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1 Onde tudo começou
A Química começou na Pré-história e evoluiu à medida que o próprio homem

evoluiu. Dizemos que a Química nasceu com a descoberta do fogo, na era ceno-
zoica, e foi se desenvolvendo desde então. Tal fato é colocado dessa forma porque,
com a descoberta do fogo, fez-se uso dele para, por exemplo, cozinhar os alimen-
tos, assim, fazendo alterações na matéria, o que posteriormente chamaríamos de
reações químicas.

O Fogo teve várias serventias para o homem, como: se aquecer do frio, ilu-
minar locais escuros, proteger-se de animais selvagens, preparar e conservar o
alimento, como instrumento de caça, etc.

Na atualidade, usamos o fogo não só para o citado acima, mas também no
motor de carros para que se locomovam, modelagem de joias de ouro e prata,
fabricação do vidro, geração de energia nas usinas termoelétricas, etc.
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A partir da descoberta do fogo, a Química evoluiu lentamente ao longo do
tempo e foi adquirindo novas áreas de atuação, como a criação da metalurgia, de
uma forma bem precária, na descoberta do Cobre e na formação de ligas metálicas;
tanto de forma acidental, como de forma intencional.

Em seguida, houve a descoberta do ferro a partir de seus minerais, em um
processo extremamente difícil de ser realizado; afinal os minerais precisavam ser
expostos à altas temperaturas para se tornarem ligas metálicas, e mesmo essas
ainda eram de baixíssima qualidade devido ao alto teor de carbono. Além do fato
que o conhecimento precário do homem primitivo não permitia a criação de ligas
com o teor de pureza muito elevado.

Contudo, com o passar dos anos, o homem, e a própria ciência, evoluiu bas-
tante e foi capaz de aumentar seus conhecimentos na produção de ligas metálicas.
Assim, tais materiais atingiram maior teor de pureza, sendo muitas vezes mais
resistentes, tal fato facilitou o cotidiano do ser humano e proporcionou a criação
de vários aparatos que, hoje são amplamente utilizados em diversas áreas da so-
ciedade.Alguns exemplos de ligas que você pode encontrar no seu dia a dia: o
aço inox é utilizado para a confecção de panelas e instrumentos cirúrgicos como o
bisturi, o bronze é usado na produção de moedas, medalhas, estátuas e sinos, etc.
Curiosidades sobre a composição de ligas metálicas:

• O bronze é uma liga metálica formada por 67% Cobre e 33% Estanho.

• O aço é formado por 98.5% de ferro e 1.5% de carbono, traços de silício,
enxofre e oxigênio.

• O aço inox 74% de aço, 18% de cromo e 8% de níquel.

• O latão é composto por 95 a 55% de cobre e de 5 a 45% de zinco

• O amalgama é composta 70% de prata, 18% de estanho, 10% de cobre e 2%
de mercúrio.

2 A Química e a Filosofia
A Química foi evoluindo ao longo dos anos, mas ainda sem o reconhecimento

de ciência efetivamente.
Esse cenário leva-nos à Grécia Antiga, lar de grandes pensadores, como o

filósofo Aristóteles.
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Aristóteles, e basicamente toda a Sociedade da época, acreditava piamente
que o mundo, e tudo que nele existia, era formado apenas de quatro elementos:
água, ar, fogo e terra. Tudo que existe teria sua proporção específica entre esses
quatro elementos e as propriedades das substâncias se justificariam por essas pro-
porções. Além disso, esses elementos fariam ligações entre si através do amor.
Essa teoria era aprovada por grande parte dos intelectuais da época, razão pela
qual essa vigorou por tanto tempo.

Entretanto, na época, haviam dois filósofos notáveis para nossa história: Leu-
cipo e Demócrito! Esses homens acreditavam no que, posteriormente, chamaríamos
de atomismo. Mas o que seria esse conceito?

Imagine um pão fresquinho que acabou de sair do forno e divida-o em dois
pedaços iguais. Faça isso novamente com os pedaços restantes, até que chegue
um ponto onde eles serão tão pequenos que será impossível dividi-los novamente,
então, teremos o átomo!

Átomo é uma palavra que vem do grego e significa indivisível, significando
que essa seria a menor partícula existente. Para os dois filósofos, esses átomos
se ligariam uns com os outros através de pequenos ganchos, além de ter formato
arredondado correspondendo com suas ideias de que este seria perfeito.

Contudo, Aristóteles negou a teoria de ambos e, por ter muita influência sob
a Sociedade da época, essas ideias não foram admitidas pela sociedade científica,
de forma que a teoria dos 4 elementos continuou a ser aceita. Assim, começou o
período conhecido como estagnação química, pois tudo que era relacionado ao as-
sunto atomismo, posteriormente era associado à bruxaria ou alquimia, colocando
em segundo plano a ideia de Leucipo e Demócrito.

Hoje em dia, sabemos que ambos os lados estavam er-
rados. Aristóteles estava errado porque já foram descober-
tos mais de 100 elementos químicos que podem ser repre-
sentados na famosa Tabela Periódica e que esses se unem
entre si através das ligações químicas, inviabilizando desses
se ligarem pelo amor. Leucipo e Demócrito estavam er-
rados porque hoje se entende que o átomo é formado por
partículas menores que o mesmo e que podemos dividi-

lo através da fissão nuclear, além desses se ligarem através das ligações quími-
cas, inviabilizando a ideia deles se unirem por ganchos. Entretanto, foi possível
construir-se teorias em cima das ideias de Leucipo e Demócrito, dando origem ao
que hoje conhecemos como atomismo.
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3 Alquimia
Alquimia vem do árabe al-Khen e significa A Química, ela é uma mistura da

tecnologia egípcia, do misticismo oriental e da filosofia grega. Entre os séculos
III a. C. e XVI d. C. o mundo viveu a Era da Alquimia onde os maiores objetivos
dos praticantes era a busca pelo Elixir da Longa Vida e pela Pedra Filosofal, o
primeiro iria garantir a quem bebesse a vida eterna, e o segundo transformaria
qualquer metal em ouro.

Mesmo que não soubessem ou tivessem a intenção, os alquimistas trouxeram
várias inovações e descobertas não só para a Química Moderna, mas também para
outras áreas do conhecimento. Como por exemplo, a descoberta da pólvora negra,
motivada pela vontade dos chineses em tentar produzir o elixir da longa vida e, a
partir disso, deram origem aos fogos de artifício e as armas de fogo.

Muitos cientistas, na contemporaneidade, dizem que os princípios básicos da
química se recolhem pela primeira vez quando o irlandês Robert Boyle lançou a
obra The Sceptical Chemist em 1661, mas que ela só foi começar de fato com o
francês Antoine Lavoisier e seus estudos.

Depois de séculos de alquimia, foi muito importante a conversão dos con-
ceitos empíricos em leis científicas e que se revisasse tudo o que foi descoberto ao
longo do tempo para observar se as descobertas, pesquisas e experimentos eram
úteis ou apenas sonhos de alquimistas.

Curiosidade: Robert Boyle é considerado o pai da Química, e o mesmo
apoiou a criação de uma lei que proibia o uso de alquimia para a produção da
pedra filosofal, pois ele considerava o objeto frívolo e materialista.

4 Método Científico
Esse método é a forma que os cientistas utilizam para

analisar ideias e comprovar sua veracidade, tal esquema
não era usado pelos alquimistas. Esse dispositivo funciona
da seguinte forma, observe a imagem ao lado para acom-
panhar sua explicação:

Um indivíduo observa algum fenômeno considerado
curioso que ocorre na natureza e busca explicar pelos seus
conhecimentos adquiridos anteriormente. Logo, por não
entender o acontecimento, ele começa a se questionar e
pesquisar sobre o evento. Se não encontrar algo que ex-
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plique o fenômeno, ele começa a elaborar hipóteses e realizar experimentos
com base em suas hipóteses, verificando se os seus resultados estão de acordo
com o proposto anteriormente, através de uma análise.

Se o indivíduo verificar pela análise dos resultados do experimento que sua
hipótese estava correta, ele tira suas conclusões elaborando uma teoria. Esse pro-
cesso também pode ocorrer se o indivíduo não concordar com a teoria de outro
cientista e elabora a sua própria. Entretanto, ela só tem validade se passar pelo
método científico, tal como a do seu opositor.

5 Químicos Importantes
Robert Boyle: Considerado o pai da Química, por causa do lançamento de

seu livro The Sceptical Chemist (O Químico Cético) em 1661 que se baseava
na apresentação do método científico. Diferente dos alquimistas, Boyle deixava
claro todos os passos de seus estudos e incentivava a prática de experimentos para
a prova das hipóteses feitas, seguindo o método científico. Tal acontecimento foi
viabilizado pela criação do Método Científico.

Antoine Lavoisier: Considerado o pai da Química Moderna, descobriu o
oxigênio e negou a teoria do flogístico.

Entretanto, Lavoisier substituiu essa teoria pela teoria
da combustão que é a que utilizamos até hoje. Lavoisier
também foi o responsável por perceber a presença do car-
bono nos seres vivos e a complexidade de suas ligações.
Seus estudos sobre a conservação da massa em sistemas

fechados estimularam a criação da balança.

6 Teoria do Flogístico
Também chamada de Teoria do Flogisto, criada pelo alemão Georg Ernst

Stahl, dizia que os materiais combustíveis tinham um princípio inflamável que só
estava presente nos materiais combustíveis, esse princípio seria o flogístico que
seria de coloração amarelada. Logo, se o material não queimasse era porque não
possuía flogístico.

Segundo Stahl, esse princípio inflamável sairia do material e iria para o ar, se
retirasse o ar, o flogisto não teria para onde ir. Logo, não ocorreria a combustão.
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A teoria conseguia explicar muitos fatos na época, mas entrava em auto-
contradição em alguns pontos. Não conseguia explicar porque enquanto a massa
do metal aumentava, após a combustão, e a do papel diminuía.

O que culminou para o abandono dessa teoria foi que, no século XVIII, o
cientista Antoine Lavoisier, através de seus experimentos, descobriu que a com-
bustão não ocorria pela presença do misterioso flogístico, mas porque os materiais
combustíveis reagiam com um elemento presente no ar atmosférico.

Na mesma época, Joseph Priestley mostrou a Lavoisier que ele tinha de-
scoberto o que ele nomeou de “ar desflogisticado”, então esse fez suas próprias
experiências de modo a produzir este ar. Um de seus experimentos foi o de colo-
car uma cuba de vidro sobre uma vela acesa em uma boia de água. Ele notou que
a água subia porque a vela estava consumindo o ar e que a chama apagava quando
a água

subia um quinto do volume, concluindo que esse ar desflogisticado não com-
punha todo o ar atmosférico, mas apenas 20% deste e que a combustão não ocor-
reria sem ele.

Lavoisier chegou a fazer experimento onde concluiu que esse “ar desflogisti-
cado” compunha 21% do ar atmosférico e os outros 79% que não participavam da
combustão ele chamou de azoto. Hoje sabemos que esse azoto é o gás nitrogênio
e demais misturas de gases que compõem a atmosfera.

Inicialmente chamado de “ar desflogisticado”, passou para “ar respirável”,
“ar vital”até que em 1778, Lavoisier o batizou de oxigênio. Na época, o ox-
igênio não era chamado de elemento até porque não havia essa definição. Carl
Wilhelm Scheele foi o primeiro a isolar o oxigênio, mas não deu muito valor a
sua descoberta. Lavoisier foi quem estudou mais profundamente o elemento e
demonstrou sua importância para os seres vivos.

7 Descobertas Importantes
Vamos citar alguns fatos importantes que foram descobertos por alquimistas!
Como já falamos anteriormente, no século X, chineses descobriram a pólvora

negra enquanto buscavam produzir o Elixir da Longa vida. No século XII, quando
os alquimistas faziam seus estudos foi descoberto que a teoria de Aristóteles*
estava incorreta, pois observaram que a terra não era um elemento e sim formada
por vários elementos. Houve também diversos avanços no campo da metalurgia
que já existia desde a Pré-História.
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Ocorreu a confecção de vidrarias que utilizamos até hoje durante as pesquisas
científicas, não só na Química como em outras áreas do conhecimento.

Outra contribuição foram os métodos de separação de misturas e técnicas de
laboratório utilizadas até hoje. Os alquimistas fizeram a descoberta de diversos
elementos e substâncias, como o arsênio e o ácido clorídrico.

*Interessante colocar também que em 1808, John Dalton resgatou os con-
ceitos descritos por Leucipo e Demócrito, negados por Aristóteles, para criar sua
teoria atômica.

8 O Vitalismo e a Química Orgânica
Teoria que dizia que a matéria orgânica só poderia ser produzida por seres

vivos porque existiria uma vis vitalis, força ou energia vital, que seria inerente à
própria vida.

Essa teoria foi criada a partir da dificuldade que havia de se obter compos-
tos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Entretanto, em 1828, Friedrich
Wöhler refutou essa teoria quando conseguiu sintetizar a ureia a partir do cianato
de amônio, mostrando que a matéria orgânica poderia ser sintetizada a partir da in-
orgânica. Atualmente, a nomenclatura de Química orgânica foi dada por Friedrich
August Kekulé definindo-a como a Química do Carbono.

7


	Onde tudo começou
	A Química e a Filosofia
	Alquimia
	Método Científico
	Químicos Importantes
	Teoria do Flogístico
	Descobertas Importantes
	O Vitalismo e a Química Orgânica

