveis para o desoxinivalenol, confor-
me a Tabela 3. A partir de 2016 ocorrerá a redução de alguns limites, de acordo com 
a Tabela 4.8

Assim como as outras micotoxinas, abordadas neste trabalho, os tricotecenos são 
difi cilmente degradados, sugerindo o máximo de cuidado na prevenção de sua ocor-
rência. Podem ser degradados sob condições fortemente alcalinas ou ácidas aliadas a 
um aquecimento a 482°C por 10 minutos ou 260°C por 30 minutos4. Algumas tenta-
tivas já foram realizadas com materiais adsorventes, que se ligariam às micotoxinas 
no trato gastrointestinal e reduziriam sua absorção e toxicidade sistêmica, mas sua 
efi cácia foi baixa com os tricotecenos.  Outra hipótese que vem sendo estudada é o uso 
de aditivos microbianos, um método que utiliza micro-organismos capazes de degra-
dar as micotoxinas antes da sua reabsorção no trato gastrointestinal, com resultados 
interessantes, mas questionáveis em seu caráter prático e econômico.28
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Tabela 3. Limites máximos aceitáveis para desoxinivalenol – 
aplicação desde janeiro de 2014.8

Alimento LMT (μg/kg)

Arroz beneficiado e derivados 750

Alimentos a base de cereais para alimentação infantil 
(lactentes e crianças de primeira infância)

200

Trigo integral, trigo para quibe, farinha de trigo integral, farelo de 
trigo, farelo de arroz, grão de cevada 1500

Farinha de trigo, massas, crackers, biscoitos de água e sal, e 
produtos de panificação, cereais e produtos de cereais exceto 
trigo e incluindo cevada malteada

1250

Trigo e milho em grãos para posterior processamento 3000

Tabela 4. Valores máximos aceitáveis para desoxinivalenol – 
aplicação em janeiro de 2016.

Alimento LMT (μg/kg)

Trigo integral, trigo para quibe, farinha de trigo integral, farelo de 
trigo, farelo de arroz, grão de cevada 1.000

Farinha de trigo, massas, crackers, biscoitos de água e sal, e 
produtos de panificação, cereais e produtos de cereais exceto 
trigo e incluindo cevada malteada

750

5. MODO DE AÇÃO
As micotoxinas produzem seus efeitos deletérios principalmente quando absorvidas 
por via oral, mas podem também ser inaladas ou absorvidas pela pele. Podem afetar 
vários órgãos e sistemas, principalmente o fígado, rins e sistema nervoso, endócrino 
e imunitário.33

Compreender os mecanismos de ação no organismo hospedeiro a nível celular e 
bioquímico é um objetivo importante para tratar ou inibir os efeitos das micotoxinas, 
controlando doenças e reduzindo o número de mortes atribuídas a elas. No entanto, 
a complexidade das interações entre as intoxicações e os fatores intrínsecos do or-
ganismo afetado, como estado nutricional e imunidade, difi culta sobremaneira esta 
compreensão. Além disso, o elevado número de possíveis alvos bioquímicos, fruto da 
grande variedade de micotoxinas, distancia ainda mais a ciência de uma compreensão 
completa de seu modo de ação.33

Estudos in vitro são comumente utilizados no estudo do mecanismo de ação destas 
substâncias, mas a extrapolação destes para estudos in vivo ou associação com doenças 
causadas pela ingestão de micotoxinas é difi cultada devido a alguns fatores:33
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  Incapacidade de diferenciar efeitos secundários da lesão bioquímica primária.
  Falha em relacionar a concentração intracelular in vitro com a concentração de 

toxina nos tecidos capaz de causar doenças in vivo.
  Um modelo in vitro que é defi ciente na bioquímica alvo ou sem resposta devido a 

outras inadequações do sistema modelo.
  Difi culdade em modelar adequadamente a complexidade da exposição in vivo com 

relação a possíveis interações com outras toxinas, drogas, meio ambiente, e/ou fa-
tores nutricionais.
Apesar dos empecilhos inerentes ao processo, uma maior compreensão destes me-

canismos permite identifi car corretamente o alvo bioquímico inicial da micotoxina, 
além de diferenciar efeitos agudos resultantes de contaminação com altas dosagens 
dos efeitos crônicos, mais comuns, que geram consequências a médio e longo prazo. 
Outro fator importante é prever potenciais interações entre estas substâncias e outros 
agentes bioativos, como outros tipos de toxinas e medicamentos em geral. Há que se 
considerar, ainda, a interação entre os diferentes tipos de micotoxinas, que não rara-
mente coexistem em um mesmo produto contaminado. Intuitivamente poderíamos 
esperar que as possuidoras de mecanismos de ação similares apresentassem efeitos 
aditivos, mas isto nem sempre ocorre. Por exemplo, o ácido ciclopiazônico impede a 
peroxidação lipídica induzida pela patulina.33

A Tabela 5 apresenta alguns exemplos de como as micotoxinas afetam diretamente 
células animais.33

Tabela 5. Mecanismos de ação.

Micotoxina Interação

Aflatoxina

Ativação metabólica  modificação do DNA  desregulação celular  
morte celular / 
Transformação (ativação metabólica  interrupção da síntese de 
macromoléculas  
desregulação  morte celular [apoptótica])

Ocratoxina

Alteração no metabolismo da fenilalanina  redução do 
fosfoenolpiruvato carboxiquinase  reduzida gliconeogênese  morte 
celular (ativação metabólica  inibição da síntese de proteína/DNA   
apoptose) 

Zearalenona Receptor de estrogênio citosólico  resposta estrogênica  alteração 
do controle hormonal

Fumonisinas

Esfingosina N-aciltransferase  interrupção do metabolismo lipídico 
 desregulação das células  morte celular/apoptose (interrompida a 
atividade da delta-6-desaturase  interrompidos os metabolismos de 
ácidos graxos e ácido araquidônico  morte celular)
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Micotoxina Interação

Patulina

Depleção de sulfidrilas não proteicas  alteração da permeabilidade 
de íons e/ou alteração da comunicação intercelular  estresse 
oxidativo  morte celular (inibição da biossíntese macromolecular  
morte celular)

T-2

Inibição da síntese de proteínas  aumento de Ca2+  ativação 
da endonuclease  apoptose (estrutura da membrana alterada  
desativação da função da membrana  desregulação da célula   
morte celular)

Desoxinivalenol
Inibição da síntese de proteínas  perturbação da regulação de 
citocinas  alteração da proliferação de células  morte celular/
apoptose

6. IMPACTO NA ECONOMIA
Pelo aspecto econômico, os prejuízos são bastante signifi cativos. Desde produtores 
até consumidores, passando pelos comerciantes e demais intermediários, anualmente 
grandes perdas ocorrem pela simples presença de fungos nos produtos, sejam eles 
toxigênicos ou não. Juntamente com os insetos, são os principais causadores de dete-
rioração e perdas constatadas durante o armazenamento, o que resulta em redução dos 
estoques e aumento dos preços. Não é possível defi nir precisamente estes prejuízos, 
mas estimativas indicam que somente nos Estados Unidos o valor pode passar de 900 
milhões de dólares por ano, no que se refere aos produtos danifi cados. No entanto, este 
não é o único impacto causado pelas micotoxinas. Os gastos com mitigação superam 
os 450 milhões de dólares por ano, sem considerar outras fontes de perdas econômicas 
como despesas com pesquisa, processos judiciais, testes e controle de qualidade.33

Finalmente, há também os ainda não bem defi nidos custos com saúde humana. Os 
estudos acerca dos efeitos deletérios destas substâncias na saúde humana ainda são 
insufi cientes para conhecer sua abrangência, severidade e morbidade. Desta forma, 
não há como estimar a magnitude do impacto econômico ocorrido na saúde pública.

7. MICOTOXINAS COMO AGENTES DE GUERRA
As micotoxinas, quando consideradas como agentes de guerra, não se enquadram 
perfeitamente em agentes biológicos ou químicos. Enquanto aqueles possuem a ca-
pacidade de se reproduzirem independentemente, estes são fabricados pelo homem. 
Independentemente de sua classifi cação, contudo, é evidente o potencial destas subs-
tâncias para utilização em atentados de qualquer porte ou para emprego em situações 
de confl ito diversas. Historicamente, conforme citado no início deste trabalho, há for-
tes indícios de que estas substâncias já foram utilizadas para causar baixas, juntamente 
com outros tipos de toxinas.34
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Para evidenciar o risco oferecido por este tipo de agente de guerra, podemos ava-
liar, por exemplo, os tricotecenos, citados no evento que fi cou conhecido como “chu-
va amarela”. Como nas demais micotoxinas, a severidade da contaminação varia de 
acordo com a rota de absorção. Apesar de não poderem ser transmitidos de pessoa 
para pessoa, os tricotecenos podem ser inalados, ingeridos ou absorvidos pela pele. 
Várias são, portanto, as possíveis maneiras de dispersão; podem ser dispersos no ar, 
misturados com comidas ou bebidas ou serem carregados em tiros de artilharia, mor-
teiros e bombas aéreas. Seus primeiros efeitos incluem náuseas, vômito, sensação de 
queimação na pele, letargia, fraqueza, vertigem e perda de coordenação. Diarreia surge 
minutos após a exposição. De 3 a 12 horas após, a vítima sofre de dispneia, tosse, dor 
na boca, sangramento nas gengivas e nariz, dor no abdômen e peito. As áreas cutâneas 
expostas fi cam vermelhas, inchadas, dolorosas e pruriginosas. Podem surgir vesículas 
e bolhas, equimoses e áreas de necrose, culminando em óbito.34

Este conjunto de sintomas aliado à facilidade de dispersão e de produção em larga 
escala faz dos tricotecenos potenciais agentes de guerra, assim como outras micotoxi-
nas com propriedades semelhantes.

8. MÉTODOS DE DETECÇÃO E DETERMINAÇÃO
Os procedimentos para verifi cação da presença de micotoxinas em matrizes são divi-
didos em três passos básicos. No primeiro deles, a amostragem, a principal difi culdade 
encontrada é a obtenção de uma amostra representativa, pois a contaminação pode 
não estar uniformemente distribuída. No segundo passo ocorre a redução do tamanho 
da partícula, contribuindo para a homogeneidade da amostra. Finalmente, é realizada 
a extração e determinação.

Os métodos mais comumente utilizados na detecção das micotoxinas são os cro-
matográfi cos, com destaque para a cromatografi a em camada fi na (CCF), a cromato-
grafi a líquida de altaefi ciência (CLAE) e a cromatografi a gasosa (CG).35

Entre estes três tipos, a CCF é frequentemente utilizada para análise do perfi l dos 
metabólitos, com as vantagens de seu baixo custo e rapidez. Apresenta, no entanto, 
limite de detecção relativamente elevado, pouca precisão e quantifi cação limitada.35

A cromatografi a líquida de alto desempenho, utilizando detecção por ultravioleta 
ou fl uorescência (de acordo com as características físicas e químicas dos analitos de 
interesse) possibilita limites de detecção bem mais baixos e uma quantifi cação mais 
exata, sendo a técnica mais comumente utilizada para análise de micotoxinas.35

Finalmente, a cromatografi a gasosa é utilizada principalmente para análise de tri-
cotecenos do tipo A, nos quais a cromatografi a líquida não encontra boa efi ciência de 
separação.35

No que se refere à determinação destas substâncias os métodos se subdividem nos 
de rastreio e nos confi rmatórios. Nos de rastreio podemos citar como exemplo os kits de 
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ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assays), que podem ser encontrados para al-
gumas micotoxinas. Estes métodos são rápidos, mas pouco precisos na quantifi cação, ao 
contrário dos confi rmatórios, que normalmente abrangem técnicas cromatográfi cas.35

9. MÉTODOS DE DESCONTAMINAÇÃO E DESINTOXICAÇÃO
Mesmo com o desenvolvimento contínuo de novos estudos e aprimoramento das téc-
nicas de plantio, cultivo, colheita, transporte e armazenamento, não há como garantir a 
não proliferação de fungos, e, consequentemente, a não contaminação com micotoxi-
nas. Além disso, muitos produtos destinados à alimentação humana estão entre os mais 
afetados por estas substâncias. Estes dois fatos evidenciam a necessidade de métodos 
efi cazes de descontaminação e desintoxicação, que sejam idealmente capazes de:33

  Retirar, desativar ou destruir a micotoxina.
  Não gerar resíduos tóxicos.
  Preservar o valor nutricional e aceitabilidade do produto.
  Não ocasionar mudanças signifi cativas nas propriedades tecnológicas do produto.
  Destruir os esporos dos fungos.

Os variados tipos de tratamentos utilizados atualmente podem ser subdivididos 
em algumas categorias. A primeira delas, a separação física, tem por objetivo retirar 
as partes contaminadas do todo, reduzindo assim a contaminação. Evidentemente, 
a pior defi ciência deste método é ser incompleto, além de ser de difícil execução. A 
segunda categoria, com resultados mais promissores, inclui inativação térmica, irra-
diação (raios gama, ultravioleta e micro-ondas) e extração com solvente. Outra linha 
de ação utiliza micro-organismos como agentes para desativar micotoxinas. Por exem-
plo, uma cepa de Eubacterium desativa tricotecenos pela biotransformação do grupo 
epóxido em uma molécula menos tóxica. Como quarta opção há os métodos químicos 
de descontaminação, como a ozonização, com efi cácia comprovada contra afl atoxinas, 
patulina e zearalenona, entre outros. Finalmente, a quinta linha de raciocínio busca 
desenvolver ligantes que tornem as micotoxinas indisponíveis para o organismo hos-
pedeiro.33

10. CONCLUSÕES
Ameaças à vida e à sociedade são constantes e frequentes, de diversas formas, por di-
versos motivos. Se no aspecto militar as nações buscam manter seu poder de dissuasão 
frente às possíveis ambições estrangeiras, se no âmbito político as relações exteriores 
se esforçam em busca das melhores resoluções para os impasses, só para citar dois 
exemplos, o estudo pormenorizado dos diversos fatores que podem oferecer risco à 
população deve ser da mesma forma constante e resignado. O conhecimento acer-
ca das micotoxinas, com sua imensa diversidade, ainda é parco. Com uma variedade 
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enorme de moléculas, com tamanhos diversos, mecanismos de ação, alvos molecu-
lares e propriedades químicas distintas, os métodos para lidar com essas substâncias 
ainda são poucos e nem sempre efi cientes. 

A preocupação mundial vem aumentando gradual e continuamente, o que se re-
fl ete diretamente na criação e enrijecimento das legislações reguladoras. No Brasil, a 
já citada publicação no Diário Ofi cial da União defi niu limites para algumas micoto-
xinas, com aplicações graduais visando disponibilizar tempo para que os produtores 
se ajustem às condições estabelecidas. Estes ajustes refl etem a tendência mundial de 
reduzir ao mínimo possível a ingestão destas substâncias, à medida que novos estudos 
vão sendo desenvolvidos e evidenciando os efeitos deletérios sobre humanos e ani-
mais.

Em vista do evidente potencial como agente de guerra apresentado pelas micotoxi-
nas, o primeiro aspecto a ser explorado é a detecção. Determinação, descontaminação 
e desintoxicação vêm como sequência lógica, sob a ciência da necessidade de viabilizar 
métodos desenvolvidos em laboratório para aplicação em larga escala.
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1. O BRASIL E A CONVENÇÃO PARA PROIBIÇÃO DE ARMAS 
QUÍMICAS (CPAQ)
Em 2013, a Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ)1 foi laureada 
com o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento aos seus esforços para eliminar ar-
mas químicas no mundo.2 A OPAQ1 é responsável pela implementação da Convenção 
sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de Armas Quí-
micas e sobre a Destruição das Armas Químicas Existentes no Mundo, comumente 
chamada de Convenção para Proibição de Armas Químicas (CPAQ).3 O Brasil assinou 
a convenção em 1993 e exerceu  papel de destaque na criação da OPAQ,1 tendo sido 
o primeiro país a assumir a direção-geral da organização em 1997, após a escolha do 
brasileiro José Mauricio Bustani para o cargo.4

O Congresso Nacional ratifi cou a assinatura da CPAQ3 em 1996 e a Presidência da 
República promulgou a execução e o cumprimento da Convenção em 1999, incorpo-
rando-a ao conjunto das leis brasileiras.5,6

A CPAQ3 apresenta três defi nições diferentes e complementares para armas quími-
cas, abordando substâncias químicas, munições e dispositivos. Considerando apenas a 
primeira, armas químicas são “substâncias químicas tóxicas ou seus precursores, com 
exceção das que forem destinadas para fi ns não proibidos por esta Convenção, desde 
que os tipos e as quantidades em questão sejam compatíveis com esses fi ns”.3,5,6 As 
defi nições de “substâncias químicas tóxicas e seus precursores” são bastante amplas e 
genéricas, evitando-se uma lista limitada e defi nitiva de substâncias.

A Rev. Virtual Quim., 2014, 6 (3), 744-760. Data de publicação na Web: 11 de março de 2014
B Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Química. Praça General Tibúrcio 80, CEP 22290-270, 
Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
C santoslima@ime.eb.br
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As substâncias químicas controladas pela convenção são relacionadas nas Tabelas 
1, 2 e 3 do Anexo sobre Substâncias Químicas da CPAQ.3 As tabelas são divididas em 
Parte A (produtos químicos tóxicos) e Parte B (precursores). Quanto menor o número 
da tabela, maior é o risco oferecido pela substância e menor é a possibilidade de ela 
ser usada para fi ns pacífi cos. É importante observar que a legislação não proíbe o uso 
pacífi co das substâncias tabeladas, sendo permitidas atividades industriais, agrícolas, 
de pesquisas e outras, desde que respeitadas as exigências dos limites quantitativos 
previstos.3 As Tabelas 1, 2 e 3 deste trabalho apresentam as substâncias constantes das 
respectivas Tabelas 1, 2 e 3 da convenção. As estruturas de algumas dessas moléculas 
são mostradas na Figura 1.

Algumas das substâncias relacionadas nas tabelas da CPAQ3 são produzidas indus-
trialmente em larga escala no Brasil, principalmente nos polos químicos de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Salvador.7-9 Dentre elas, encontram-se a trietanolamina, o tricloreto de 
fósforo, o fosgênio e outras.7-9 A trietanolamina, por exemplo, é amplamente utilizada 
em inúmeras aplicações pacífi cas. Contudo, sua produção necessita ser controlada por 
se tratar de um precursor essencial para a síntese de agentes químicos de guerra co-
nhecidos como mostardas nitrogenadas.10

Indústrias produtoras de compostos orgânicos discretos (DOC) ou contendo 
átomos de fósforo, enxofre e fl úor (PSF) também estão sujeitas aos mecanismos de 
controle da CPAQ.3 De acordo com o relatório anual da OPAQ de 2011, o Brasil de-
clarou possuir naquele ano mais de noventa plantas industriais produzindo DOC e 
PSF.11 Além disso, o país declarou também que seis indústrias brasileiras produzem 
substâncias da Tabela 2 e que sete produzem compostos da Tabela 3.11 Com o objetivo 
de garantir que toda a produção dessas indústrias seja destinada a fi nalidades pacífi -
cas, elas estão sujeitas a mecanismos de controle das autoridades brasileiras e recebem 
também constantes inspeções da OPAQ.1

Por outro lado, além da possibilidade de uso indevido de substâncias produzidas 
industrialmente, há outro grande risco aos objetivos da CPAQ no Brasil. Esse risco 
está associado à ricina, uma das duas biotoxinas relacionadas na Tabela 1 da CPAQ.3 A 
ricina pode ser extraída de sementes de mamona e o acesso relativamente fácil a essa 
toxina representa uma vulnerabilidade do país nessa área.

2. A RICINA E A AGROINDÚSTRIA DA MAMONA
A ricina é uma glicoproteína de elevada toxidez presente nas sementes da mamo-
neira (Ricinus communis L.), planta endêmica no território brasileiro.12-15 Estima-se 
que a dose letal (LD50) em humanos esteja na faixa de 5-10 μg/kg-1 por inalação e 
1-20 mg/ kg-1 por ingestão oral.14

A Figura 2 ilustra amostras de mamonas colhidas em um terreno sem cultivo em 
área urbana na cidade de Colatina-ES (coordenadas geográfi cas: lat. -19.505472; long. 
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-40.616072). Além do crescimento natural da planta em todas as regiões do território 
brasileiro, ocorre também o cultivo para fi ns comerciais. O Brasil é o terceiro maior 
produtor mundial de óleo de mamona, utilizado na produção de lubrifi cantes, com-
bustíveis, fármacos e em outras aplicações.15 De acordo com o Censo Agropecuário 
2006 do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), o Brasil possuía naquele 
ano mais de 23 mil estabelecimentos trabalhando com o plantio de mamona.16 Os 
dados do censo mostraram uma produção de quase 62 mil toneladas de mamona, co-
lhidas de uma área total de mais de 110 mil hectares. A região nordeste é responsável 
pela maior parte dessa produção, conforme ilustrado na Figura 3.16 Em termos econô-
micos, o valor total da produção brasileira foi de R$ 31.496.000,00.16

A produção de 1,0 tonelada de óleo de mamona gera aproximadamente 1,2 tone-
lada de resíduo rico em ricina, conhecido como “torta de mamona”.17,18 A literatura 
reporta uma grande variação nos teores de ricina presente na torta de mamona. En-
quanto Oliveira e colaboradores encontraram o valor médio de 799 mg de ricina para 
cada quilograma de torta de mamona, Anandan e colaboradores calcularam o teor em 
388 mg/kg.17,18 Cabe ressaltar que foram usadas diferentes matérias-primas e diferen-
tes métodos de análise nos estudos de cada grupo. Apesar da aparente divergência de 
valores, ambos os resultados indicam que os resíduos gerados anualmente pela agroin-
dústria mamoneira no Brasil contêm uma imensa quantidade do agente químico de 
guerra ricina em sua composição.

Tabela 1. Substâncias relacionadas na Tabela 1 do anexo 
sobre substâncias químicas da CPAQ.3

Parte A: Substâncias químicas tóxicas
1) Alquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosfonofluoridratos de O-alquila (≤C10, incluindo 
cicloalquila).
Exemplos:

– Sarin (metilfosfonofluoridrato de O-isopropila); CAS 107-44-8.
– Soman (metilfosfonofluoridrato de O-pinacolila); CAS 96-64-0.

2) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) fosforamidocianidatos de O-alquila (≤C10, 
incluindo cicloalquila).
Exemplo: Tabun (N,N-dimetilfosforamidocianidato de O-etila); CAS 77-81-6.
3) S-2 dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilalquil (metil, etil, n-propil ou 
isopropil) fosfonotiolatos de O-alquila (H ou ≤C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados 
ou protonados correspondentes.
Exemplo: VX (S-2-di-isopropilaminoetilmetilfosfonotiolato de etila); CAS 50782-69-9.
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Parte A: Substâncias químicas tóxicas
4) Mostardas de enxofre

– Clorometilsulfeto de 2-cloroetila; CAS 2625-76-5.
– Gás mostarda: sulfeto de bis(2-cloroetila); CAS 505-60-2.
– Bis(2-cloroetiltio)metano; CAS 63869-13-6.
– Sesquimostarda: 1,2-bis(2-cloroetiltio)etano; CAS 3563-36-8.
– 1,3-bis(2-cloroetiltio)-n-propano; CAS 63905-10-2.
– 1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butano; CAS 142868-93-7.
– 1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentano; CAS 142868-94-8.
– Bis(2-cloroetiltiometil) éter; CAS 63918-90-1.
– Mostarda O: bis(2-cloroetiltioetil) éter;  63918-89-8.

5) Levisitas
– Levisita 1: 2-clorovinildicloroarsina; CAS 541-25-3.
– Levisita 2: bis(2-clorovinil) cloroarsina; CAS 40334-69-8.
– Levisita 3: tris (2-clorovinil) arsina; CAS 40334-70-1.

6) Mostardas de nitrogênio
– HN1: bis(2-cloroetil) etilamina; CAS 538-07-8.
– HN2: bis(2-cloroetil) metilamina; CAS 51-75-2.
– HN3: tris(2-cloroetil) amina; CAS 555-77-1.

7) Saxitoxina; CAS 35523-89-8
8) Ricina; CAS 9099-86-3.
Parte B: Precursores de substâncias químicas tóxicas
9) Fosfonildifluoretos de alquila (metil, etil, n-propil ou isopropil)
Exemplo: DF (metilfosfonildifluoreto); CAS 676-99-3.
10) O-2-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilalquil (metil, etil, n-propil ou 
isopropil) fosfonitos de O-alquila (H ou ≤C10, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou 
protonados correspondentes.
Exemplo: QL (O-2-di-isopropilaminoetilmetilfosfonito de O-etila); CAS 57856-11-8.
11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato de O-isopropila; CAS 1445-76-7.
12) Cloro Soman: Metilfosfonocloridrato de O-pinacolila; CAS 7040-57-5.

Tabela 2. Substâncias relacionadas na Tabela 2 do anexo sobre substâncias 
químicas da CPAQ.3

Parte A: Substâncias químicas tóxicas
1) Amiton: Fosforotiolato de O, O-dietil S-[2-(dietilamino) etil]; CAS 78-53-5;
 e sais alquilados ou protonados correspondentes. 
2) PFIB (1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propeno); CAS 382-21-8.
3) BZ: Benzilato de 3-quinuclidinila; CAS 6581-06-2.
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Parte B: Precursores de substâncias químicas tóxicas
4) Substâncias químicas, com exceção das contidas na Lista 1, que possuam na sua 
molécula um átomo de fósforo ligado a um grupo metil, etil, n-propil ou isopropil, mas sem 
mais átomos de carbono. 
Exemplos:
 – dicloreto de metilfosfonila; CAS 676-97-1;
 – dimetilmetilfosfonato; CAS 756-79-6;
Exceção: Fonofos (etilfosfonotiolotionato de O-etil S-fenil); CAS 944-22-9.
5) Di-haletos fosforamídicos N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil)
6) N,N-diaquil (metil, etil, n-propil ou iso-propil) fosforamidatos dialquílicos
 (metil, etil, n-propil ou isopropil)
7) Tricloreto de arsênio; CAS 7784-34-1
8) Ácido 2,2-difenil-2-hidroxiacético; CAS 76-93-7.
9) Quinuclidina-3-ol; CAS 1619-34-7.
10) Cloretos de N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetilo-2
 e sais protonados correspondentes
11) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetan-2-óis, 
e os sais protonados correspondentes.
Exceção 1: N,N-dimetilaminoetanol (CAS 108-01-0) e sais protonados correspondentes.
Exceção 2: N,N-dietilaminoetanol (CAS 108-37-8) e sais protonados correspondentes.
12) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil ou isopropil) aminoetanotiol-2 e sais protonados
Correspondentes
13) Tiodiglicol: Sulfeto de bis(2-hidroxietila); CAS 111-48-8.
14) Álcool pinacolílico: 3,3-Dimetilbutan-2-ol; CAS 464-07-3.

Tabela 3. Substâncias relacionadas na Tabela 3 do anexo sobre substâncias 
químicas da CPAQ.3

Parte A: Substâncias químicas tóxicas
1) Fosgênio: dicloreto de carbonila; CAS 75-44-5.
2) Cloreto de cianogênio; CAS 506-77-4.
3) Cianeto de hidrogênio; CAS 74-90-8.
4) Cloropicrina: tricloronitrometano; CAS 76-06-2
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Parte B: Precursores de substâncias químicas tóxicas
5) Oxicloreto de fósforo; CAS 10025-87-3.
6) Tricloreto de fósforo; CAS 7719-12-2.
7) Pentacloreto de fósforo; CAS 10026-13-8.
8) Fosfito trimetílico; CAS 121-45-9.
9) Fosfito trietílico; CAS 122-52-1.
10) Fosfito dimetílico; CAS 868-85-9.
11) Fosfito dietílico; CAS 762-04-9.
12) Monocloreto de enxofre; CAS 10025-67-9.
13) Dicloreto de enxofre; CAS 10545-99-0.
14) Cloreto de tionila; CAS 7719-09-7.
15) Etildietanolamina; CAS 339-87-7.
16) Metildietanolamina; CAS 105-59-9.
17) Trietanolamina; CAS 102-71-6.
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Figura 1. Estruturas moleculares de algumas armas químicas relacionadas 
no Anexo sobre substâncias químicas da CPAQ.3

Figura 2. Mamonas colhidas em um terreno em área urbana no Brasil.
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Figura 3. Produção de mamona por região do Brasil, 
de acordo com o censo agropecuário de 2006.16

3. EXTRAÇÃO DE RICINA A PARTIR DE MAMONA
A extração da ricina representa um grande risco à saúde, principalmente se realizada 
por pessoa sem treinamento e sem utilização de equipamentos de proteção e labora-
tórios adequados.19 Além disso, as legislações brasileiras e internacionais restringem 
a produção, o armazenamento e o uso dessa toxina.3,5,6 O procedimento de extração 
de ricina a partir de mamona consiste em uma sequência de processos simples de se-
paração das sementes, moagem, extração por solvente, fi ltração e secagem. De modo 
geral, pode ser resumido em quatro etapas, conforme mostrado no fl uxograma da 
Figura 4.19-21

Diferenças nos processos de extração e nas etapas de purifi cação podem resultar 
em produtos com diferentes graus de pureza. Wunschel e colaboradores utilizaram 
métodos analíticos de cromatografi a gasosa acoplada a espectrometria de massas 
(CG-EM) e análise multivariada de dados para estudar a variação de componentes de 
amostras de ricina preparadas por diferentes métodos.21 Dessa forma, conseguiram 
estabelecer relações entre as composições das amostras e os métodos de extração utili-
zados. As variações nas quantidades de manose, arabinose, fucose, ácido ricinoleico e 
acetona foram importantes fatores de diferenciação.21
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Figura 4. Fluxograma geral do processo de extração da ricina.

4. ESTRUTURA E MECANISMO DE AÇÃO DA RICINA
A toxina ricina é uma proteína glicosilada.13 Sua sequência de aminoácidos foi de-
terminada por Funatsu e colaboradores22 em 1979. Porém, sua estrutura somente foi 
elucidada em 1991, por Robertus.23,24 A Figura 5 mostra a estrutura tridimensional 
da ricina (adaptada do Protein Data Bank, ID 2AA1).24,25  Ela é composta por duas 
cadeias diferentes “A” e “B” unidas por uma ligação dissulfeto.13,23-26 As cadeias A e B 
possuem, respectivamente, cerca de 32 e 34 kDa.19 Devido a seu mecanismo de ação 
no organismo, é classifi cada como uma proteína inativadora de ribossomos (RIP).19,26 
A cadeia “B” é uma lectina responsável pela ligação da ricina com os carboidratos da 
superfície celular. Isso possibilita o processo de endocitose, que conduz a toxina até o 
interior da célula. A cadeia “A” é uma N-glicosidase e, uma vez dentro da célula, reage 
especifi camente com o RNA ribossômico (rRNA) 28S, provocando a remoção de uma 
adenina da posição 4.324. A perda de adenina (depurinação) do RNA ribossômico 
inibe o processo de síntese de proteínas da célula.13,14,19,26,27 Uma explicação ricamente 
ilustrada do mecanismo de ação pode ser encontrada no trabalho publicado por Audi 
e colaboradores.14
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Figura 5. Estrutura tridimensional da ricina. A cadeia A é mostrada em verde e a cadeia B 
é mostrada em azul. A ponte dissulfeto que une as duas cadeias é representada 

em bolas e traços (adaptada do Protein Data Bank, ID 2AA1).24,25

5. USO DE RICINA COMO ARMA QUÍMICA
A grande disponibilidade de mamoneiras no território brasileiro causa preocupação 
quanto à possibilidade de intoxicações acidentais e quanto ao uso da ricina em atenta-
dos terroristas ou em outras ações criminosas.

Diversos casos no exterior já foram relatados sobre o uso indevido dessa toxina. 
Um dos mais recentes ocorreu em abril de 2013 nos EUA, quando autoridades daquele 
país interceptaram cartas contendo ricina enviadas ao Senado e à Presidência da Re-
pública.28 Caso semelhante já havia ocorrido nos EUA em novembro de 2003, também 
sem que as cartas chegassem ao seu destino.14,28 Ainda nos EUA, em fevereiro de 2004, 
um prédio de escritórios usado por senadores americanos chegou a ser fechado e de-
zenas de funcionários foram submetidos a um processo de descontaminação devido 
à descoberta de ricina na correspondência.14,28 Outro caso famoso envolvendo essa 
toxina ocorreu em Londres em 1978, ainda no período da Guerra Fria. O jornalista 
e dissidente político búlgaro Georgi Markov foi levemente atingido em um ponto de 
ônibus por um minúsculo objeto disparado aparentemente de um guarda-chuva de 
um transeunte. Mais tarde verifi cou-se que ele havia sido atingido por um microprojé-
til contendo ricina, o que causou seu falecimento poucos dias depois.13,14,28,29

6. DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RICINA
Os métodos mais comumente usados para detecção de ricina são baseados em reações 
entre anticorpos e antígenos (imunoensaios, como por exemplo, o método ELISA – do 
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inglês “enzime-linked immunosorbent assay”)ou em bioensaios nos quais é medida a 
inativação de um substrato de RNA.30-34 Tais métodos estão presentes em alguns equi-
pamentos usados por equipes de resposta a emergências. Entretanto, podem resultar 
em falsos positivos e falsos negativos, pois não são baseados na identifi cação inequí-
voca da molécula da toxina.

Outras técnicas também utilizadas são eletroforese em gel, reação em cadeia da 
polimerase em tempo real (RTQ-PCR, do inglês “Real Time Quantitative – Polymerase 
Chain Reaction”) e análises toxicológicas em cobaias.18,35-37

Técnicas analíticas que permitem a identifi cação de sequências de aminoácidos 
de proteínas ajudam a minimizar a possibilidade de falsos resultados. Dentre elas, a 
espectrometria de massas com métodos suaves de ionização, tais como: ionização por 
eletrospray (ESI) e dessorção/ionização a laser auxiliada por matriz (MALDI), têm 
sido indicadas na identifi cação de proteínas de alto peso molecular 38-45.

Schieltz e colaboradores42 utilizaram um espectrômetro de massas com ionização 
por MALDI e analisador por tempo de voo (MALDI/TOF) para identifi car a presen-
ça de ricina em amostras de um pó branco. A técnica apresentou alta seletividade e 
sensibilidade. Anticorpos específi cos foram usados para extrair a ricina seletivamente 
de misturas complexas e promover a reação dela com um substrato de RNA, sendo o 
produto analisado em seguida.42

Na e colaboradores43 também utilizaram MALDI/TOF para analisar uma mistura 
de duas isoformas de ricina intactas que tinham a mesma cadeia B, mas diferentes 
cadeias A. Os pesquisadores obtiveram sucesso na separação e identifi cação das dife-
rentes cadeias.43

Cromatografi a líquida acoplada a espectrometria de massas sequencial (CL-EM/
EM) com ionização por eletrospray foi utilizada por Östin e colaboradores38 para dis-
tinguir ricina de outras proteínas semelhantes. A diferença entre os peptídeos da ca-
deia B da ricina e da cadeia B da proteína RCA120 é de apenas um aminoácido na 
posição 543 (a cadeia B da ricina possui uma serina, enquanto a cadeia B da RCA120 
possui uma asparagina). Apesar da semelhança, os diferentes espectros de massas ob-
tidos possibilitaram a identifi cação de cada um dos peptídeos.38

As análises de identifi cação da molécula intacta de ricina envolvem as difi culdades 
típicas das análises de proteínas. Uma alternativa para isso é a tentativa de identifi ca-
ção de um biomarcador mais fácil de ser analisado. Em casos em que se tenta verifi car 
a exposição de um indivíduo à ricina, o biomarcador que pode ser utilizado é a ricini-
na ou 3-ciano-4-metoxi-N-metil-2-piridona (Figura 6).46,47,48 A ricinina é um alcaloide 
encontrado na mamoneira e está presente como impureza em amostras de ricina.46,47,48

Leite et al.46 utilizaramtécnicas de cromatografi a contracorrente (CCC) para isolar 
e purifi car ricinina do extrato diclorometânico de folhas de Ricinus communis.

Johnson e colaboradores47 desenvolveram um método de identifi cação da ricinina 
por CL-EM/EM e o aplicaram em estudos com ratos e análises forenses. Concluíram 
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que a ricinina pode ser encontrada na urina de ratos 48 horas depois da exposição à 
ricina. Posteriormente, em outro trabalho,48 o método foi adaptado e testado na análi-
se de 989 amostras de urina humana. Foram detectados 12 resultados positivos (1,2% 
do total) para ricinina.48 Tal fato indicou que os resultados desse método não indicam 
necessariamente uma exposição a ricina, mas devem ser analisados em conjunto com 
outros fatores, tais como sintomas, contexto, contato com outros produtos que conte-
nham óleo de mamona na composição etc.48

Figura 6. Estrutura da ricinina.

7. DESCONTAMINAÇÃO
O processo de descontaminação externa de pessoas expostas a ricina consiste apenas 
na remoção das roupas, seguida por lavagem da pele com água corrente.49 Em casos de 
ingestão, o paciente deve ser submetido imediatamente a um tratamento de lavagem 
gastrointestinal.49,50

8. DESTOXIFICAÇÃO
A torta de mamona possui alto valor nutritivo, com cerca de 42% de proteínas e 20% 
de fi bras em sua composição. Além disso, é rica em N, P e K. Entretanto, a falta de 
um processo de destoxifi cação de ricina seguro e de baixo custo difi culta o emprego 
desse produto como ração animal. Diversos estudos têm sido realizados na tentativa 
de solucionar esse problema, sem, contudo, apresentar uma solução defi nitiva satisfa-
tória.17,18,51

Anandan e colaboradores18 estudaram o efeito de diferentes tratamentos físicos e 
químicos sobre a destoxifi cação de ricina na torta de mamona. Os melhores resultados 
foram alcançados com autoclavagem e tratamento com óxido de cálcio (CaO).18 Con-
tudo, os métodos estudados demandam tempo, energia e custos altos, sem garantia de 
destoxifi cação total. A estimativa do teor de ricina utilizou um método desenvolvido 
em 1947 por Kabat e colaboradores e modifi cado por Waller e Negi em 1958, baseado 
em análises de eletroforese em gel (SDS-PAGE, do inglês “Sodium Dodecyl Sulphate 
Polyacrilamide Gel Electrophoresis”).18,52,53

Godoy e colaboradores propuseram o crescimento do fungo Penicillium simpli-
cissimum como forma de destoxifi cação da ricina por Fermentação em Estado Sólido 
(SSF).35 Apesar dos bons resultados nos testes com células in vitro, a técnica de croma-
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tografi a em gel utilizada na estimativa dos teores de ricina não se mostrou totalmente 
adequada e satisfatória.

Haigler e colaboradores54 submeteram ricina à radiação ionizante com a fi nalidade 
de estudar a transmissão de energia destrutiva através de ligações dissulfetos de molé-
culas de proteínas e polímeros. Embora os resultados indiquem mudança na atividade 
enzimática em função da dose de radiação, eles não se aprofundaram quanto à identi-
fi cação dos radiólitos formados. Além disso, como não era o objetivo do trabalho, dei-
xaram de avaliar a possibilidade do desenvolvimento de um método de destoxifi cação 
por radiação ionizante.

Os métodos de destoxifi cação propostos até o momento para a torta de mamona 
demandam tempo, energia, custos e não garantem a destruição total da ricina sem 
formação de outros produtos tóxicos. As análises são baseadas em toxicidade oral e 
outros experimentos com animais, que podem ser infl uenciadas por diversos fatores, 
como espécie, idade, duração da alimentação etc. As técnicas mais modernas para 
análises de identifi cação e quantifi cação dos produtos formados após o processo de 
destoxifi cação têm sido pouco empregadas nesses estudos.17,18,51

9. ANTÍDOTOS E VACINAS
Ainda não há um antídoto específi co para envenenamento por ricina, tampouco va-
cina autorizada e disponível comercialmente. A pequena probabilidade de um ataque 
com ricina em larga escala torna pequeno o interesse na imunização de um gran-
de grupo populacional. Porém, o assunto interessa principalmente aos profi ssionais 
de equipes de resposta a emergências e militares sujeitos a combate em ambiente de 
guerra química e biológica. Diversos trabalhos foram realizados na última década na 
tentativa de se desenvolver uma vacina, incluindo testes com humanos. Os resultados 
têm sido promissores e uma empresa norte-americana aguarda aprovação dos órgãos 
de saúde daquele país para comercialização do produto.12,27,49,50,55,56

10. CONCLUSÕES
Os mecanismos de verifi cação e de destruição de armas químicas previstos na CPAQ3 
geraram a necessidade de conhecer os agentes químicos de guerra, seus precursores e 
produtos de degradação; de detectá-los em diferentes meios; de desenvolver métodos 
de proteção, de identifi cação, de descontaminação e de destoxifi cação.

Dentre as substâncias químicas relacionadas na CPAQ,3 a ricina representa elevado 
risco, devido a sua alta toxidez, grande disponibilidade de mamoneiras no Brasil e fa-
cilidade de extração. Por se tratar de um pó branco, pode ser visualmente confundido 
com diversos outros produtos, difi cultando uma identifi cação rápida. Além disso, essa 
semelhança pode ajudar a disseminar pânico na população, pois em um caso hipoté-
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tico de um suposto ataque, qualquer pó branco encontrado passa a ser uma potencial 
ameaça.

Assim sendo, a rápida detecção e identifi cação inequívoca das substâncias presen-
tes numa amostra é um fator determinante para o gerenciamento de um caso de sus-
peita de ataque com armas químicas. Equipes de resposta a emergências têm utilizado 
métodos de detecção baseados em RTQ-PCR e ELISA. Para confi rmação inequívoca 
em laboratório, MALDI/TOF e CL-EM/EM com ionização por eletrospray (ESI) têm 
sido usados com sucesso na identifi cação de ricina em matrizes complexas, apresen-
tando alta sensibilidade. Uma alternativa para facilitar as análises tem sido a identifi ca-
ção de ricinina como biomarcador para investigar casos de exposição à ricina.

Os métodos de destoxifi cação de ricina possuem importância tanto no aspecto de 
segurança e defesa, quanto no aspecto econômico. O primeiro caso está relacionado à 
importância da descontaminação e destoxifi cação de locais, materiais e pessoal após 
um ataque. No campo econômico, pode-se citar o potencial da ampla utilização de tor-
ta de mamona detoxifi cada como ração animal, agregando-se valor a um subproduto 
da agroindústria de óleo de mamona.

Os estudos referentes ao desenvolvimento de uma vacina para imunização contra 
ricina apresentam resultados promissores, mas ainda não foram sufi cientes para per-
mitir um produto autorizado comercialmente.

Em conclusão, apesar de seu histórico pacífi co, o Brasil não pode desprezar o risco 
causado pelas armas químicas em seu território. Além de possuir uma gigantesca in-
dústria química, produzindo diversas substâncias tabeladas na CPAQ, deve-se atentar 
também para o fato de que o país é o terceiro maior produtor de mamonas no mundo. 
Consequentemente, responsável pela produção de toneladas de ricina, uma das toxi-
nas mais letais existentes. Para combater a vulnerabilidade do possível acesso indevido 
a armas químicas, cabe ao país não só implantar métodos de verifi cação e controle, 
mas também incentivar ainda mais o desenvolvimento de pesquisas, estudos e projetos 
em busca de maior conhecimento nessa área.
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1. INTRODUÇÃO
No atual panorama mundial, a segurança química tem permanecido como uma neces-
sidade humana básica. Neste contexto garantir a segurança alimentar contra agentes 
tanto químicos quanto biológicos tem sido foco de ações nacionais e internacionais 
nos últimos anos. Na fronteira entre esses dois grupos estão as toxinas, compostos 
químicos oriundos das atividades metabólicas de seres vivos. Classifi cadas ao mesmo 
tempo como agentes de guerra química e biológica as toxinas também se caracterizam 
como uma das principais causas de doenças de origem alimentar.1 Fato que torna as 
toxinas potenciais agentes de contaminação de estoques de alimentos, suprimentos de 
água e até mesmo de ração animal, em eventuais ataques terroristas.

Como potenciais riscos a segurança alimentar, se destacam entre os diversos tipos 
de toxinas, as produzidas por micro-organismos como fungos e bactérias. Os alimen-
tos são frequentemente sujeitos a contaminação por micro-organismos e suas toxinas 
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em todas as fases de seu processamento. Mesmo atentando para os conceitos de segu-
rança alimentar já difundidos atualmente como o uso de boas práticas e a avaliação e 
controle de riscos é muito difícil impedir completamente a contaminação.2 Esse pro-
blema compromete o consumo, já que a ingestão de alimento impróprio pode causar 
um grande número de doenças, que vão desde simples alergias até a morte.3 Devido a 
essa constante preocupação, alimentos contaminados acima dos níveis aceitáveis para 
consumo humano e de animais são considerados impróprios e por isso são descarta-
dos levando a signifi cativas perdas econômicas. Além disso, esse desperdício contribui 
para o aumento do problema da fome, já que, com a disponibilidade menor, o alimen-
to se torna menos acessível à população em um panorama mundial.

Para minimizar as perdas é necessário o uso de métodos de conservação de alimen-
tos. Os métodos convencionais fazem uso do calor, do frio e do controle de umidade, 
proporcionando uma inativação enzimática e microbiológica e  prolongando conside-
ravelmente a vida útil dos produtos.4 Entretanto, apesar de diminuírem ou retardarem 
a contaminação por micro-organismos, esses métodos não são efetivos na diminuição 
do conteúdo de toxinas presentes nos alimentos. Dentre as novas tecnologias de bene-
fi ciamento de alimentos que possuem potencial na descontaminação de toxinas, des-
taca-se a irradiação. O processo de irradiação consiste na exposição do produto tra-
tado a uma radiação ionizante oriunda de uma fonte específi ca. Em sua aplicação em 
alimentos, são alcançados diversos objetivos como a eliminação de micro-organismos 
patogênicos, insetos e larvas, a inibição do brotamento de tubérculos, o retardamento 
da maturação de frutas e o aumento da vida de prateleira dos produtos.5 Para o contro-
le e diminuição do conteúdo de toxinas nos alimentos, o processo de irradiação pode 
agir basicamente de duas formas: na eliminação dos micro-organismos produtores, o 
que previne uma recontaminação, e na inativação das toxinas, através da promoção de 
transformações químicas. 

O presente trabalho apresenta um estudo do processo de inativação da micotoxina 
ocratoxina A com o uso da irradiação gama, através da análise de sistemas-modelo 
artifi cialmente contaminados. Foi avaliada a infl uência da dose aplicada na redução 
percentual da toxina e feita a caracterização dos produtos radiolíticos formados com o 
uso de diferentes técnicas espectroscópicas. 

1.1. Ocratoxinas e a ocratoxina A
Ocratoxinas são micotoxinas produzidas pelos fungos dos gêneros Aspergillus e Peni-
cillium. Quimicamente, são descritas como ácidos orgânicos fracos derivados da di-
-hidrometil-isocumarina unida por uma ligação peptídica a L-fenilalanina.6 Há três 
principais tipos de ocratoxinas geralmente conhecidas como A, B e C (Figura 1). Ape-
sar de serem estruturalmente semelhantes elas possuem diferenças importantes que 
interferem diretamente na sua toxidez. A ocratoxina A (OTA) é clorada, e é cerca de 
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até dez vezes mais tóxica que a ocratoxina B (OTB), segunda na toxicidade, seguida 
pela ocratoxina C (OTC), ou OTA etílica, com pouco potencial tóxico.7
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Figura 1. Estruturas das ocratoxinas A, B e C.

Um grande número de espécies de Penicillium e Aspergillus são produtoras de 
ocratoxinas. As espécies Penicillium são predominantes em regiões temperadas 
enquanto que as espécies de Aspergillus atuam mais signifi cativamente em regiões 
quentes. As espécies também variam de acordo com a cultura, P. verrucosum, por 
exemplo, é o principal produtor de ocratoxinas em cereais europeus, enquanto A. 
carbonarius é o principal produtor em uvas e A. ochraceusé o micro-organismo mais 
frequentemente encontrado em café.8

Por ser a mais tóxica e também presente em maior quantidade como contaminante 
de alimentos, a OTA tem especial importância. Ela foi primeiramente isolada na Áfri-
ca do Sul em 1965, mas só recentemente o interesse por ela tem crescido à medida que 
aumentam os indícios de que se trata de uma substância cancerígena. Esse fato levou 
a comunidade europeia a estabelecer a partir do ano de 2001 limites para esta mico-
toxina.9 A ocorrência de OTA como contaminante natural de diversos produtos tem 
sido reportada em todo o mundo. Entre os produtos de origem vegetal estão cereais 
(t rigo, cevada, centeio, arroz, milho e aveia), café e cacau, leguminosas, uvas-passa, 
alcaçuz e especiarias. Além disso, a OTA também pode ser encontrada em suco de uva, 
vinho e cerveja.10 A OTA possui um longo tempo de residência no corpo de animais 
contaminados, o que implica que animais que consomem rações com OTA a terão em 
sua carne, leite e derivados.11 Como a maioria das micotoxinas, a OTA é termicamente 
estável sendo, portanto, resistente aos tratamentos térmicos. Como contaminante de 
alimentos a OTA também permanece sem se degradar mesmo durante longos perío-
dos de armazenamento. Apesar de a OTA pura ser foto sensível, o efeito da luz sobre as 
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toxinas aderidas aos alimentos tem pouca importância. Os níveis de contaminação se 
mostram similares para amostras estocadas no escuro ou no claro. Esses fatores indi-
cam que é muito difícil a remoção de OTA de alimentos pelos meios convencionais.12

1.2. A irradiação de alimentos
A irradiação de alimentos é um meio alternativo de conservação que consiste na ex-
posição do alimento a uma fonte de radiação ionizante por um determinado tempo, 
de modo a obter doses controladas.13 É um processo físico que pode ser aplicado tanto 
com o alimento embalado quanto com o alimento a granel com fi nalidades sanitária, 
fi tossanitária e/ou tecnológica.14 Como fontes de radiação ionizante são autorizados o 
uso de raios gama (utilização radioisótopos de Co60 ou Cs137), feixes de elétrons ace-
lerados (energias superiores a 10 MeV), ou raios X (energia superior a 5 MeV) que 
transmitem uma certa quantidade de energia por unidade de massa de alimento, a 
chamada dose de irradiação.13 Após a conclusão de pesquisas lideradas, principalmen-
te, pelo Exército Norte-Americano pode-se verifi car que alimentos irradiados mesmo 
com altas doses eram seguros e adequados nutricialmente para o consumo humano.15 

Inicialmente a Organização Mundial de Saúde (WHO), a Food and Agriculture Orga-
nization of the United Nations (FAO) e a Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA) estabeleceram como limite uma dose média de até 10 kGy nas aplicações da 
irradiação em alimentos.16 Contudo, a continuidade das pesquisas, com doses altas 
(acima de 10 kGy) revelou que a irradiação pode ser aplicada em qu alquer dose sem 
apresentar riscos para os consumidores, desde que o processo seja adequado para 
atender a um objetivo tecnológico.15

O tratamento com radiação ionizante pode ser usado para alcançar diferentes obje-
tivos que dependem diretamente das doses aplicadas. As principais relações entre dose 
e efeito em diferentes alimentos estão resumidas na Tabela 1.

Tabela 1. Relações entre doses e efeitos na irradiação de alimentos.*

Doses (kGy) Efeitos

Reduzidas (até 1kGy)

0,05-0,15 a) inibir germinação

0,15-0,75 b) eliminar insetos e parasitas

0,25-1,00 c) retardar processos físicos (maturação)

Médias (1 a 10 kGy)

1,00-3,00 a) prolongar o tempo de conservação

1,00-5,00 b) eliminação de micro-organismos

3,00-10,0 c) eliminação de esporos de micro-organismos

Elevadas (1 a 100 kGy)
30,0-100,0 a) esterilização industrial (combinada com calor)

10,0-50,0 b) descontaminação de certos aditivos alimentares 
e ingredientes

 *Fonte: (OMS, 1995).
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As interações da radiação ionizante com o substrato tratado resultam na formação 
de elétrons com alta energia distribuídos de forma aleatória em toda matéria, cau-
sando a formação de íons e radicais livres. As transformações desses íons e radicais 
livres em reações com outros compostos, rearranjos ou mesmo dissociações, causam 
efeitos sobre a matéria tratada que dependem do tipo de radiação utilizada e seu nível 
de energia, da composição e estado físico do alimento e ainda da temperatura e das 
condições atmosféricas. As mudanças químicas em questão podem ocorrer através 
dos efeitos radiolíticos primários, causados pela absorção de energia pela matéria, ou 
através de efeitos secundários, resultantes da alta reatividade dos radicais livres e íons 
originados por efeitos primários. Os produtos químicos estáveis, resultados das trans-
formações fi nais são detectados e referidos como produtos radiolíticos.13

 Contudo, estudos dos efeitos da irradiação gama na qualidade de alimentos indi-
cam pequena redução nutricional, sendo as alterações, em geral, similares às altera-
ções e perdas nutricionais envolvidas em outros tipos de benefi ciamento. Além disso, 
os benefícios do processo de irradiação como a redução no uso de aditivos, conser-
vantes e inseticidas, prevenção de intoxicações alimentares e maior aproveitamento de 
alimentos, minimizam as perdas. Os benefícios do processo incentivaram o consumo, 
a produção e a comercialização de alimentos irradiados em muitos países. Atualmente, 
mais de 55 países permitem e aprovam a irradiação em cerca de 60 diferentes tipos 
de alimentos, incluindo condimentos, grãos, frutas, vegetais e carnes desossadas de 
aves, bovinos e peixes. No Brasil, a ANVISA aprovou a resolução RDC nº 21 de 26 de 
janeiro de 2001, “Regulamento Técnico para Irradiação de Alimentos”, que permite 
a irradiação de qualquer alimento com a condição de que a dose máxima absorvi-
da seja inferior àquela que comprometa as propriedades funcionais e/ou os atributos 
sensoriais do alimento e que a dose mínima absorvida seja sufi ciente para alcançar o 
objetivo pretendido.14 Na aplicação da radiação ionizante na redução do conteúdo de 
micotoxinas em alimentos já foram relatados casos de completa inativação para irra-
diações com doses entre 15 e 20 kGy.17 Também foram registrados casos de destruição 
parcial, porém signifi cativa de micotoxinas. Temcharoen e Th illy18 relataram que, após 
o tratamento com doses de 50 a 100 kGy de radiação gama, as afl atoxinas, em farelo 
de amendoim contaminado perdiam suas propriedades tóxicas e mutagênicas. Doses 
de irradiação de 1 a 10 kGy removiam de 75 a 100% da toxicidade, mas não a muta-
genicidade. Quando soluções padrão contendo afl atoxinas B1 e G1 em concentrações 
de 25 ng/10 mL e B2 e G2 em 7,5 ng/10 mL, foram irradiadas a 5 kGy, a destruição 
foi: 95,3% para B1; 90,2% para G1; 23,3% para G2 e 10,3% para B2.19 Em doses de 
10 kGy, Hooshmande Klopfenstein,20 apontaram uma signifi cativa redução para DON 
em grãos de soja (33%), zearalenona em milho (25%) e toxina T-2 em trigo (16%). Em 
contraste com estes estudos, não há relatos de inativação.

Hooshmande Klopfenstein20 não encontraram redução signifi cativa no conteúdo 
de afl atoxina B1 em trigo, milho e soja mesmo com uso de doses  superiores a 20 KGy. 
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A conclusão de alguns autores indica que a dose necessária para eliminar totalmente 
as micotoxinas de determinados alimentos seria tão alta que poderia causar alteração 
das propriedades organolépticas do produto irradiado a ponto de comprometer signi-
fi cativamente sua qualidade.21

As reações químicas que ocorrem durante a irradiação de alimentos contaminados 
com micotoxinas são afetadas por uma série de parâmetros, entre os quais estão o teor 
de contaminação e a dose de irradiação. Outro fator de infl uência são as diferenças 
entre as matrizes das amostras. Fatores como o teor de água, por exemplo, são signi-
fi cativos já que substratos orgânicos complexos, como as toxinas, são pouco atacados 
diretamente pelos raios gama. Em vez disso, ocorre um efeito indireto, em que os ra-
dicais livres produzidos na radiólise da água reagem com as toxinas.22 Por esse motivo, 
o estudo de sistemas modelo aquosos, ou com solventes de comportamento similar 
a água, frente a ação da radiação ionizante podem auxiliar a elucidar a inativação de 
toxinas quando sofrerem irradiação em alimentos.

2. MATERIAL E MÉTODOS
Para a preparação dos sistemas modelo usou-se um padrão analítico certifi cado para 
análise ambiental de OTA produzida pelo Aspergillusochraceus, com pureza de 99,5%, 
da marca FLUKA, que foi conservado à -20oC. As soluções de OTA foram preparadas 
pela diluição de 1 mg do padrão em 10 mL de água e em 10 mL de metanol. As solu-
ções modelo obtidas foram divididas em vials âmbar pequenos (2 mL) identifi cados 
para realização de irradiação. Os vials foram separados em 4 grupos: controle, 1 kGy, 3 
kGy e 5 kGy. O armazenamento das soluções foi feito em refrigeração até a realização 
dos experimentos. O transporte para o local de irradiação e para os locais de análise foi 
feito em caixas térmicas com gelo. No processo de irradiação foi utilizado um Irradia-
dor Gama próprio para pesquisas com fonte de Cs137 localizado no Centro Tecnológico 
do Exército (CTEx), em Guaratiba, RJ. O irradiador é do tipo “cavidade blindada” que 
possui volume útil da ordem de 100 L. A fonte é composta de 28 pastilhas de cloreto 
de  césio 137 com atividade atual de cerca de 4,5 x 104 Ci. A taxa de dose produzida 
é de 1,8 kGy/h com boa uniformidade sendo a razão entre dose máxima e mínima 
inferior a 20%.23 O tempo de exposição foi calculado usando um programa computa-
cional desenvolvido especialmente para o irradiador, com base em um mapeamento 
dosimétrico.24 A irradiação das amostras ocorreu a temperatura ambiente e sob ação 
de ar atmosférico.

Para a quantifi cação da redução do teor de micotoxinas nos sistemas estudados foi 
usado um cromatógrafo líquido de alta efi ciência (CLAE) do Laboratório de Croma-
tografi a Líquida da Embrapa Agroindústria de Alimentos. O CLAE é da marca Wa-
ters® composto por módulo de separação (Alliance® 2.695) e detector de fl uorescência 
(2.475 Waters®), controlado por microcomputador através de soft ware de controle e 
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processamento de dados (Empower®). Nas análises realizadas utilizou-se coluna Wa-
ters Nova-Pak C18® (150 x 3,9 mm; 4 μm).

As soluções aquosas e metanólicas irradiadas nas diferentes doses foram injetadas 
de forma direta sem nenhum tratamento prévio. A fase móvel utilizada foi composta 
por água ultrapura (60%), acetonitrila (40%) e ácido fosfórico (1%), em um sistema 
isocrático. Foi injetado 1 μL de amostra com fl uxo de 0,6 mL/min. Os comprimentos 
de onda de excitação e de emissão foram respectivamente, ex = 335 nm e em = 
440 nm.

Para a identifi cação dos produtos radiolíticos as soluções modelo de OTA foram 
analisadas por espectrometria de massas de alta resolução com ionização por eletros-
pray (EMARIES) utilizando-se o espectrômetro de Massas Waters® 303 Micromass® 
Q-TofMicro do Laboratório de Produtos Naturais do Instituto de Química da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. O equipamento operou com ionização em modo 
negativo com adição de base e foi controlado pelo soft ware Masslynx®. As análises de 
EMARIES foram feitas por injeção direta, usando seringa, com bomba na vazão de 5 
μL/min. O gás de nebulização foi ajustado para fl uxo de 500 L/h, a 140oC. O gás do 
cone teve fl uxo de 50 L/h. A temperatura da fonte foi fi xada em 100oC. A voltagem do 
capilar e a voltagem do cone foram respectivamente 4.000 V e entre 15 e 30 V. A taxa 
de aquisição dos analisadores de massa (Q-Tof) foi fi xada em 1,0 s, com 0,4 s de atra-
so entre as varreduras. Os analitos foram adquiridos usando spray fi xo para garantir 
precisão de massa.

 Os produtos radiolíticos das soluções metanólicas e aquosas de OTA são fruto 
das reações impostas pela radiação ionizante em sua ação tanto nos solventes quanto 
na toxina. Para a caracterização dos produtos formados foi levada em consideração 
a massa exata dos compostos obtida na análise de EMARIES aliada as informações 
da literatura quanto aos produtos de degradação em outros processos de inativação 
envolvendo trocas energéticas.25

Os dados cromatográfi cos obtidos para cada dose foram submetidos à análise de 
variância e de Médias (ANOVA/MANOVA) para nível de confi ança de 95%. Uma vez 
calculadas as médias e desvios padrão para os dados obtidos relativos a cada dose apli-
cada, os valores foram submetidos a comparações para verifi car as alterações obtidas 
frente às doses aplicadas. Além disso, para o cálculo das curvas de calibração usou-se 
previsão interna de valores também de 95%. Os valores e gráfi cos foram calculados 
com ajuda dos soft wares STATISTICA® e Microsoft  Excel®.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para quantifi cação das amostras de OTA foi feita uma curva de calibração com injeção 
de quatro diluições de padrão de OTA em metanol (10, 20, 50 e 100 20 μg/mL), com 
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duplicata para os pontos 100 μg/mL e 20 μg/mL e mais o ponto zero, obtendo-se uma 
boa linearidade (r2 próximo de 1) conforme o exposto na Figura 2.

Figura 2. Curva de calibração para a OTA.

3.1. Inativação da OTA em soluções metanólicas irradiadas
As soluções controle de OTA em metanol (sem aplicação de radiação ionizante), irra-
diadas a 1 kGy, 3 kGy e 5 KGy foram analisadas por CLAE com detector de fl uorescên-
cia para a verifi cação da redução do conteúdo de OTA frente à aplicação de irradiação. 
Os diferentes cromatogramas obtidos são apresentados na Figura 3.

Devido à especifi cidade do detector somente os compostos fl uorescentes na região 
da análise podem ser detectados. Pode-se observar que em todas as análises obteve-se 
um cromatograma bem limpo, onde foi relevante apenas o pico da OTA. As análises 
foram feitas em duplicata e as áreas dos picos cromatográfi cos no tempo de retenção 
da OTA obtidas. As médias das áreas de OTA para cada dose de irradiação estão rela-
cionadas na Tabela 2.
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Figura 3.Cromatogramas das soluções controle de OTA em metanol irradiadas 
a 1 kGy, 3 kGy e 5 kGy.

Tabela 2. Área média da OTA nos cromatogramas referentes às diferentes doses 
aplicadas em soluções metanólicas.

tr

Área média do pico cromatográfico (UA)
Padrão 1 kGy 3 kGy 5 kGy

OTA 12,01 41.323.080 10.829.455 6.353.730 4.687.670

De posse das áreas encontradas e utilizando-se a curva de calibração pode-se quan-
tifi car a concentração de OTA presente nas soluções controle e irradiadas. A Figura 4 
mostra a relação entre as concentrações das soluções e a dose aplicada usando 0,95 de 
intervalo de confi ança.

Percebe-se que a dose de 1 kGy já é efetiva para garantir uma redução signifi cativa 
do conteúdo de OTA em soluções metanólicas. Doses de 3 e 5 kGy tem inativação 
similar, dado que existe intercessão nos intervalos das concentrações possíveis para as 
mesmas, contudo essas doses promovem maior inativação que a de 1 kGy.
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Figura 4. Gráfico da concentração de OTA em metanol versus dose de irradiação.

3.2. Inativação da OTA em soluções aquosas irradiadas
Também foram feitos estudos por CLAE com detector de fl uorescência para as solu-
ções aquosas controle e as submetidas à irradiação, obtendo-se os cromatogramas da 
Figura 5.

Pode-se observar que a inativação da OTA em soluções aquosas é maior do que em 
soluções metanólicas. Além disso, na solução aquosa alguns dos produtos de degrada-
ção obtidos também são fl orescentes nas condições de análise, indicando que as partes 
cromóforas da molécula original são mantidas em alguns dos produtos de degradação. 
Mais uma vez as análises foram feitas em duplicata, sendo calculadas as médias das 
áreas referentes aos picos de OTA para cada uma das diferentes soluções. O resultado 
obtido pode ser resumido na Tabela 3.
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Com os dados da Tabela 3 e a curva de calibração da Figura 2 pode-se quantifi car 
a concentração de OTA presente nas soluções aquosas submetidas às diferentes doses, 
chegando-se aos dados da Figura 6 que mostra a relação entre as concentrações das 
soluções e a dose aplicada usando 0,95 de intervalo de confi ança.

Figura 5. Cromatogramas das soluções controle, 1 kGy, 3 kGy e 5 kGy de OTA em água.

Tabela 3. Área média da OTA nos cromatogramas referentes às diferentes doses 
aplicadas em soluções aquosas.

tr

Área média do pico cromatográfico (UA)
Padrão 1 kGy 3 kGy 5 kGy

OTA 11,95 34.872.808 5.976.390 4.113.420 29.775
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Figura 6. Gráfico da concentração de OTA em água versus dose de irradiação.

Pode-se observar que analogamente ao observado para soluções metanólicas, a 
irradiação a 1 kGy já promove uma redução signifi cativa no conteúdo de OTA nas 
amostras aquosas. A área em vermelho, no entanto indica que os tratamentos com as 
doses de 1 kGy e 3 kGy promovem uma inativação similar. A dose de 5 kGy é mais 
efetiva na irradiação que as demais.

3.3. Investigação dos produtos radiolíticos formados
Usou-se também EMARIES em modo negativo, com obtenção de massa exata para os 
produtos radiolíticos presentes nas soluções metanólicas de ocratoxina submetidas à 
irradiação. Foram gerados espectros de massas para as amostras submetidas a 1 kGy, 3 
kGy e 5 kGy conforme a Figura 7.
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Figura 7. Espectros de EMARIES para soluções metanólicas submetidas 
a 1 kGy, 3 kGy e 5 kGy, respectivamente.
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Para caracterização dos produtos radiolíticos formados, usou-se o espectro de 5 
kGy. O círculo azul marca o íon [OTA-H]-, o pico encontra-se bem intenso com rela-
ção aos demais mesmo para a dose de 5 kGy, o que reforça que a inativação da OTA 
em soluções metanólicas não foi completa. Em verde estão os íons com massa exata 
para os dois principais produtos de degradação observados. Foram levados também 
em consideração os estudos de Cramer, Königsand Humpf25 que propuseram dois pro-
dutos de degradação com massa compatível com os íons encontrados para o estudo do 
efeito do processo de torrefação na inativação de OTA em café. Sendo assim, sugestões 
para a estrutura dos compostos e a fór mula molecular calculada para as massas indi-
cadas em EMARIES estão na Figura 8.
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Cl
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Fórmula molecular = C19H18ClNO4

[M-H]- = 358,1826 Da

Fórmula molecular = C11H10ClNO4

[M-H]- = 254,0934 Da

Figura 8. Possíveis radiólitos formados na irradiação da OTA em solução metanólica.

Analogamente, usou-se EMARIES em modo negativo para as soluções aquosas 
submetidas às diferentes doses de irradiação. Foram gerados os espectros de massas 
para as amostras submetidas a 1, 3 e 5 kGy apresentados na Figura 9.
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Figura 9. Espectro de EMARIES para solução aquosa de 1, 3 e 5kGy, respectivamente.
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Em azul está marcado o pico 402 do íon [OTA-H]- indicando que a inativação em 
meio aquoso não é sufi ciente para eliminar a OTA por completo mesmo com doses de 
5 kGy, em conformidade com as informações obtidas na análise cromatográfi ca. De 
forma análoga, percebe-se que os picos em destaque, referentes aos possíveis produ-
tos de degradação são os mesmos selecionados nas soluções metanólicas, conforme a 
Figura 8. Os produtos radiolíticos identifi cados são menos tóxicos que a OTA dado 
que os mesmos perderam a similaridade de parte da molécula com o aminoácido fe-
niletilamina e acredita-se que uma das principais causas da toxicidade da OTA seja a 
inib ição competitiva da mesma pela fenilalanil-tRNA.26

4. CONCLUSÕES
Pode-se observar com os resultados expostos pelas análises de cromatografi a líquida 
de alta efi ciência e o tratamento estatístico com confi ança de 0,95, que a ação da radia-
ção ionizante mesmo na menor dose aplicada (1 kGy) garantiu uma inativação efetiva 
tanto para soluções modelo aquosas quanto para metanólicas. Para soluções metanó-
licas doses de 3 kGy e 5 kGy tiveram uma ação similar, mas superior a de 1 kGy. Para 
soluções aquosas a dose de 3 kGy teve inativação similar a de 1 kGy e ambas foram 
inferiores a de 5 kGy. Nas análises por EMARIES pode-se verifi car que os dois picos 
mais relevantes, com exceção do pico característico da OTA, indicam a formação de 
produtos radiolíticos através de quebras de ligações, principalmente nas ramifi cações. 
Os compostos sugeridos pelas massas exatas encontradas são similares aos produtos 
de degradação obtidos em outros métodos de tratamento de alimentos como a torre-
fação. Além disso, como a modifi cação química ocorreu na parte da OTA referente à 
feniletilamina, os produtos radiolíticos perderam a similaridade com este aminoácido. 
Sendo assim podemos inferir que eles não atuarão mais na inibição competitiva da 
fenilalanil-tRNA, um dos principais fatores da toxidez da OTA. Esses resultados indi-
cam que a ação da radiação ionizante é efi caz na redução da OTA em sistemas-modelo, 
produzindo compostos menos tóxicos que o original, o que revela que o tratamento 
é uma alternativa viável para a redução do conteúdo de toxinas em alimentos. Trata-
mento esse que pode também ser empregado na eliminação de toxinas usadas como 
agentes de guerra química/biológica.
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1. INTRODUÇÃO
O uso da Dinâmica dos Fluidos Computacional [do inglês: Computational Fluid Dy-
namics (CFD)] já é uma realidade presente nas chamadas áreas estratégicas de alta 
tecnologia, tais como, as nucleares, aeroespaciais e de defesa. CFD é considerada como 
uma tecnologia de interesse da Defesa Nacional, segundo a Concepção Estratégica 
publicada pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.1 Em 
várias ocasiões os cálculos de CFD podem ser usados ao invés de executarem-se expe-
rimentos perigosos, caros ou de alta complexidade, como análises de risco, propagação 
de ondas de choques causadas por detonação de alto explosivo ou efeitos balísticos do 
impacto de um projétil em blindagem.2

A CFD, também chamada de Fluidodinâmica Computacional, estuda os fenôme-
nos relacionados com a movimentação de fl uidos e suas propriedades. O ponto de 
partida são as equações básicas dos fenômenos de transporte, ou seja, a equação da 
continuidade, os balanços de quantidade de movimento e de energia. Vários fenôme-
nos são regidos por estas transferências, que incluem transferência de fl uidos (bom-
bas, ventiladores, compressores), retirada ou doação de calor (transferência de calor, 
processos de separação), transferência de massa, mudanças de fases, reações, movi-
mentos mecânicos (agitadores) e deformações de sólidos (carga de vento em estrutu-
ras). Como exemplos específi cos podem ser citados a avaliação do desenvolvimento 
de calor dentro de uma pilha térmica,3 avaliação do campo de velocidades dentro de 
um tanque de mistura,4 a fl uidodinâmica de um reator tubular de polimerização em 
espiral,5 e o campo de velocidades que se desenvolve dentro de um reator concêntrico 
que degrada materiais via processos oxidativos avançados.6

A Rev. Virtual Quim., 2014,6 (3), 815-832. Data de publicação na Web: 16 de março de 2014
B Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Química, Av. Prof. Luciano Gual-
berto trav. 3 , no 380, CEP 05508-010, São Paulo-SP, Brasil.
C ardson@usp.br
D Instituto Militar de Engenharia, Seção de Engenharia Química, Divisão de Ensino e Pesquisa, Praça General 
Tibúrcio 80, CEP 22290-270, Rio de Janeiro-RJ, Brasil.
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A ideia deste trabalho é assinalar o potencial que a ferramenta de CFD apresenta 
tomando como exemplo a área de defesa. Para isso, são apresentados dois exemplos de 
dispersão do gás cloro em uma estação de metrô.7

2. FUNDAMENTOS
As técnicas de CFD fazem parte de um processo mais amplo de modelagem e simula-
ção, portanto o seu uso efetivo passa pela compreensão deste processo (item 2.1). Após 
o fenômeno físico ser compreendido, são consideradas hipóteses de forma a gerar o 
modelo matemático a partir das equações fundamentais da termofl uidodinâmica, que 
estão apresentadas no item 2.2. Então, entra a ferramenta de CFD em si. Esta contém 
três elementos:8 a modelagem da turbulência (item 2.3), a geração da malha (item 2.4) 
e o desenvolvimento de algoritmos (item 2.5).

2.1. Modelagem e simulação
O processo de modelagem e simulação se inicia com a consideração de um conjunto 
de hipóteses a respeito de como ocorrem os fenômenos físicos e químicos no interior 
dos equipamentos, que são, então, inseridas no conjunto de equações fundamentais 
(balanços de massa, quantidade de movimento e energia, equações constitutivas etc.). 
O modelo é, então, resolvido matematicamente – simulação – gerando respostas que 
são comparadas com os dados experimentais, para sua validação.

A compreensão de um fenômeno é realizada através do progresso conceitual. A 
cada nova tentativa, com novas hipóteses, tem-se uma maior compreensão do que 
acontece, mais se sabe sobre o sistema e mais profundas poderão ser as modifi cações 
a serem feitas.

A revisão de ideias e o desenvolvimento do modelo não são necessariamente no 
sentido da maior complexidade ou do aumento do número de parâmetros, mas sim 
do resgate de explicações para os fenômenos e para a reprodução dos dados experi-
mentais.

Observando a quantidade de modelos encontrados na literatura, a pergunta que 
naturalmente aparece é: o quê caracteriza um modelo como “bom”? A literatura diz 
que um bom modelo é aquele que reúne de forma ótima o conjunto complexidade 
matemática-explicação dos resultados experimentais.9

2.2. Equações fundamentais
Os problemas em fl uidodinâmica têm como fundamentos os balanços de massa, quan-
tidade de movimento e energia.10 As particularidades de cada problema são intro-
duzidas pelas condições de contorno e pelas equações constitutivas. As equações de 
balanço têm como origem o seguinte balanço:
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Eq. 1

Aplicando-se o balanço acima para a massa do sistema, tem-se a equação da con-
tinuidade:
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Eq. 2

Onde t é o tempo,  é a densidade do fl uido, vi é o vetor velocidade e  é o operador 
nabla.

Já para o fl uxo de quantidade de movimento, tem-se:
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Eq. 3

Onde t é o tempo, ρ é a densidade do fl uido, vi é a vetor velocidade e é o operador 
nabla e  é a viscosidade.

Ao considerar  e μ constantes e fl uido newtoniano na Equação 3, chega-se à equa-
ção de Navier-Stokes.2 O balanço pode ser aplicado para outras propriedades como a 
energia cinética (½ ρ v2), que é a 1ª equação do movimento e para o momento (ri x vj) 
que é a 2ª equação do movimento, provando que o tensor tensão é simétrico. Mas, 
também pode ser utilizado para entalpia, entropia, energia cinética turbulenta e taxa 
de energia cinética turbulenta.

Para o balanço de energia, chega-se a:
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Eq. 4

Onde Cp é calor à pressão constante, T é a temperatura, k é a condutividade térmica 
e Q é o termo fonte de calor.

O balanço de massa para uma espécie é:
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Eq. 5

Spalding11 propõe que isso seja feito através de uma equação generalizada da pro-
priedade :
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Onde  é a propriedade, t é o tempo, x, y e z são as componentes do vetor posição, 
u, v e w são as componentes do vetor velocidade,  é o coefi ciente de transporte por 
difusão e S é o termo-fonte.

Nas Equações 2-5 existem vários parâmetros a serem defi nidos como viscosidade 
(), calor específi co (Cp), condutividade térmica (k) e coefi ciente de difusão térmica 
(=  = k//Cp). Estes termos podem ser constantes, dependendo do material, mas 
podem seguir uma lei, como, por exemplo, a viscosidade que segue a lei das potências 
para fl uido não newtoniano. As Equações 2-5, que defi nem os coefi cientes de trans-
porte e os termos fonte, são as constitutivas do sistema, onde é inserida a cinética quí-
mica de um processo reativo ou como se comporta a densidade do material (equação 
de estado).

As condições de contorno mais simples na resolução de equações diferenciais são: 
de 1º tipo ou de Dirichlet, de 2º tipo ou de Neumann e de 3º tipo ou de Robin. Na 
condição de contorno de 1º tipo o valor da variável dependente é fi xado, por exemplo: 
T=30˚C, para equação de energia ou v=0 na parede, na equação do movimento. Na 
condição de 2º tipo o fl uxo da variável é igual a zero. Para a condição de 3º tipo, ocorre 
fl uxo em função do valor bulk da variável.

2.3. Turbulência
A turbulência é um movimento irregular que de uma forma geral surge em fl uidos 
quando estes:8

i. passam por superfícies sólidas; ou
ii. quando fl uxos de um mesmo fl uido se movimentam ou sobrepõem uns sobre os 

outros.
Turbulência é um problema em aberto, não existe uma teoria ou explicação defi ni-

tiva sobre isso. Otino12 expõe isto muito bem quando discute os diversos encaminha-
mentos possíveis para modelar a turbulência. Um deles é o da estabilidade hidrodinâ-
mica quando a turbulência é gerada a partir da organização, ou seja, do fl uxo laminar. 
Outro é justamente o contrário: o de como que a desorganização se organiza. Ainda 
é possível usar escalas de tempo e tamanho – escalonamento, ou usar fractais ou até 
mesmo, a teoria do caos. Por isso, outra defi nição é apresentada: “movimento turbu-
lento é uma condição irregular de fl uxo em que várias quantidades mostram variações 
aleatórias com o tempo e com o espaço, de forma que valores médios que são estatisti-
camente distintos podem ser obtidos.”8,10

´Φ+Φ=Φ  Eq.7

A média pode ser no tempo, no espaço ou no conjunto (ensemble).
Ainda procurando compreender a turbulência, Tennekes e Lumley13 indicam di-

versas propriedades da turbulência:
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i. Irregularidade: aleatoriedade, não há tratamento determinístico.
ii. Difusividade: a difusividade turbulenta é que causa mistura.
iii. Número de Reynolds alto.
iv. Rotacionalidade e 3D.
v. Dissipação: os fl uxos turbulentos são sempre dissipativos.
vi. Continuum: está na escala do contínuo, acima da escala molecular.

Uma apresentação didática para os modelos de turbulência pode considerar as cor-
relações, os métodos integrais, as médias de Reynolds, a simulação de grandes escalas 
(LES – Large Eddy Simulation) e a Simulação Numérica Direta (DNS – Direct Nume-
rical Simulation).

As correlações são amplamente usadas em engenharia através dos fatores de atrito, 
que são números adimensionais gerados a partir de outros números como Reynolds, 
Nusselt e Prandtl.10 São modelos semi-empíricos, portanto só podem ser aplicados na 
mesma faixa de sua obtenção.

Os métodos integrais reduzem em ao menos uma coordenada as equações de go-
verno de mecânica dos fl uidos. Utilizam dados experimentais no seu cômputo e preci-
sam ser refeitos quando um novo tipo de escoamento é calculado.

A família de modelos mais popular é a gerada pelo processo de média para as equa-
ções de Navier-Stokes (RANS – Reynolds Average Navier-Stokes). O ponto de partida 
é decompor a propriedade em um valor médio e uma fl utuação em torno da média, 
como na Equação 7.

A modelagem por grandes vórtices (LES) considera modelos para as pequenas es-
calas de turbulência, mas calcula os turbilhões para os grandes vórtices. Existe a ne-
cessidade de usar fi ltro, onde as escalas menores são fi ltradas e não calculadas. É uma 
situação intermediária entre o cálculo de médias e o cálculo efetivo de todas as escalas 
de turbilhões, o que é feito na simulação numérica direta (DNS). Infelizmente, o cálcu-
lo DNS ainda é limitado a casos com geometria simples e baixo número de Reynolds. 
Os cálculos LES requerem de 5 a 10% do tempo computacional do DNS.

A geração de modelos RANS foi resultado da contribuição de grandes expoentes 
da ciência: Reynolds (1886), Boussinesq (1877), Taylor (1915), Prandtl (1925), Von 
Karmam (1911) e Kolmogorov (1941). O primeiro passo foi dado por Reynolds quan-
do propôs que uma propriedade no regime turbulento poderia ser decomposta em um 
valor médio e uma fl utuação, tal como na Equação 7. Estas componentes são então 
inseridas nas equações fundamentais e resultam em equações similares para as pro-
priedades médias, mas surgem correlações de fl utuações de duas propriedades. Este 
termo impõe o chamado problema de fechamento, porque há a necessidade de se pro-
por uma solução para ele. Quando o termo é a correlação de velocidades em direções 
diferentes, este é chamado de tensor de Reynolds.
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Uma proposta foi feita por Boussinesq, a aproximação de Boussinesq, onde o ten-
sor de Reynolds toma a mesma forma da lei de Newton. Portanto, o tensor é propor-
cional ao gradiente da velocidade. Só que a constante de proporcionalidade é uma 
viscosidade turbulenta, que é uma propriedade do fl uxo e não do fl uido.

A teoria sobre turbulência ainda está em desenvolvimento. O modelo -, bastante 
popular em engenharia química, não é bem adequado para todos os fenômenos físi-
cos. Portanto, outras propostas foram feitas como o - renormalizado (RNG) e os 
modelos de fechamento de segunda ordem.8

2.4. Volumes finitos2

Volumes fi nitos é uma técnica de solução numérica para equações diferenciais ade-
quada para equações com pelo menos uma coordenada espacial. A ideia central é 
manter o fl uxo de propriedade entre volumes adjacentes. O método é composto por 
quatro etapas. Na primeira, divide-se o volume em um número fi nito de elementos 
de volume. Esta discretização chama-se geração de malha (mesh), que pode ser estru-
turada ou não estruturada. O próximo passo é reduzir o operador diferencial a um 
operador diferença. Embora seja similar a técnica de diferenças fi nitas, a ideia é usar 
o teorema geral do cálculo onde se integra uma derivada. Com isso, não se insere erro 
algum, ao contrário da técnica de diferenças fi nitas, que aproxima o operador diferen-
cial diretamente por um operador diferença. Como exemplo, seja uma propriedade 
que se difunde segundo a Equação 6, mas sem advecção, em estado estacionário, em 
uma direção e sem fonte, ou seja difusão em uma direção:
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A ideia é integrar no intervalo fi nito de i a i + 1:
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A primeira integração não insere erro, já que é uma operação do cálculo:2
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Eq.10

A partir daqui, o operador diferencial é reduzido por diferenças fi nitas. Daí, gera-
-se um conjunto de equações algébricas, que ao ser resolvido (terceiro passo), resulta 
em um conjunto fi nito de pontos que é a solução por diferenças fi nitas. O último passo 
é representar este conjunto de dados, através de gráfi cos.
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Esta é uma forma extremamente simplifi cada de apresentar o método, mas dá uma 
boa ideia central. A equação geral para a propriedade, Equação 6, já indica que existem 
outros termos a serem resolvidos. O termo advectivo já seria reduzido a uma fórmula 
diferença, contudo os valores da propriedade estariam representados na face e não 
nos centros dos volumes. Este é um problema inerente ao método, embora o foco seja 
calcular as propriedades nos centros dos volumes, as integrações geram valores nas 
faces dos elementos de volume. Isto gera as aproximações centradas, upwind e suas 
associações, como híbrido e Power Law.

O termo transiente pode ser resolvido pelos métodos tradicionais de Euler explíci-
to, semi-implícito e implícito, com suas vantagens e desvantagens, como estabilidade e 
solução de sistemas tridiagonais (TDMA).

Finalmente, algo tem de ser falado sobre o termo fonte. Este é um forte potencial de 
fonte de não linearidade. Por isso, este termo sempre será linearizado (S = SU + SP P) 
de forma a se encontrar um sistema de equações lineares.

A resolução por volumes fi nitos envolve uma série de outros problemas que não 
foram discutidos, como condições de contorno, difusão numérica, acoplamento pres-
são-velocidade, número de Courant, mas os pontos essenciais foram abordados.

2.5. Geração de malhas
Um conceito básico em CFD é dividir o elemento de volume percorrido pelo fl uxo em 
várias subdivisões, chamadas de elementos ou células. O conjunto de células compõe a 
malha, com suas diversas linhas e pontos de interseção, ditos nós. A escolha da malha 
a ser implementada é um dos fatores decisivos na solução das equações diferenciais. 
Para problemas com geometria assimétrica e/ou com pontos críticos, é necessário in-
serir um número maior de pontos nestas regiões. A geração de malha pode ser feita 
em programas específi cos para isto como o ICEM e o GAMBIT14 da ANSYS ou opções 
open sources como o OpenMesh.15

As várias formas para as malhas fi zeram com que se tornasse necessário classifi car 
as malhas de acordo com: forma, ortogonalidade, estrutura, blocos, posição da variá-
vel e movimento das malhas.

As células podem ser triangulares ou quadriláteras. Caso todas as linhas formem 
90˚, diz-se que a malha é ortogonal, caso contrário ela é não ortogonal. Cabe ressaltar 
que as malhas não ortogonais terão de ser resolvidas em sistemas de coordenadas não 
ortogonais. Uma malha é dita estruturada se todos os pontos que formam uma célula 
são circundados pelo mesmo número de células em toda a malha.

2.6. CFD
De uma forma simples, a simulação via CFD pode ser vista como um conjunto com-
posto por três pontos: 1) escolha de uma geometria que represente o fenômeno e o 
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mesh associado; 2) solução matemática das equações diferenciais, equações constitu-
tivas e condições de contorno associadas ao fenômeno; e 3) apresentação visual dos 
resultados.16 O resultado fi nal é composto de gráfi cos de propriedades no espaço que 
podem levar a conclusões fortemente associadas com a geometria do problema.

Atualmente, a simulação via CFD é realizada em pacotes comerciais como o 
 Phoenics®11. Cada pacote possui seus pontos fortes e fracos, mas de uma forma geral, 
as etapas a serem seguidas para avaliar uma situação física utilizando um pacote co-
mercial de CFD são:16

6. Propor uma geometria que represente conceitualmente o sistema.Representar a 
geometria.Gerar ou importar o mesh (grid).Checar o mesh.Selecionar um modelo 
preliminar no soft ware.Escolher as equações diferenciais básicas que representam 
o sistema: fl uxo laminar ou turbulento (ou invíscido), espécies químicas, modelos 
de transferência de calor etc. Identifi car outros contextos físicos particulares: ven-
tiladores, trocadores de calor, meios porosos etc.

7. Especifi car as propriedades do material: massa específi ca, viscosidade, condutivi-
dade térmica etc.Escolher a formulação matemática mais apropriada: problema 
com rigidez ou com forte não linearidade.

8. Inserir as condições iniciais do problema: velocidade inicial em problema transien-
te.Calcular a solução.Examinar os resultados.Salvar os resultados.Se necessário, re-
fi nar o mesh ou considerar revisões do modelo físico ou numérico.

3. POTENCIAIS UTILIZAÇÕES DE CFD NA ÁREA DE DEFESA 
QUÍMICA
O Ministério da Defesa junto com o MCT apresentaram uma proposta de desenvol-
vimento técnico-científi co para fomentar trabalhos na área de Defesa.1 Uma das áreas 
de interesse é o controle de possíveis ataques terroristas, chamada de Defesa Quími-
ca, Biológica e Nuclear (DQBN). A resposta para um ataque químico ou biológico 
tem como fundamentação teórica a contenção de acidentes com produtos químicos. 
A grande diferença é ter de identifi car o agente contaminante, que é conhecido em um 
acidente, mas é desconhecido em um ataque terrorista.

O guia sequencial de ações a serem seguidas após um ataque terrorista foi desen-
volvido por Fitch.17 O plano identifi ca quatro fases: notifi cação, pronta resposta, ca-
racterização e descontaminação e remediação. Durante a fase inicial de notifi cação, 
um centro de operações identifi ca um evento com base em sensores, informação de 
inteligência ou dados de casualidades. A fase de pronta resposta é similar à mesma fase 
aplicada para materiais perigosos (HAZMAT) ou outra ação de emergência tomada 
para estabilizar ou isolar o incidente e cuidar das casualidades. A fase de caracteriza-
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ção foca na determinação dos parâmetros locais chaves, incluindo tempo de desen-
volvimento, extensão da contaminação e avaliação dos riscos potenciais às pessoas e 
ao meio ambiente. A fase fi nal de reparação envolve a seleção de local específi co para 
descontaminação de reagentes, se necessário, e amostragem para verifi car que todos 
os tópicos ambientais de vida longa (persistentes) tenham sido encaminhados e se a 
solução está dentro dos padrões regulatórios. Apesar de todos os grandes avanços em 
todas estas áreas, vários problemas ainda limitam a habilidade de prever, preparar, 
detectar e responder ao terrorismo químico e biológico. A fase de caracterização re-
quer métodos e modelos para prever o transporte do agente pelo ambiente, a extensão 
da contaminação, a duração da contaminação e as melhores rotas para as equipes de 
socorro. É neste ponto que se insere o contexto deste trabalho.

Os métodos CFD são ferramentas que podem ser utilizadas para compreender fl u-
xos tridimensionais associados a distribuições de concentrações de substâncias quí-
micas liberadas em ambientes urbanos complexos. Estes métodos têm custo compu-
tacional elevado e somente nos últimos anos, com o advento de processadores mais 
velozes, a técnica se tornou viável. Alternativamente aos métodos CFD, que exigem 
muito tempo de cálculo computacional, vêm sendo desenvolvidas pesquisas utilizan-
do técnicas de inferência Bayesiana alimentadas por dados provenientes de redes de 
sensores. Obviamente, redes de sensores com resolução sufi ciente para prover dados 
confi áveis têm custo elevado.17

Outra alternativa é o desenvolvimento de modelos de dispersão simplifi cados, 
como o desenvolvido pela Environmental Protection Agency (EPA) dos EUA em con-
junto com o National Atmospheric and Oceanic Administration que usa o Areal Loca-
tions of Hazardous Atmospheres (ALOHA). Outro exemplo é o desenvolvido pelo U.S. 
Department of Homeland Security (DHS) por meio do National Atmospheric Release 
Advisory (NARAC).

O DHS subsidia estudos de novas estratégias e tecnologias, envolvendo simulações 
por métodos CFD e redes neurais, para monitorar metrôs, aeroportos e outras estru-
turas operacionais de impactos econômicos consideráveis.17

A dispersão de agentes químicos ou biológicos pode ocorrer em três cenários dis-
tintos: interior (indoor), ambiente externo (outdoor) e ambiente semifechado (semi-
-enclosed). A diferenciação é importante devido ao meio em que vai ocorrer a disper-
são. Em um ambiente aberto, deverão ser consideradas características da atmosfera, 
ou seja, o conhecimento da micrometereologia: velocidade do vento, umidade e, até 
mesmo, a turbulência gerada pelos edifícios e construções.18 Já em ambientes fechados 
prevalecem os estudos de HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), ou 
seja, a interação de temperatura, velocidade e equipamentos de ar condicionado ou 
exaustão.19
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4. EXEMPLO: DISPERSÃO DE GÁS CLORO EM ESTAÇÃO DE METRÔ
São aqui apresentados dois estudos de caso sobre dispersão de agentes químicos em 
uma estação de metrô na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo do estudo foi verifi car a 
efi ciência das centrais de extração de fumaça (CEF) da estação para extrair os agentes 
químicos. As CEF são acionadas em regime de exaustão quando o incidente ocorre no 
nível inferior da estação, extraindo a fumaça pelas galerias; e em regime de insufl ação 
quando o incidente ocorre no nível do mezanino, extraindo a fumaça pelos acessos à 
estação.

Foi avaliado um evento composto por várias etapas. Uma primeira simulação foi 
feita para calcular as velocidades que se estabelecem somente com os ventiladores li-
gados. O contaminante é então liberado durante os passos de tempo compreendidos 
entre 5 e 10 segundos. Foi assumido que o tempo necessário para que a contaminação 
fosse detectada e as primeiras medidas de contenção fossem tomadas seria de 1 mi-
nuto após o início da liberação de gás. Durante este primeiro minuto o gás se espalha 
sob a ação da difusão molecular e da convecção gerada pelos ventiladores de parede.

As superfícies de isoconcentração de gás cloro em diversos tempos da simulação 
estão apresentadas na Figura 1. A concentração escolhida como concentração de segu-
rança foi a fração molar de 6, 6 × 10−4, o que corresponde a dez minutos de exposição 
para atingir a dose letal em 50% da população exposta (LD50). Estão apresentados os 
tempos de 7,5; 10; 20 e 65 segundos. Neste período, as CEF permanecem inativas e o 
gás se dispersa por difusão e pela convecção geradas pelos ventiladores de parede.

Na Figura 2 são mostrados os tempos de 90, 120, 150 e 180 segundos. Neste perío-
do, as CEF são acionadas e pode-se ver o deslocamento da superfície de isoconcentra-
ção em direção à galeria norte, bem como o efeito da diluição do agente químico que 
pode ser constatado pela variação da escala de concentrações. Ao fi m de 180 segundos 
todo o cloro foi extraído da plataforma, comprovando a efi ciência da CEF neste caso.

Assim como na simulação anterior, utilizou-se como condição inicial o valor do 
campo de velocidades e do campo de pressões obtido previamente. Durante as simula-
ções, o contaminante foi liberado em um ponto do mezanino a partir dos 5 segundos 
até o fi m da simulação, o que se deu com 240 segundos. Foi mantida a hipótese de que 
o tempo necessário para que a contaminação fosse detectada e as primeiras medidas 
de contenção fossem tomadas seria de 1 minuto após o início da liberação de gás. 
Durante este primeiro minuto o gás se espalha sob a ação da difusão molecular e da 
convecção gerada pelos ventiladores de parede.
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Figura 1. Superfícies de isoconcentração de gás cloro na fase de dispersão nos tempos:7 
(a) 7,5 s; (b) 10,0 s; (c) 20,0 s e (d) 65,0 s.
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Figura 2. Superfícies de isoconcentração de gás cloro na fase de acionamento 
do sistema de exaustão:7 (a) 90 s; (b) 120,0 s; (c) 150,0 s; (d) 180,0 s.
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Nas Figuras 3 e 4 têm-se as superfícies de isoconcentração do gás cloro em diversos 
tempos da simulação. A concentração escolhida como concentração de segurança foi a 
fração molar de 1,0 × 10−4, o que corresponde a aproximadamente uma hora de expo-
sição para atingir a LD50. Na Figura 3 são mostradas as isossuperfícies para os tempos 
de 7,5; 40; 65 e 70 segundos, e na Figura 4 são mostradas as isossuperfícies para os 
tempos de 80; 105; 120 e 240 segundos.

É possível observar que nos tempos até 65s o gás se dispersa lentamente sob a ação 
das forças difusivas e pelos poucos movimentos convectivos gerados pelos ventiladores 
de parede. A partir de 65 segundos o gás é expulso por um dos acessos por ação das 
CEF. Percebe-se que a partir de 180 segundos todo gás que é liberado fl ui diretamente 
para a referida saída, e pode-se considerar que o campo de concentrações se aproxima 
do estado estacionário, não sofrendo modifi cações signifi cativas a partir de então.

Os resultados mostram que em caso de liberação de agentes não persistentes na 
plataforma, sendo a CEF acionada em exaustão um minuto após a liberação, em al-
guns minutos todo o agente químico é extraído para as galerias. Quando a liberação 
do agente se passa no mezanino e as CEF são acionadas em regime de insufl ação, a 
extração do agente químico se dá diretamente pelos acessos da estação, sendo lança-
do diretamente na atmosfera, podendo causar danos maiores à população local. Esta 
medida pode levar a contaminação dos arredores, uma zona residencial, aumentando 
os danos causados. Ainda, as equipes de socorro utilizam estes acessos para entrar na 
estação e socorrer os feridos, que por sua vez são evacuados pelos mesmos acessos.
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Figura 3. Superfícies de isoconcentração do gás cloro nos tempos:7 
(a) 7,5 s; (b) 40,0 s; (c) 65,5 s e (d) 70,0 s.
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Figura 4. Superfícies de isoconcentração do gás cloro nos tempos:7 
(a) 80 s; (b) 105 s; (c) 120 s; (e) 240 s.
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5. CONCLUSÕES
Existem diversos fenômenos na natureza que são regidos pelas equações de fenôme-
nos de transporte. Por isso, foram desenvolvidas ferramentas matemáticas e computa-
cionais para reproduzir estes fenômenos. Após o ataque terrorista de 11 de setembro 
nos Estados Unidos, a sociedade civil passou a participar mais ativamente das ativi-
dades de Defesa. O conhecimento dito dual pode ajudar em vários campos da Defesa.

A ferramenta de CFD é um exemplo de como o conhecimento científi co pode aju-
dar diretamente na tomada de decisões pelos agentes competentes. No caso de um 
ataque químico ou biológico, é possível prever o transporte do agente pelo ambiente, 
a extensão da contaminação, a duração da contaminação e as melhores rotas para as 
equipes de socorro.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. O terrorismo
O mundo está sujeito a eventos danosos de toda natureza, cujas consequências podem 
alcançar patamares devastadores, tanto para o ambiente como para as pessoas. Tais 
eventos podem ser oriundos ou não da ação humana, demonstrando a possível vulne-
rabilidade ou não de medidas governamentais e sociais concernentes à sua mitigação.

Muitas das ações adversas não podem ser controladas, como no caso de eventos 
oriundos da natureza. Contudo, é possível estabelecer um processo de antecipação de 
ocorrências por intermédio da análise das vulnerabilidades e das ameaças a que o sis-
tema está sujeito. Dessa forma é possível desencadear ações de prevenção, preparação, 
resposta e possibilitar uma estrutura que torne possível a recuperação da área afetada. 
Portanto, um conjunto de procedimentos governamentais e privados pode ser conce-
bido ao menos para o restabelecimento da normalidade.
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Nesse contexto, o terrorismo pode ser visto como uma ação humana complexa que 
pode apresentar diversas defi nições, ainda não uníssonas no cenário mundial. A de-
fi nição estabelecida pelas Nações Unidas trata o terrorismo como “o conjunto de atos 
criminosos contra um Estado destinado ou calculado para criar uma forma de terror 
nas mentes das pessoas, em particular, de grupos ou o público em geral”.1 Os EUA, por 
sua vez, defi nem o terrorismo de várias formas, destacando-o como o “conjunto de 
ações que compreendem o uso ilegal da força ou da violência contra pessoas ou bens 
para intimidar ou coagir, visando à consecução de objetivos políticos ou sociais”.1 Já 
o Reino Unido defi ne o terrorismo como “o uso da violência para fi ns políticos, que 
inclui qualquer uso da violência com a fi nalidade de colocar o público ou qualquer 
parte do público com medo”.1

Mesmo sem ter sido alvo direto do terrorismo ou jamais ter tido seu território uti-
lizado como palco para uma ação dessa espécie, o Brasil não deixou de receber refl exos 
sob as ondas de choque produzidas pelas últimas grandes ações terroristas perpetradas 
no mundo.2 De fato, especialistas da área são enfáticos quando afi rmam que o Brasil 
não está livre de ataques terroristas.3 Na atualidade, o terrorismo pode ser visto como 
um fenômeno global e o Brasil, apesar de não parecer ser o local mais provável para 
esse tipo de ação, deve ser encarado como potencial alvo, não sendo possível esquecer 
que eventos dessa natureza já ocorreram em países da América Latina e continuam a 
ocorrer. De fato, é possível destacar a ocorrência de um ataque terrorista a um centro 
judaico em Buenos Aires, no começo dos anos 1990. Em particular, a globalização é 
um fenômeno, cuja característica de abertura de fronteiras, expõe mais o País ao peri-
go, não o livrando, portanto, desse risco.4

Desta forma, é essencial desenvolver planejamentos de contingências efi cazes, com 
base em ferramentas capazes de propiciar o máximo de informações sobre as ame-
aças à segurança pública, a infl uência das instalações físicas, dos ventos, do público 
e da própria natureza do problema físico envolvido. Neste sentido a fl uidodinâmica 
computacional (CFD) pode oferecer subsídios confi áveis que possibilitem a realiza-
ção de análises de risco detalhadas de cenários críticos em termos de probabilidade 
de ataques terroristas, de forma a minimizar as eventuais perdas de vidas humanas e 
econômicas na eventualidade de um ataque.

O terrorismo vem se estabelecendo como a principal ameaça à paz mundial, prin-
cipalmente depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas, nos 
EUA. O episódio acentuou marcantemente o descontrole do mundo contemporâneo, 
ampliando o raio de ação da violência anteriormente circunscrita predominantemente 
ao Oriente,5 abrindo um novo rumo na História da Humanidade. Por isso mesmo, o 
tema constitui motivo sufi ciente para mobilizar atenções e preocupações de todos os 
países envolvidos na causa comum da segurança internacional.6

Diante dessas vulnerabilidades, o conhecimento e a antecipação por parte das au-
toridades, principalmente, podem exercer um elevado poder de neutralização ou dis-
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suasão dos resultados pretendidos pelos terroristas. Em Tóquio, transcorridos pouco 
mais de 15 anos do mais grave atentado ocorrido no Japão após a Segunda Guerra 
Mundial, o ex-chefe da polícia do país, Takaji Kunimatsu, afi rmou que as autoridades 
receberam uma denúncia anônima de que a seita Aum Shinrikyo estaria planejando 
uma ação daquela magnitude em resposta às investigações que os religiosos sofriam 
na ocasião. Caso as autoridades tivessem levado a denúncia realmente a sério, a polícia 
poderia ter evitado ou minimizado o número de vítimas.7

1.2. Avaliação de risco aplicada ao terrorismo
Acerca da abrangência do risco imposto pelos eventos do 11 de setembro, Habermas8 
afi rma que o terrorismo torna a identifi cação do adversário e a estimativa realista dos 
riscos virtualmente impossíveis. Para isso, torna-se necessário estabelecer uma dife-
rença entre o que vem a ser o ataque terrorista propriamente dito e a ameaça decor-
rente dessas ações que, em função do evento ocorrido em solo americano, se tornou 
um evento de cunho universal.

O risco pressupõe uma sociedade que tenta ativamente romper com seu passado, 
gerando diferentes dilemas e tensões que se infi ltram na vida cotidiana, nas estruturas 
social, política, econômica e nas instituições em geral, tumultuando seus fundamen-
tos, suas bases, comprometendo seu funcionamento, gerando incertezas e confundin-
do seus integrantes.9 Posicionar o Brasil nessa contextualização é mostrar que, diante 
do almejado crescimento econômico e da escolha para sediar eventos de importância 
internacional, o País se encontra preparado para minimizar, dissuadir e até mesmo 
neutralizar as mais diversas ações que atentem contra a segurança das pessoas, par-
ticularmente as que envolvem terrorismo. Dessa forma, pretende-se, também, sal-
vaguardar a imagem do Brasil perante a comunidade internacional como um centro 
detentor de capacidade para enfrentar este tema com medidas científi cas adequadas.

A economia mundial está crescendo hoje à uma taxa em torno de 4% ao ano, de 
modo que o terrorismo não teve a capacidade de interromper essa trajetória de cresci-
mento em longo prazo, o que leva a maioria dos estudiosos do assunto à conclusão de 
que o impacto maior almejado, do ponto de vista do terrorismo, não é macroeconô-
mico, mas setorial. Sendo assim, certos setores da economia sofrem mais diretamente 
o impacto, como no caso do transporte aéreo, da indústria de turismo, da indústria de 
seguros e do setor tecnológico.10

A mídia mundial envia lembretes diários sobre a possibilidade de ocorrência de 
eventos terroristas. Em dezembro de 2010, diversos canais de comunicação noticiaram 
pela internet a preocupação de parte das autoridades brasileiras a respeito da possi-
bilidade de o País se tornar alvo potencial de ataques terroristas durante a realização 
dos referidos eventos mundiais. O fato foi prontamente negado pelo Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) brasileiro, o que evitou a disseminação dos temores que 
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cercam a possibilidade de prática de atos dessa natureza, principalmente durante as 
Olimpíadas de 2016.

Como ocorre com outros crimes, o terrorismo não vai desaparecer, e encontra-
-se em franco desenvolvimento e aperfeiçoamento em todo o mundo.11 O País deve, 
portanto, considerar fortemente a possibilidade de ter que enfrentá-lo, ainda que 
apenas com medidas de prevenção. A utilização de armas não convencionais para fi ns 
terroristas não constitui atualmente somente uma simples teoria, mas uma realidade 
que não pode ser ignorada pelas nações.

1.3. Fluidodinâmica computacional como fator de prevenção
Várias são as metodologias que podem ser empregadas favoravelmente para a preven-
ção e a preparação de respostas a ataques com agentes não convencionais em ambien-
tes de grande circulação de pessoas e em eventos de importância internacional, como 
os que o Brasil se propõe a sediar futuramente. Dentro do contexto de segurança na-
cional citado anteriormente, é fundamental que se desenvolvam pesquisas que tornem 
possível mensurar de forma mais precisa os riscos inerentes às ações terroristas em 
locais públicos que possam constituir alvos de ataques. Nessa linha, as ferramentas de 
simulação computacional por CFD, quando aliadas às metodologias de avaliação de 
segurança ambiental e de probabilidade de risco, parecem formar um sistema adequa-
do para o estabelecimento de condutas ou procedimentos pelas autoridades responsá-
veis, auxiliando no planejamento dos aludidos eventos.4

Simulações por CFD têm dado importantes contribuições para análises de con-
forto e de segurança ambiental em diversas áreas do conhecimento. Particularmente, 
deve-se observar que experimentos, especialmente em grande escala, frequentemente 
têm um alto custo e não podem ser realizados por questões óbvias de segurança. Nes-
ses casos, os estudos por CFD são especialmente relevantes.

O aumento da velocidade de processamento com computadores de alto desempe-
nho tem ainda possibilitado a realização de simulações por CFD para cenários realis-
tas de avaliação de acidentes, com precisões mensuráveis.12

O planejamento e a preparação antecipados para atender situações de risco ou de 
emergência envolvendo ataques com agentes perigosos podem ser apresentados como 
uma alternativa bastante efi caz para a redução dos efeitos promovidos sobre os seres 
humanos e o ambiente. Estudos por CFD podem complementar o aprimoramento do 
domínio do conhecimento das potenciais ameaças ao evento, o que pode direcionar 
a adoção de procedimentos de resposta a emergências mais adequados. Essas ferra-
mentas e os conceitos de análise de risco e seu devido gerenciamento empregados 
adequadamente podem auxiliar nos estudos da metodologia presentes em normas 
próprias para situações de crise, estabelecendo novos rumos voltados à proteção da 
vida humana.
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1.4. Segurança Ambiental
No âmbito da literatura brasileira a expressão “meio ambiente” aparece de forma re-
dundante e confusa, não sendo, portanto, a mais adequada, porque os termos meio e 
ambiente são palavras sinônimas.13 O termo meio signifi ca “lugar onde se vive, com 
suas características e condicionamentos geofísicos”; já o ambiente é “aquilo que cerca 
ou envolve os seres vivos ou as coisas”. O termo “segurança ambiental”, por sua vez, 
surge com o alargamento do conceito de segurança promovido no início dos anos 
1980. A primeira vez em que a noção de segurança ambiental emergiu como um novo 
conceito foi em um relatório publicado em 1982 pela Comissão Independente sobre 
Questões de Desarmamento e Segurança (CISD), presidida pelo ex-primeiro ministro 
Sueco Olof Palme, em que se fez uma distinção entre “segurança coletiva” e “segu-
rança comum”. O termo segurança coletiva se relaciona com a segurança voltada ao 
relacionamento entre os Estados e abarca conceitos como os de aliança e dissuasão. A 
segurança coletiva se relaciona com a cooperação para fazer face aos problemas glo-
bais e aos problemas relacionados com o futuro da humanidade e a sua sobrevivência. 
O relatório da Comissão Palme considerou as várias ameaças à segurança comum que 
incluem, além das ameaças militares, diversos tipos de ameaças classifi cadas como não 
militares, como as relacionadas com os problemas econômicos, o crescimento demo-
gráfi co e a destruição do ambiente.14

Em 1952, a Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 502 (VI) de janei-
ro de 1952, criou a Comissão de Desarmamento das Nações Unidas (UNDC) sob o 
Conselho de Segurança, com um mandato geral sobre questões de desarmamento. A 
primeira sessão especial da Assembleia Geral dedicada ao desarmamento, em 1978, 
estabeleceu a UNDC como um órgão subsidiário da Assembleia, composta por todos 
os Estados membros das Nações Unidas.15

A UNDC foi criada como um órgão deliberativo, com a função de analisar, fazer 
recomendações sobre várias questões no campo do desarmamento e acompanhar as 
decisões e recomendações relevantes da sessão especial. O órgão tem ainda a fi nali-
dade de executar trabalhos na área de desarmamento e segurança internacional para 
regulamentação dos mais diversos armamentos dispostos em todo mundo, tratando 
também de temas relacionados ao desarmamento e suas infl uências na segurança in-
ternacional e nas relações entre os povos, como o desarmamento e a não proliferação 
de armas leves e de pequeno calibre, armas químicas, biológicas, a questão do uso do 
espaço para fi ns militares e o terrorismo.15

Ao fi nal dos anos 1990, com o reconhecimento do fenômeno da mudança climáti-
ca e da velocidade de perda de biodiversidade, o conceito de segurança ambiental foi 
expandido para englobar um leque mais amplo de ameaças e vulnerabilidades, tanto 
dentro dos Estados quanto internacionalmente. Na verdade, essas ameaças à segu-
rança ambiental sempre estiveram presentes, embora o seu reconhecimento dentro 
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de uma agenda ampliada de segurança manifesta em uma nova era de diálogo e ação 
constituía um marco a ser considerado.16

Interessa, com base no exposto anteriormente, o ambiente artifi cial a ser estudado, 
por ser o construído, alterado ou infl uenciado pelo ser humano. O ambiente artifi cial é 
aquele constituído pelos edifícios urbanos, que são os espaços públicos fechados, e pe-
los equipamentos comunitários, que são os espaços públicos abertos, como as ruas, as 
praças e as áreas verdes. Embora esteja mais relacionado ao conceito de cidade, o con-
ceito de ambiente artifi cial abarca também a zona rural, referindo-se especifi camente 
aos espaços habitáveis, visto que nele os espaços naturais cedem lugar ou se integram 
às edifi cações urbanas artifi ciais, consolidando a ação transformadora do homem.17

Em decorrência do conceito e da limitação do tipo de ambiente, o atendimento a 
critérios de segurança e de higiene se apresenta fundamental para a prevenção dos di-
versos tipos de acidentes ou crises. Nesse contexto, a segurança ambiental é a necessi-
dade de estabelecer um conjunto de medidas voltadas à proteção do próprio ambiente 
contra a ocorrência de determinados eventos danosos. Esse talvez pareça um conceito 
amorfo, mas constitui provavelmente uma noção mais simples do que vem a ser segu-
rança nacional.17

As ameaças à segurança ambiental exigem mecanismos efi cientes para a prevenção, 
preparação e resposta, notadamente as que se dirigem às necessidades humanas e de 
saúde, tais como doenças, secas, inundações e furacões (ou seja, eventos da natureza 
de grandes proporções catastrófi cas), a poluição industrial e a degradação ambiental. 
Devem também ser considerados segurança e bem-estar humanos em situações de 
confl itos, fome e escassez de recursos naturais.17

Sob o ponto de vista das relações internacionais, a segurança ambiental é consi-
derada como sendo um conceito essencialmente contestado,18 em função do fato de 
que o seu signifi cado não é um dado ontológico, mas sujeito a mudanças ao longo do 
tempo.19 Por não apresentar signifi cado constante, seu conceito signifi ca algo diferente 
para cada tradição nos estudos de segurança.

Desta forma, a segurança ambiental diz respeito à manutenção do local, da região 
e da biosfera planetária como o sistema de apoio essencial a todas as ações que depen-
dem da condução da vontade humana. Os cinco setores de segurança (militar, político, 
econômico, social e ambiental) não operam isoladamente. Cada um defi ne um ponto 
dentro da problemática de segurança e uma forma de ordenar as prioridades e pontos 
relevantes, mas todos se entrelaçam em uma teia de fortes ligações.18 Sendo assim, a 
segurança ambiental se apresenta como um tema de importância, não só no contexto 
mundial, mas também para aplicação imediata e particular e para o tratamento de 
situações em que pessoas ou o ecossistema se encontrem em situações de perigo, tal 
como se pretende estudar neste trabalho.
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2. OS MODELOS DE FLUIDODINÂMICA COMPUTACIONAL (CFD)
Modelos de CFD estabelecem soluções numéricas para o conjunto de equações di-
ferenciais parciais que governam um determinado problema de escoamento. Para a 
modelagem de dispersão de gás em um ambiente as equações que governam o escoa-
mento incluem os balanços de massa, de energia e de quantidade de movimento para 
cada componente. Todas as equações devem ser discretizadas em um domínio com-
putacional adequado, onde as equações algébricas resultantes devem ser resolvidas.

Dentre os vários campos da ciência e da tecnologia, as contribuições da simulação 
computacional parecem particularmente promissoras no século XXI como base para a 
evolução da tecnologia, segurança, vida social e conservação ambiental.20

Atualmente, as técnicas de CFD constituem ferramentas capazes de prover solu-
ções adequadas para problemas de avaliação de risco, substituindo modelos resultan-
tes de situações particulares, como os que envolvem dispersão de gás em geometrias 
regulares. O aumento da velocidade das CPU tem proporcionado a solução de proble-
mas de escoamento em ambientes com geometrias complexas, fornecendo previsões 
confi áveis a respeito das infl uências físicas e químicas nos problemas de dispersão de 
gases sobre obstáculos.21

Dentre as principais vantagens da aplicação das técnicas de CFD, em detrimento 
de ensaios experimentais, pode-se citar a redução do tempo de desenvolvimento, a 
maior fl exibilidade das condições experimentais, a simulação de condições de opera-
ção críticas e de difícil realização experimental, a redução de custos e o maior nível de 
detalhamento e volume de informações sobre o sistema.

2.1.Escoamentos multifásicos
Os escoamentos multifásicos são aqueles que apresentam uma interface defi nida entre 
duas ou mais fases que se deslocam com velocidade relativa entre si. As fases podem 
ser contínuas ou dispersas. Essa classe de escoamento normalmente é descrita em ter-
mos de valores médios para as fases contínuas e de distribuições de tamanho para os 
sistemas dispersos.22

Uma fase se refere ao estado sólido, líquido ou vapor em que se encontra a maté-
ria. Um escoamento multifásico é o fl uxo de uma mistura de fases, tais como gases 
(bolhas) em um líquido ou de líquido (gotas) em gases, e assim por diante.22 Pode-se 
classifi car os sistemas multifásicos por meio da topologia do escoamento, no sentido 
da continuidade ou não da interface entre as fases, dividindo-os em disperso, estra-
tifi cado ou misto. Os escoamentos dispersos são os que apresentam uma fase consti-
tuída de elementos discretos, tais como gotas em um gás ou bolhas em um líquido. Os 
sistemas estratifi cados apresentam todas as fases escoando com a formação de uma 
interface contínua entre elas, de maneira que nenhuma fase se apresenta dispersa. Os 
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sistemas multifásicos mistos se apresentam tanto como uma interface semicontínua 
quanto como partículas em suspensão em uma ou mais fases.23

Escoamentos multifásicos são importantes na maior parte das aplicações indus-
triais. Nestas aplicações, estão incluídos os processos de conversão de energia, fabrica-
ção de papel e aplicações médicas e nucleares. Muitos sistemas de combustão envolvem 
escoamentos diluídos multifásicos, como os sprays de gotas líquidas em combustor de 
turbina a gás de alta velocidade e os escoamentos em tubos recheados.24

A compreensão dos escoamentos físicos em que mais de uma fase está envolvida 
oferece problemas de complexidade muito maior do que o encontrado em escoamen-
tos monofásicos. As razões desta complexidade são relacionadas ao fato de que as fases 
não se misturam uniformemente e que interações de pequena escala entre as fases 
podem ter profundos efeitos sobre as propriedades macroscópicas do fl uxo.24

Apesar do aumento da capacidade dos recursos computacionais, os escoamentos 
multifásicos estão distantes de serem simulados com generalidade e precisão. Pode-se 
prever que diante da manutenção do controle de todas as interfaces e aplicação das 
condições de contorno adequadas em um fl uxo de gás-líquido industrial ainda não 
será possível alcançar essa precisão em um futuro próximo com o arcabouço numérico 
disponível hoje.24

O aumento na utilização de ferramentas de simulação para escoamentos multifá-
sicos depende, portanto, da criação de modelos de superfície de interface que repre-
sentem com mais fi delidade a complexidade em torno da física que acontece nessa 
região. Esse é um tópico de pesquisa muito explorado na literatura,24 tanto na física 
fundamental como na análise teórica das forças que agem nas interfaces.

No caso da dispersão de agentes químicos na atmosfera, uma série de trabalhos da 
literatura tem utilizado técnicas de CFD para a modelagem da dispersão de nuvens 
de agentes químicos no ambiente utilizando modelos multicomponente ou multifá-
sicos.22-24

2.2. Dispersão ambiental e CFD
Modelos de dispersão descrevem o transporte de materiais gasosos pelo ar. Os pro-
cessos físicos de maior interesse em dispersões gasosas são o transporte, a mistura 
turbulenta, o efeito da força da gravidade e a possível mudança de fase.12

Nuvens de gases tóxicos podem ser causadas por uma variedade de eventos, in-
cluindo emissões acidentais em instalações industriais, acidentes durante o transpor-
te de materiais perigosos e ataques envolvendo agentes de guerra química. Quando 
uma nuvem tóxica aparece, uma medida de proteção usual é a utilização de abrigo em 
um prédio até que a nuvem se extinga. A evacuação envolveria exposição à liberação 
tóxica.
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A dispersão de gás na atmosfera pode ser estudada com o uso de diferentes mé-
todos de simulação implementados num código de CFD. Esses métodos incluem o 
estudo de escoamentos com um único componente, multicomponentes ou multifá-
sicos. Por exemplo, a defi nição de variáveis adicionais pode ajudar na modelagem do 
transporte de um material passivo no escoamento como fumaça no ar. A presença 
de uma variável adicional não afeta o escoamento, apesar de algumas das proprieda-
des poderem ser defi nidas como dependentes de variáveis adicionais. No modelo de 
escoamento multicomponente, admite-se que diferentes componentes de um fl uido 
são misturados em nível molecular, partilhando a mesma velocidade média, pressão e 
campos de temperatura. Além disso, esta abordagem de transferência de massa con-
sidera que o transporte ocorre por advecção e difusão. Em situações mais complexas, 
onde diferentes componentes são misturados em grandes escalas com campos de velo-
cidade e de temperatura separados, o método multifásico pode ser usado.25

Quantidades consideráveis de gases tóxicos e infl amáveis são comumente usadas 
em muitos tipos de instalações industriais. Muitos gases perigosos são armazenados e 
transportados em granel em forma líquida e sob pressão, usualmente na temperatura 
atmosférica ou refrigerados até o ponto de ebulição, representando um risco grave ao 
público na hipótese de possíveis lançamentos acidentais dessas substâncias.26

O perfi l da dispersão de um material na atmosfera em função de um vazamento ou 
derramamento seguido de evaporação em um ambiente é determinado pelo transpor-
te de momentum e pela força da gravidade. Se o transporte de momentum predomina, 
o fl uido pode formar um jato ou spray, no caso de existirem gotículas da substância, 
que é o caso de dispersões de agentes químicos de guerra; e se as forças gravitacionais 
predominam, forma-se uma pluma. No entanto, se a dispersão, dominada pelo trans-
porte de momentum ou pela força da gravidade, diminui de intensidade, a turbulência 
atmosférica passa a ser o fator predominante.27

A dispersão aérea do agente químico de guerra sarin, que resulta em gotículas lí-
quidas de diferentes tamanhos, foi estudada com ferramentas de CFD por Kukkonen 
e colaboradores.28 Esses autores verifi caram que as gotas maiores podem se depositar 
junto ao ponto de lançamento, causando a contaminação do solo enquanto que as 
gotas menores podem permanecer em suspensão como um aerossol, formando uma 
nuvem chamada primária, que pode ser transportada pelo ar ao longo de distâncias 
consideráveis. A vaporização de líquidos contaminantes no solo constitui a chama-
da nuvem secundária. Para um agente químico persistente a contaminação do solo 
predomina, enquanto que para os agentes voláteis, a maior parte dos contaminantes 
permanece na nuvem primária. A Figura 1 ilustra esses processos.28
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Figura 1. Esquema de dispersão e disseminação de um agente químico na atmosfera.

2.3. Análise de risco e CFD
Atualmente a sinergia do CFD com a arquitetura para a análise de dispersão de gases, 
faz-se necessária e presente em razão do alto custo dos estudos experimentais e das 
limitações das abordagens analíticas. Esses estudos indicam um conhecimento prévio 
multidisciplinar, no qual se incluem as questões de conforto (ergonomia) e energia, 
como aspectos fundamentais e inerentes a esse contexto mais amplo da implementa-
ção da sustentabilidade.29 Por outro lado, para que se possa desenvolver um conheci-
mento mais abrangente da arquitetura sustentável, outros temas como geração e eco-
nomia de energia, reciclagem e reuso de recursos, transportes, e poluição de águas e 
solos também fazem parte do processo. Nesse ponto, mais uma vez, fi ca claro o caráter 
multidisciplinar dessa abordagem, que deve ser extensiva ao próprio ensino da Arqui-
tetura.29

Pontiggia e colaboradores30 estudaram o lançamento de amônia em áreas urbanas 
abertas, utilizando o pacote computacional Fluent e o modelo monofásico de turbu-
lência  –  de duas equações, importando geometrias complexas 3D para os bancos 
de dados topográfi cos. Tal estudo permitiu detalhamento da geometria de todas as 
construções presentes em um ambiente urbano real. Como a magnitude das conse-
quências depende da dosagem absorvida (que depende da concentração e do tempo 
de exposição) uma metodologia simples para a avaliação da dose foi desenvolvida e 
implementada em um código de CFD que permite a estimativa das regiões com dife-
rentes probabilidades de morte. As simulações numéricas não foram utilizadas para 
criar nem tampouco criticar planos de contingência.
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Chen e colaboradores31 empregaram o pacote comercial CFD Fluent para estudo 
de colocação de sensores de agentes de guerra química e biológica, utilizando a abor-
dagem monofásica e a modelagem clássica de turbulência com o intuito de oferecer 
alerta precoce da presença de substâncias perigosas contaminantes.

Na esteira da preocupação com a segurança dos seres humanos, Barret e Adams32 
realizaram estudos para o desenvolvimento e aplicação de um sistema integrado de 
modelagem para estimação de fatalidades após a liberação intencional de 17 toneladas 
de cloro a partir de um caminhão tanque em uma área urbana genérica. Um modelo 
de resposta pública específi ca local e ações de resposta da população também foram 
estudados. Simulações previram formação de uma nuvem de cloro. O modelo de dis-
persão atmosférica previu espalhamento da nuvem com a troca de ar simulando o 
movimento da substância a partir do lado exterior de edifícios. Com uma velocidade 
estável do vento de 2,5 m/s, estimaram-se entre 4.000 (metade dentro de 10 minutos) 
e 30.000 mortes (metade dentro de 20 minutos), dependendo do modelo de dose-
-resposta usado. Barret e Adams32 também consideraram tempos compatíveis com o 
que os bombeiros empregam em emergências, não tendo empregado ferramenta com-
putacional de CFD para os cálculos de mortalidade.

O entendimento do fenômeno de transporte e distribuição de agentes contami-
nantes pelo ar no interior de construções é essencial para abordar questões como a 
qualidade do ambiente e do ar. A análise da exposição do ser humano a gases tóxicos 
nos ambientes de trabalho torna possível a proteção da população em relação à emis-
são do produto e permite também o planejamento da resposta aos acidentes, evitando 
mortes em espaços confi nados e permitindo o controle de infecções em dispersões 
biológicas.33

Em trabalho recente Hincal e colaboradores34 apresentam uma abordagem abran-
gente sobre produtos químicos industriais tóxicos mostrando a vulnerabilidade a que 
está sujeito o mundo nos dias atuais, pelo distanciamento da guerra convencional e 
ameaça cada vez mais crescente dos confl itos assimétricos. O estudo destaca que, du-
rante a segunda metade do século XX, numerosos incidentes químicos ameaçaram as 
populações civis e o ambiente em várias partes do mundo, em razão de suas proprie-
dades perigosas. Com toxicidade muito menor do que os agentes químicos de guerra, 
compostos químicos perigosos têm essa característica compensada, quando liberados 
no ambiente em grandes quantidades.34

Cai e colaboradores35 estudaram o lançamento de contaminantes em ambiente fe-
chado, utilizando a ferramenta de CFD. Eles aplicaram um novo conceito chamado de 
fator de efi ciência da fonte contaminante (EFCS), com o intuito de avaliar os retornos 
da ventilação e as estratégias de evacuação. Um procedimento de tomada de decisões 
com base nesses modelos foi proposto e demonstrado por estudos numéricos de 100 
cenários com 10 modos de ventilação, 2 modos de evacuação, e 5 locais de origem. 
Os resultados mostraram que os modelos podem ser úteis para dirigir a tomada de 
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decisões tanto acerca da ventilação quanto das estratégias de evacuação, com enfoque 
na segurança do ambiente.

Nesse cenário, a conscientização e reconhecimento de potenciais ameaças são os 
primeiros requisitos para mitigar e prevenir riscos para a saúde pública resultantes da 
exposição a essas substâncias. Essa tarefa deve ser realizada por uma autoridade cen-
tral, que determina as medidas e procedimentos fundamentais e coordena as aplica-
ções em todo o país dos procedimentos de análise e avaliação de riscos, de preparação, 
de planejamento e de resposta, em caso de emergência envolvendo exposição a agentes 
químicos.35

Modelos de vulnerabilidade são “os modelos matemáticos utilizados para estima-
tivas das áreas potencialmente sujeitas aos efeitos físicos dos eventos acidentais, que 
relacionam a intensidade dos fenômenos físicos (como radiação térmica, sobrepressão 
e concentração de nuvem tóxica) com a quantidade de recursos comprometidos (que 
podem ser materiais, econômicos, naturais ou humanos). Para tanto, utiliza-se com 
frequência o modelo de vulnerabilidade de Eisenberg,36 desenvolvido pela Guarda 
Costeira dos Estados Unidos, que faz uso de funções probabilísticas do tipo dose-
-resposta (probit).

Quando ensaios toxicológicos são realizados em um grande número de indivíduos, 
todos expostos à mesma dose (integral da concentração no tempo, durante o tempo 
de exposição), obtém-se, então, o perfi l que representa a fração ou percentual de in-
divíduos que podem vir a experimentar uma resposta específi ca, tendo tipicamente a 
forma de uma Gaussiana, conforme mostra a Figura 2.37

Figura 2. Percentual de indivíduos afetados versus resposta.37

Esse método é defi nido como uma variável aleatória com média 5 e variância 1. O 
valor do probit é relacionado a uma determinada porcentagem através de curvas ou 
tabelas de distribuição de probabilidades.

O Modelo de Eisenberg36 utiliza as funções do tipo probit (uma unidade de pro-
babilidade adimensional Y) que pode ser calculada pela Equação 1, com a e b sendo 
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os parâmetros chamados de constantes de probit. Lp (ou D) é a variável independente 
chamada de variável causal ou dose, que representa a associação a um produto ou cir-
cunstâncias específi cos para riscos considerados.
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Eq. 1

onde Lp (ou D) representa a concentração letal acumulada em um intervalo de tempo 
e  é o efeito perigoso.
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A variável probit (Pr) está relacionada com a probabilidade, segundo a equação 3.
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Eq. 3

onde Pr é a chance de ocorrência do sinistro e, por isso descreve a probabilidade acu-
mulada de ocorrência de letalidade ao longo do tempo de exposição.

Por essas equações serem relacionadas a análises probabilísticas, os resultados de-
vem transformar a relação Y–D em probabilidade de o dano ocorrer em determinada 
situação. A Tabela 1 apresenta uma leitura simples da Figura 3 e das Equações 1 a 3. 
Nas linhas estão as probabilidades expressas em dezenas; nas colunas estão as unida-
des. O ponto de encontro entre linha e coluna é o valor de Y. Por exemplo, no encontro 
entre a linha 50% e a Coluna 4, aparece o número 5,10. Isso signifi ca que a probabili-
dade acumulada de Y = 5,10 é igual a 54%.38

Tabela 1. Conversão de probits em porcentagem.39

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 -- 2,67 2,95 3,12 3,25 3,36 3,45 3,52 3,59 3,66

10 3,72 3,77 3,87 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12
20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45
30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72
40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97
50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23
60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50
70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81
80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23
90 6,28 5,92 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33
% 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09
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Figura 3. Relação entre porcentagens e probits.37

Modelos que representam os efeitos tóxicos de substâncias químicas são utilizados 
para avaliar as consequências para a saúde humana como um resultado à exposição 
a uma concentração conhecida de gás tóxico, por um período conhecido de tempo, 
proporcionando a adoção de medidas mitigadoras ou ação evasiva.

Avaliações de risco envolvendo agentes químicos conhecidos ou potenciais agentes 
de guerra química, para os militares, exigem o conhecimento da toxicidade correspon-
dente. Como essas avaliações não podem ser realizadas diretamente, dada à letalidade 
dos agentes químicos, as dosagens dessas substâncias tóxicas sobre os seres humanos 
devem ser extrapoladas a partir de experimentos de toxicidade com animais. Para as 
contaminações por inalação, a toxicidade é normalmente expressa em LCt50, defi nida 
anteriormente como a concentração do produto capaz de levar ao óbito 50% de uma 
população ou certo público-alvo em um período de 24 horas.

No trabalho de Zhang e Chen40 são citados alguns grandes acidentes com liberação 
de gases tóxicos que demonstram a necessidade urgente de desenvolver um método 
sistemático de análise de riscos para os indivíduos expostos a esse evento. Isso pode 
ser feito por meio de uma combinação entre simulação numérica por CFD e aborda-
gem de modelo de dose-resposta para análise quantitativa de exposição aguda a essa 
ameaça. Zhang e Chen40 propuseram, então, uma metodologia em quatro etapas, cuja 
síntese se concentra no estabelecimento de um modelo CFD (Fluent) para calcular a 
dose tóxica, de acordo com a concentração de gás e tempo de exposição, para a esti-
mativa esperada de fatalidades. Eles estudaram um vazamento de sulfeto de hidrogê-
nio de uma estação de recolhimento de gás. Contudo, não abordaram a integração de 
ações de resposta de emergência com os resultados obtidos das funções tipo probit, 
limitando-se a sugerir rotas de fuga a partir do lançamento de gás, considerando os 
pontos críticos levantados. Uma proposta natural de melhoria desta metodologia resi-
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de em integrar as ferramentas de CFD, análise de risco, resposta a emergências e ações 
de evacuação.

3. APLICAÇÃO AO PLANEJAMENTO DE EMERGÊNCIAS – ESTUDO 
DE CASO
Nas últimas décadas, em decorrência das atividades industriais, foi registrado um 
grande número de acidentes, cujas consequências apresentaram-se danosas às popu-
lações situadas nas proximidades dos empreendimentos. Esses acidentes ganharam 
visibilidade devido aos impactos negativos apresentados, ocasionados pela perda de 
vidas e danos ao meio ambiente, somando-se ainda as perdas materiais. A abrangência 
dessas perdas chega muitas vezes a afetar a economia de maneira global. Essa situação 
gerou diversos desdobramentos, como a elaboração e adoção de medidas e regula-
mentações legais que procuram combater os efeitos e a ocorrência de acidentes nas 
indústrias, motivados principalmente por ações coordenadas por movimentos orga-
nizados.41

A base de toda administração de desastres assenta-se sobre a elaboração de docu-
mentos chamados de planos de emergência, que servem como guia para que os orga-
nismos públicos e privados lidem com os efeitos decorrentes de determinado cenário, 
estabelecendo procedimentos, defi nindo recursos materiais e capital humano.42

O “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH),43 por exem-
plo, elaborou um plano de ações de resposta que se dirige a um público alvo que inclui 
os proprietários, os gerentes e o pessoal de manutenção de edifícios públicos, privados 
e governamentais, os escritórios, os laboratórios, os hospitais, as lojas, as escolas, os 
terminais de transporte e os locais públicos, como, por exemplo, estádios esportivos, 
shopping centers e coliseus. As instalações de maior risco, como instalações indus-
triais, instalações militares, sistemas de metrô e instalações policiais, estão fora do 
escopo desse guia, pois requerem considerações especiais. A ocorrência desse tipo de 
evento geralmente é difícil de ser prevista, não existindo uma fórmula específi ca para 
determinar o nível de risco de um determinado edifício, exigindo dos seus proprietá-
rios ou responsáveis a adoção de medidas direcionadas à redução dos riscos Químico-
-Biológico-Nucleares (QBN).

Outro aspecto importante na prevenção é aumentar a difi culdade para a intro-
dução de um agente de QBN no ambiente considerado, ampliando a capacidade de 
detecção dos intentos terroristas antes mesmo que eles concretizem a liberação do 
agente, por meio de planos de incorporação e procedimentos para mitigação dos seus 
efeitos. Os detalhes do planejamento de emergência, preparação e resposta podem ser 
complexos, pois devem ser considerados os recursos, equipamentos e informações de 
uso geral do ambiente.
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O objetivo geral da preparação para emergências envolve a redução de danos, 
como, por exemplo, a exposição ao evento danoso (que pode ser por meio da con-
taminação radioativa, dispersão de um agente químico no ambiente, explosões etc.), 
direcionada às pessoas envolvidas nas operações, ao público em geral e ao próprio 
ambiente. Deve ser considerada a prevenção da propagação dos efeitos do agente e a 
restauração às condições normais do local do acidente. A preparação para emergên-
cias também fornece uma garantia razoável de que as ações necessárias serão tomadas 
para mitigar as consequências da liberação QBN.44

Neste cenário, o controle ambiental da dispersão de materiais perigosos em áreas 
de concentração humana constitui uma preocupação constante na avaliação e redução 
do risco industrial, cuja complexidade passa pela densidade populacional existente 
nesses locais, as geometrias complexas dos escoamentos, os tipos de agente dispersos 
no ambiente, os fatores climáticos e os fatores geográfi cos que infl uenciam fortemente 
este tipo de fenômeno.30

Neste trabalho, as simulações implementadas ilustram o uso do CFD para anali-
sar os perfi s de velocidade, pressão e concentração de um vazamento de um gás em 
um extrato do ambiente da atual Arena HSBC (Figura 4), na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro. Esse prédio foi palco de eventos esportivos durante os Jogos Pan-Americanos 
de 2007.

Figura 4. Foto aérea noturna do HSBC Arena na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.4



330 Defesa Química

A Figura 5 mostra o detalhe da área referente aos 3º e 4º andares, analisados no 
presente trabalho. A passagem do público nos corredores considerados é obrigatória 
no caso de acionamento do plano de emergência.

Figura 5. Uma das rotas de escape do HSBC Arena, Rio de Janeiro.4

A arena multiuso do Rio, como seu próprio nome indica, foi projetada como um 
local apropriado para abrigar eventos variados, incluindo modalidades de atividades 
esportivas olímpicas em recinto fechado e lá foram realizadas as competições de bas-
quete e de ginástica artística durante os Jogos Panamericanos de 2007.

A arena possui arquibancadas móveis para permitir o aumento de sua capacidade 
de 13 para 15 mil espectadores. Ocupa 50 mil metros quadrados de área construída, 
comportando um número de pessoas bastante relevante para uma ação de resposta 
a emergências. A arena conta ainda com quatro conjuntos de rampas, uma em cada 
canto do prédio, e o acesso é feito por meio de uma passarela. Além disso, é totalmente 
climatizada, com temperatura ambiente de 25oC, ponto este que corrobora a hipótese 
de escoamento isotérmico. A Figura 6 mostra a evolução da dosagem tóxica de uma 
nuvem de sarin na arena ao longo do tempo de simulação multicomponente tridimen-
sional ao longo dos primeiros 30 segundos de escoamento.
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Figura 6. Visão superior do plano cota 1,1 m com a dosagem tóxica acumulada de sarin, 
com brisa de 1m/s no intervalo de tempo de 60 segundos.4

Olhando-se os perfi s para a dosagem tóxica acumulada, verifi ca-se a assimetria 
acentuada no desenvolvimento da “pluma” de agente químico nas doses a que estariam 
sujeitas as pessoas que se evadissem do local, apenas em função da escolha do cami-
nho pelo qual se deslocariam. Vê-se que há uma situação de agravamento da dosagem 
tóxica pelo caminho preferencial estabelecido próximo à parede do corredor de saída.

Observando-se o perfi l de letalidade ilustrado pela Figura 7, percebe-se que o lado 
mais contaminado é justamente o lado preferencial de deslocamento em caso de eva-
cuação no sentido indicado. As pessoas mais próximas à parede estariam sujeitas à 
LCt50 por mais tempo, sem se darem conta da situação. Tal fato ainda levaria as au-
toridades a adotarem medidas errôneas, pela simples dedução de que essas vítimas 
estariam sofrendo os efeitos do possível pânico, simplesmente, quando, na realidade, o 
evento danoso ocorreu em outras dimensões.
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Figura 7. Grau de letalidade em isossuperfície sem exaustor em 60 segundos de lançamento 
do contaminante.4

Desta forma, verifi ca-se que as simulações de CFD mostram que a arquitetura 
das saídas induz um perfi l assimétrico de dispersão da nuvem de contaminante, o 
que pode ser utilizado em planos de contingência no sentido de orientar o escape das 
pessoas pelo lado menos suscetível à ação do contaminante. Deve-se observar que 
esta simples ação poderia reduzir drasticamente o número de baixas no caso de um 
incidente real com gás tóxico. Da mesma forma, os perfi s obtidos com as simulações 
multifásicas pode orientar a colocação de sensores de forma a possibilitar um alarme 
prévio no caso de uma ação terrorista.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil tem se destacado no cenário internacional como sede de grandes eventos em 
sequência. Neste cenário, torna-se um alvo compensador para diversos atores externos 
não estatais com novos desafi os ao estabelecimento de um sistema de resposta a emer-
gências e à elaboração de planos de contingência em diferentes e diversos cenários 
espalhados por um país de dimensões continentais.
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Neste contexto, o uso de ferramentas científi cas para o desenvolvimento de estudos 
de risco e a elaboração de planos de contingência podem ser de grande utilidade para 
a otimização de recursos, planos de escape e a redução do risco associado à ataques 
com agentes químicos. Tais ferramentas não devem ser negligenciadas pelos agentes 
públicos sob o risco de levar a perdas desnecessárias de vidas em eventos reais que 
possam vir a ocorrer.
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