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O que são armas químicas? 

Dispositivo que usam produtos químicos 
formulados para causar a morte ou danos em 
seres humanos 



Exemplos de armas químicas 

- Napalm (requerem o uso de energia 
térmica). 

- Gás cloro. 

- Gás mostarda. 

- Gás cianídrico. 

- Gás de nervos (Sarin, Tabun). 

- Gás lacrimogêneo. 

- Spray de pimenta. 



Napalm 

- Origem do nome: sais de alumínio 
precipitados dos ácidos naftênico e 
palmítico. 

- Desenvolvido em 1942 pelos EUA. 

- Conjunto de líquidos inflamáveis à base de 
gasolina gelificada. 

- Napalm moderno: benzeno e poliestireno 
(Napalm-X). 



Napalm 

- II Guerra Mundial: bombardeamento em 
cidades japonesas. 

- Guerra da Coreia (1950 – 1953). 

- Guerra do Vietnã (1955 – 1975). 

 

 

 

 



Gás cloro 

- É um agente asfixiante. 

- Atua nos pulmões, causando-lhes sérias 
lesões e dificultando a respiração. 

- I Guerra Mundial: Fritz Haber teve uma 
ideia para obrigar as tropas inimigas a sair 
da proteção das trincheiras e aceitar o 
combate a céu aberto: espalhou gás cloro 
perto da cidade belga de Ypres. Resultado: 
5 mil soldados franceses mortos e 10 mil 
feridos. 



Gás cloro 



Gás cloro 
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Gás mostarda 

- É um agente causador de feridas. 

- Provoca irritação e queimadura nos olhos e na pele.  

- Pode causar também feridas, náuseas e vômitos.  

- Pode irritar os pulmões podendo matar a pessoa por 
asfixia. 

- Utilizado na I Guerra Mundial e em lutas militares na 
Etiópia (1936). 

- II Guerra Mundial: no dia 03/12/1943, o navio Liberty 
estava ancorado no porto italiano de Bari quando 
bombardeiros alemães afundaram 16 navios, incluindo 
o Liberty que, além de munições e mantimentos, 
carregava secretamente uma grande quantidade de 
gás mostarda – estava descoberta a quimioterapia. 



Gás mostarda 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aaSdjGUjz3BfeM&tbnid=CdDKrVT0dHTi_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://guerraquimicabiologica.intertox.com.br/gas-mostarda/&ei=QCygU_nkNIikqAbYpoHgDQ&bvm=bv.68911936,d.b2k&psig=AFQjCNF9sZb1B2vJ05bjR_Ui_l1u0h9zBw&ust=1403092387793193
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y3u_vw8gz6-1SM&tbnid=2Gqapl1CgFee2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hittlerrules.blogspot.com/2010/05/gas-mostarda.html&ei=hSygU4nSComHqgbfzYCgAQ&bvm=bv.68911936,d.b2k&psig=AFQjCNGtHvL1Ml3ZGON387ohd5HG9aATcw&ust=1403092473861904
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y3u_vw8gz6-1SM&tbnid=2Gqapl1CgFee2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hittlerrules.blogspot.com/2010/05/gas-mostarda.html&ei=hSygU4nSComHqgbfzYCgAQ&bvm=bv.68911936,d.b2k&psig=AFQjCNGtHvL1Ml3ZGON387ohd5HG9aATcw&ust=1403092473861904
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=y3u_vw8gz6-1SM&tbnid=2Gqapl1CgFee2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hittlerrules.blogspot.com/2010/05/gas-mostarda.html&ei=hSygU4nSComHqgbfzYCgAQ&bvm=bv.68911936,d.b2k&psig=AFQjCNGtHvL1Ml3ZGON387ohd5HG9aATcw&ust=1403092473861904
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aaSdjGUjz3BfeM&tbnid=Lov9t6XCfSsK1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://guerraquimicabiologica.intertox.com.br/gas-mostarda/&ei=tiygU4jmJcGiqAa7hoH4Dg&bvm=bv.68911936,d.b2k&psig=AFQjCNGTIszXottrfYg4aRSvy3J3YUepkg&ust=1403092529055469


Gás cianídrico (HCN) 

- Combina-se com a hemoglobina dificultando o 
transporte de oxigênio para as células do 
organismo. 

- Era usado nas câmaras de gás e nas sentenças 
de morte dos EUA. Foi substituído pela cadeira 
elétrica e, posteriormente, pela injeção letal. 

- O carrasco colocava pastilhas de cianeto de 
potássio (KCN) em ácido sulfúrico (H2SO4). 
Desta reação resultava K2SO4 e HCN: 

H2SO4 + 2 KCN → K2SO4 + 2 HCN 



Gás cianídrico (HCN) 

Câmara de gás dos EUA 
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Gás cianídrico (HCN) 

- Foi usado também durante o Holocausto 
como parte da política nazista de genocídio 
contra judeus (algumas câmaras de gás 
matavam 2 mil pessoas ao mesmo tempo). 

 

 

 

 

 



Gases dos nervos  
(Sarin, Tabun e Soman) 

- Inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase, 
necessária ao controle dos movimentos musculares 
(bloqueio dos impulsos nervosos que ativam os 
músculos). 

- Os músculos se contraem sem parar e acabam 
estrangulando os pulmões e o coração. 

- O Sarin é altamente tóxico e pode ser absorvido 
pela pele, pelos olhos, ingerido ou inalado. 

- Em geral, as pessoas morrem em minutos a não ser 
que elas sejam medicadas rapidamente por um 
antídoto (atropina). Ex.: numa sala com 
concentração de 200 mg de sarin por m³, uma 
pessoa costuma morrer em 3 minutos. 



Gases dos nervos  
(Sarin, Tabun e Soman) 

- Março de 1988: a cidade curda de Halabja 
no norte do Iraque foi bombardeada com 
gás Sarin. Resultado: em torno de 5 mil 
mortos. 

- 1994: a seita religiosa japonesa Aum 
Shinrikyo lançou uma forma impura de 
Sarin matando oito pessoas e ferindo mais 
de 30. 



Gases dos nervos  
(Sarin, Tabun e Soman) 

 

20 de março de 1995 

O ataque do gás Sarin no metrô de Tóquio 

 

- O maior ataque terrorista no Japão após a II 
Guerra Mundial organizada pela seita religiosa 
japonesa Aum Shinrikyo. Resultado: 12 
mortes, 50 em estado debilitado (crítico), 984 
com problemas de visão e mais de 6000 
feridos. 

 



Gases dos nervos  
(Sarin, Tabun e Soman) 

Shoko Asahara após ser 
preso, em 1995. 
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Gases dos nervos  
(Sarin, Tabun e Soman) 

- 21 de agosto de 2013: Guerra Civil Síria. 
Resultado: 1729 mortes. 
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Gás lacrimogêneo 

- Os principais: gás CS (clorobenzilideno 
malononitrilo), um irritante ocular e o 
spray de pimenta (pimenta malagueta com 
óleo de milho), um irritante respiratório. 

- Estimula os nervos da córnea causando 
lacrimação, dor e cegueira temporária. 

- É uma arma química não letal. 

 

 



Gás lacrimogêneo 
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Coquetel molotov 

- No Brasil: pena de reclusão de 3 a 6 anos 
mais multa. 

- Composição: Petróleo, gasolina, ácido 
sulfúrico, clorato de potássio, álcool e éter 
etílico, misturados no interior de uma 
garrafa de vidro e pano embebido com a 
mistura num pavio. 

 

 


