
RESUMO 

Os vastos ramos da ciência geram entusiasmo para aqueles que a desbravam 

e a desenvolvem. A ciência não somente abrange o presente e a realidade 

como é, mas também vislumbra possibilidades além. Dentro desse contexto, a 

Química vem dando contribuições na melhoria das condições de vida das 

sociedades. A pesquisa aqui apresentada se justifica pela necessidade de 

entender o comportamento da matéria. Tem como objetivo compreender a 

natureza dos fenômenos científicos e suas implicações na modificação da 

própria realidade. Para elaboração desta pesquisa, houve uma extensa coleta 

de dados bibliográficos principalmente a respeito das características das 

ligações químicas e da estrutura bioquímica do DNA humano. Elaborou-se um 

experimento, tendo como base, um personagem fictício com capacidade de 

manipular matéria bariônica. Foram separados possíveis níveis de manipulação 

da matéria em escala molecular/atômica. Utilizando essa escala, o suposto ser 

teria habilidades de manipular formato de objetos ao quebrar ligações químicas 

e refazê-las de forma a produzir uma geometria diferente, como uma arma de 

ferro ou sólidos amorfos. Abrangendo segregação de átomos e moléculas, 

surge também a aptidão de reverter corrosão, como óxidos de ferro em pregos. 

Sendo possível, na biologia molecular com sequenciamento genético de um ser 

vivo refazer os telômeros desgastados das células aumentando assim, seu 

ciclo de vida, encaixando os compostos essenciais como pentose, fosfatos e as 

bases nitrogenadas em células nas regiões escolhidas para regenerar seu ciclo 

celular antes que alcancem o limite de Hayflick e se tornem incapazes de se 

dividir. Assim poderia explorar os mistérios da ciência. 
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ABSTRACT 

The vast branches of science generate enthusiasm for those that explore and 

develop it. Science not only encompasses the present and reality as it is, but it 

also envisions possibilities beyond. Within this context, Chemistry has been 

making contributions to improving the living conditions of societies. The 

research presented here is justified by the need to understand the behavior of 

matter. It aims to understand the nature of scientific phenomena and their 

implications for changing reality itself. For the elaboration of this research, there 

was an extensive collection of bibliographic data, mainly regarding the 

characteristics of chemical bonds and the biochemical structure of human DNA. 

An experiment was developed, based on a fictional character with the ability to 

manipulate baryonic matter. Possible levels of manipulation of matter on a 

molecular / atomic scale have been separated. Using this scale, the supposed 

character would have the ability to manipulate object shapes by breaking 

chemical bonds and remaking them in order to produce a different geometry, 

such as an iron weapon or amorphous solids. Covering the segregation of 

atoms and molecules, there is also the ability to reverse corrosion, such as iron 

oxides in nails. It is possible, in molecular biology with the genetic sequencing 

of a living being, to redo the worn-out telomeres of cells, thus increasing their 

life cycle, fitting essential compounds such as pentose, phosphates and 

nitrogenous bases in cells in the regions chosen to regenerate their cell cycle 

before that reach the Hayflick limit and become unable to divide. So it could 

explore the mysteries of science. 
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