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Resumo 

 

 Nesta tese, buscamos verificar, por um lado, em que medida os 

conhecimentos químicos e os conhecimentos advindos dos trabalhos 

realizados junto às minas contribuíram para uma nova proposta de 

identificação e classificação mineral no século XVIII, época em que a demanda 

por metais era crescente. E por outro, discutir as fontes usadas para propor um 

‘novo’ conhecimento, que não se constitui apenas por simples adição de 

conhecimentos anteriores nem por seu completo abandono. Mais do que isso, 

o ‘novo’ conhecimento traz em sua elaboração conhecimentos anteriores que 

além de se completarem, se transformam. Para tanto, analisamos em que 

medida Johann Andreas Cramer (1710 - 1777) se aproximou e se distanciou 

dos diversos conhecimentos disponíveis em sua época para propor um método 

de análise mineral baseado no comportamento químico dos corpos, o que 

permitiu identificar, extrair e classificar os minerais com mais precisão. Dentre 

essas fontes destacam-se duas, Georg Ernst Stahl (1659-1734) e Herman 

Boerhaave (1668-1738), fontes bem diferentes e consideradas opostas por 

muitos historiadores. Essa análise nos revelou que, na História da Química, 

houve momentos em que as correntes de pensamento se distanciavam, mas 

também momentos em que se completavam. Tal constatação nos conduz à 

conclusão de que a História da Química deve ser pensada em termos de 

análises não-continuístas, não desprezando, entretanto, suas continuidades.      

Palavras Chave: Química; Metalurgia; Mineralogia;  Análise Mineral. 

 

 



Abstract 

 

On the one hand, this dissertation examines to what extent the Chemical 

knowledge and the knowledge that sprang from experiments conducted in 

mines contributed to a new proposal of identification and classification of 

minerals in the 18th century, a period in which the demand for metals expanded.  

On the other hand, it is an attempt to discuss the sources that were used 

in order to propose a new concept, which is neither a result of a simple 

aggregation of previous concepts nor their neglect.  As a matter of fact, the 

“new” concept goes beyond that, as it entails previous knowledge by 

complementing and transforming it. To do so, we analyzed in what terms 

Johann Andreas Cramer (1710 – 1777) moved closer and further from the 

various concepts available in his time to put forth a new method of mineral 

assaying based on the chemical behavior of the bodies, which allowed him to 

identify, extract and classify minerals more precisely.  

Among these sources, two stand out:  Georg Ernst Stahl and Herman 

Boerhaave, rather different sources, considered even paradoxical by many 

historians. Such analysis has revealed that in the History of Chemistry there 

were moments in which lines of thought moved away. Nonetheless, there were 

also moments in which they blended. That finding leads us to conclude that the 

History of Chemistry is to be evaluated in terms of non-continuous analysis 

without disregarding continuity, though. 

Key word: Chemistry; Metallurgy; Mineralogy; Assaying Metals. 
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Introdução 

 

Johann Andreas Cramer (1710-1777) foi, no século XVIII, um importante 

estudioso de diversos assuntos ligados à mineralogia e à metalurgia. Em seu 

trabalho mais conhecido, Elementa Artis Docimastical (livro muito apreciado 

naquela época, traduzido para o alemão, francês e para o inglês), propôs um 

método de análise ‘químico’ mineral baseado em fontes bem diferentes, 

consideradas por longo período, como opostas, como são os trabalhos de 

Georg Ernst Stahl (1659-1734) e Herman Boerhaave (1668-1738)1. 

Estranhamente, percebemos em nossa dissertação de mestrado que um 

trabalho tão relevante como esse não apresenta citações nos livros de História 

da Química, Metalurgia e Mineralogia. A interpretação deste fato sugere-nos 

que isso tenha ocorrido porque o modelo utilizado para a elaboração da 

História da Química foi fundamentado nos moldes de rupturas.2 

Tal modelo historiográfico proposto principalmente por T. S. Kuhn 

rompeu definitivamente com a historiografia continuísta; sua definição de 

ciência pré-paradigmática e paradigmática permitiu observar as rupturas nos 

processos de conhecimento através da observação da incomensurabilidade 

entre as teorias dos diferentes períodos3.  

Mas, se por um lado, Kuhn rompe definitivamente com as linhagens de 

precursores, por outro o excessivo descontinuísmo não permitiu, por exemplo,   

                                                           
1
 Uma discussão sobre esses aspectos, assim como uma bibliografia sobre o assunto podem 

ser vistas em: Bortolotto, “As Contribuições de Johann Andreas Cramer para a Análise Mineral 
no Século XVIII”. 
2
 Ibid.,6.  

3
 Alfonso-Goldfarb, Ferraz e Beltran, “A Historiografia Contemporânea e as Ciências da 

Matéria”, 53.  



~ 2 ~ 

 

avaliar a tendência à continuidade nos momentos em que as teorias passam 

por reformulações4.  

A História da Ciência e especificamente a História da Química é feita por 

transformações graduais, e está repleta de idas e vindas que não se 

relacionam com as rupturas paradigmáticas propostas por Kuhn. Assim uma 

abordagem enriquecedora deve considerar a complicada inter-relação do 

pensamento de cada um dos personagens dentro do contexto de cada época, 

expondo cada trabalho como integrante de seu próprio tempo, sujeito a 

influências de seu meio cultural e herdeiro das tradições antigas. 

Somente assim, conhecimentos como, por exemplo, os de Cramer, 

esquecidos, exilados ou mesmo deformados, passam a ter dimensão e 

relevância no quadro dos saberes sobre a natureza. 

Portanto a historiografia contemporânea: 

...recai inicialmente sobre a especificidade de casos e 

documentos - suas fontes, suas singularidades, seus 

vínculos e ecos locais - para, só depois, traçar as 

relações destes com um contexto mais amplo. Trata-se 

de uma análise de mão dupla, que perpassa as diversas 

camadas de texto e contexto. Sua realização vem 

utilizando elementos de filologia, arqueologia, semiótica, 

das histórias do livro e das artes e ofícios, além das já 

tradicionais histórias da cultura, do pensamento e da 

sociopolítica. Desta forma tem-se formado um mapa 

temporal da ciência, extremamente complexo, em que 

convivem rupturas e permanências, e em que é possível 

estabelecer pressupostos que extrapolam os modelos 

historiográficos convencionais5. 

                                                           
4
 Ibid.,53. 

5
 Ibid.,55. 
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Assim, para que haja o entendimento da entrada da Química na 

modernidade, devemos observar as mudanças intelectuais bem como os 

eventos ocorridos no contexto social, econômico, científico e político do século 

XVIII. Há estudos realizados que abordam a diferença entre a Química de 1800 

em relação à de 1700. É importante ressaltar que esse processo de mudança 

deu-se de uma forma lenta e gradual, em termos de aperfeiçoamento de 

técnicas de análise, refinamento de conceitos e maior valorização da Química 

em interação com mudanças epistêmicas6. 

Para destacar alguns aspectos das transformações que ocorreram com 

as ciências da matéria no século XVIII, analisaremos em que medida Cramer 

utilizou-se de fontes diversas para construir seu próprio conhecimento a 

respeito tanto da identificação e classificação mineral quanto dos ensaios 

minerais.  

Para tanto, esta tese está dividida em três capítulos, além da introdução 

e da conclusão. O primeiro apresenta a discussão dos aspectos econômicos, 

sociais e políticos que permearam a Revolução Industrial e contribuíram como 

elemento primordial para o aperfeiçoamento e, por que não, para um 

estreitamento da relação existente entre conhecimentos ‘teóricos’ e 

conhecimentos adquiridos nas minas e fundições. 

Além desses aspectos, o capítulo aborda ainda a necessidade que se 

instalou nos países europeus de criação de escolas de mineralogia e de 

metalurgia e também de sociedades que proporcionassem um espaço para 

                                                           
6
 Ferraz, “O Processo de Transformação da Teoria do Flogístico no Século XVIII”, 5-6. 
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discussão de temas que não eram frequentemente discutidos nas 

universidades. 

Todas essas mudanças revelaram a necessidade de formação de 

grupos interessados em aplicar os conhecimentos químicos na agricultura, nas 

tinturarias e em mineração, entre outras atividades produtivas. Nesse 

momento, a química é uma atividade fortemente ligada ao crescimento 

industrial.  

Esse contexto será fundamental para localizar a obra de Cramer, além 

de contribuir para uma melhor compreensão de sua importância naquela 

época. 

O segundo capítulo direcionou-se a verificar os principais métodos de 

classificação mineral disponíveis até o século XVIII bem como relacionar tais 

métodos com as ideias a respeito da formação mineral.   

Nesse século, a requisição de quantidades cada vez maiores de metais 

e a melhoria de sua qualidade levaram a um aumento significativo do interesse 

por questões ligadas ao reino mineral.  

A busca pelo aumento de eficiência na produção de metais fez, por sua 

vez, crescer o interesse pelos conhecimentos acerca da constituição dos 

corpos minerais, que no século XVIII podiam ser entendidos como qualquer 

coisa que pertencesse ao terceiro reino da natureza – ao lado do animal e 

vegetal - e constituíam a parte sólida do planeta.   

As quatro classes de minerais ‘simples’ que, até pelo menos a terceira 

década do século XVIII, eram utilizadas como bases para identificar e 
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classificar os minerais, tinham de dar conta de abrigar todos os outros minerais, 

o que constituía um grande problema para os mineralogistas desse período. 

Dada a grande variedade de minerais existentes na natureza, fez-se 

necessário buscar critérios mais seguros para identificar e classificar os 

minerais com mais precisão.  

Identificar e classificar requer, de modo geral, diferenciar o que é 

essencial do que é acidental ou variável, ou seja, o que difere um corpo do 

outro e qual a relação de semelhança que esse corpo apresenta com os outros. 

A identificação mineral estava ligada a explicações sobre a natureza 

desses minerais que no século XVIII era entendida basicamente de três 

maneiras: as explicações organicistas que postulavam que os minerais 

cresciam no seio da terra como os animais e vegetais; as mecânicas que 

tentavam explicar a formação mineral em termos de partículas e as químicas 

que explicavam a existência mineral em termos de elementos e princípios7.  

Sendo assim, nesse segundo capítulo, relacionaremos as ideias a 

respeito da constituição da matéria com as ideias a respeito do reino mineral, 

através dos critérios de classificação propostos. Assim, pretendemos verificar 

os pontos dos quais Cramer discordou nos métodos utilizados até então, para 

propor um que se mostrava mais preciso para identificar os minerais. 

E o terceiro e último capítulo traz o método de análise ‘químico’ mineral 

de Cramer.  

                                                           
7
 Laudan, From Mineralogy to Geology, 28. 
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Envolvido com a extração e purificação de metais, Cramer tinha como 

objetivo a identificação dos minerais e a determinação da proporção de metal 

que poderia ser comercializada depois de extraída de um minério. Ele observou 

que a identificação feita até então, levando em consideração apenas as 

características externas, não fornecia elementos confiáveis para reconhecer os 

minerais e que os métodos de extração de metais eram muito dispendiosos. 

Diante disso, propôs uma identificação e extração mineral baseada na análise 

da composição química dos corpos.  

Cramer, ao analisar minérios, tinha objetivos práticos, porém contribuiu 

tanto para os conhecimentos de metalurgia e mineralogia, como de História 

Natural, na medida em que propôs uma caracterização dos metais mais restrita 

do que a feita até então. 
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Capítulo I – Um lugar para a mineralogia e metalurgia no século 

XVIII: aspectos sociais, econômicos e científicos. 

 

As muitas mudanças sociais, econômicas e políticas observadas na 

Europa Ocidental, no início do século XVIII, chamam atenção para o aumento 

significativo dos meios de produção. A ordem era acelerar a produção para 

aumentar os rendimentos.  

A preocupação com o aumento de lucros é bastante legítima, 

principalmente após um período de “Crise Geral” vivida no século XVII e que 

desencadeou uma regressão econômica em quase toda a Europa. O 

Mediterrâneo deixara de ser o mais importante centro de influência econômica, 

política e cultural. As potências Ibéricas, Itália e Turquia já não escondiam o 

seu declínio. Por outro lado, países como a Inglaterra, Suécia e Suíça, ao invés 

de estacionar ou retroceder, pareciam avançar, enquanto que a Inglaterra 

parecia avançar excepcionalmente8. 

No comércio, a crise era ainda mais acentuada. As duas principais 

zonas de comércio internacional - o Mediterrâneo e o Báltico - viviam uma 

queda irremediável do volume de mercadorias comercializadas; em seus 

portos, os gêneros alimentícios tais como o trigo do Báltico, arenques 

holandeses e peixes da Terra Nova já não mantinham seus mais altos níveis, 

nem o volume de comércio de lã se mantivera. Embora as vendas britânicas e 

                                                           
8
 Hobsbawn, As Origens da Revolução Industrial, 09-10. 
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holandesas aumentassem no sul, não conseguiram compensar as perdas dos 

mercados bálticos9.  

É possível que toda essa “Crise Geral” do século XVII tenha iniciado por 

volta de 1620, com a queda de preços provocada pela guerra dos 30 anos, e 

cuja recuperação só tenha começado depois de 167010.  

Se por um lado a guerra dos 30 anos causou devastações em algumas 

zonas da Europa Ocidental, por outro, estimulou muito a mineração e a 

metalurgia. O aumento na construção de navios e armas e de alguns tipos de 

máquinas fez com que a indústria de ferro experimentasse uma grande 

velocidade de crescimento que teve seu pico atingido entre 1610 e 163511. 

Vale mencionar que diversas regiões como a Alemanha12 e a Suécia já 

apresentavam uma forte tradição em mineralogia e metalurgia. Desde o início 

do século XVI, foram apresentados vários trabalhos com descrições práticas de 

mineração e metalurgia, como coletâneas elaboradas por mineradores e 

experimentadores de minérios, que se preocupavam em divulgar seus 

saberes13. 

Em terras germânicas, nessa mesma época, foi publicado o trabalho de 

Giorgio Agricola (nome latinizado de Georg Bauer, 1494-1555). Médico nascido 

na Saxônia (Glauchau), Agricola estudou Medicina em Joachimsthal, onde 

estabeleceu residência. Essa pequena cidade da Boêmia, localizada a quinze 

                                                           
9
  Ibid., 14. 

10
 Ibid., 18. 

11
 Hammersley, “The Charcoal Iron Industry and Its Fuel, 1540-1750”, 593. 

12
 Ao nos referirmos à Alemanha, estamos falando dos diversos estados germânicos, pois 

como é bem conhecido, o processo de integração e posterior unificação desses estados só 
teve início em meados do século XIX.  
13

 Laudan, From Mineralogy To Geology, 21-22. 
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milhas de Freiberg, era um dos distritos de metalurgia mais produtivos de sua 

época.  

Agrícola tinha como interesse inicial as doenças que afetavam os 

mineiros. Ele percebeu que os mineiros e fundidores de minérios adoeciam 

frequentemente por causa de suas profissões. Na tentativa de compreender as 

causas de tais indisposições, pôs-se a estudar, além da mineralogia prática, 

algumas referências que compunham os trabalhos de minas realizados pelos 

autores gregos e latinos. Esta postura foi a responsável por fornecer-lhe tanto o 

conhecimento prático quanto teórico sobre assuntos ligados aos minerais. 

Nas fontes clássicas, Agricola não buscou uma simples retomada ao 

universo dos antigos. Apesar de remeter-se constantemente a essas fontes, 

convicto, por exemplo, da teoria aristotélica da formação de minerais através 

das emanações, criticava, entre outras coisas, o que considerava uma 

linguagem obscura dos alquimistas14. 

Na verdade, Agricola declarava que sua intenção, ao revisitar antigas 

teorias, era a de completar a visão de seus antecessores com os 

conhecimentos adquiridos por ele junto às minas. De fato, o médico alemão 

compôs uma série de obras que culminaram em seu De Re Metallica que trata, 

de maneira clara e direta, de muitos assuntos relacionados aos minerais15.  

A obra De Re Metallica escrita, originalmente, em latim e publicada 

postumamente em 1556, compõe-se de 12 partes (ou como se denominava à 

época, 12 livros). Durante o período em que a elaborou, dedicou-se a visitar 
                                                           
14

 Alfonso-Goldfarb & Ferraz, “Algumas Considerações sobre as transformações na Visão de 
Mineração e Metalurgia Introduzidas no Século XVI”, 155-157. 
15

 Ibid., 156. 
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minas e fundições, em busca de observações16. Em seus trabalhos, reuniu 

textos sobre mineração, trabalho com metais, testes e métodos de separação 

dos metais brutos, preparação de reagentes, e ainda sobre doenças dos 

mineiros17. 

Observamos que o De Re Metallica constituiu-se numa obra bastante 

importante em sua época, uma vez que foram impressas dez edições em três 

línguas: latim, alemão e francês, num período em que não era comum mais do 

que uma impressão. Segundo Herbert Hoover e Lou Henry Hoover, tradutores 

para o inglês no início do século XX, referido sucesso pode ser atribuído à 

grande quantidade de dados explicados com bastante precisão que permitiam 

entender bem como realizar as operações de mineralogia com maior 

facilidade18. 

Como Agricola, outros homens de diferentes países se preocuparam 

com as questões de mineralogia e metalurgia. Logo, o corpo de conhecimentos 

e práticas relacionados a esses assuntos só fazia crescer. 

  De fato, ao analisarmos alguns períodos anteriores ao século XVIII, 

percebemos grandes oscilações nas relações políticas, comerciais, de trabalho, 

agrícolas etc., mas, a extração de metais em momento algum se revelou em 

baixa; ao contrário, muitas vezes ajudou algumas nações a minimizar 

momentos de crise vividos principalmente nos séculos XVI e XVII19.  

                                                           
16

 Viajar a outros lugares para conhecer minas era muito apreciado nessa época, pois assim 
conhecimentos relativos aos trabalhos de mineração, fundição e ensaio de minerais bem como 
o uso de máquinas e matérias podiam ser discutidos e muitas vezes modificados.  
17

 Agricola, De Re Metallica, prefácio escrito pelos tradutores H.C.Hoover e L.H.Hoover, VII. 
18

 Ibid., IV. 
19

 Hobsbawn, As Origens da Revolução Industrial, 07-31. 
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Desde que os altos-fornos e forjas de refinação foram introduzidos em 

Sussex e em Weald, antes do fim do século XV, a produção de ferro só fez 

crescer até atingir o seu pico no século XVII. Esses locais contavam com boa 

quantidade de madeira e uma infraestrutura capaz de atender às necessidades 

desse tipo de produção, como por exemplo, as várias estradas abertas para o 

transporte tanto do ferro quanto do carvão, que era essencial para esse tipo de 

extração. O carvão muitas vezes tinha de vir de longe (Yorksire e Derbyshire) e 

por isso as estradas eram fundamentais para garantir o abastecimento de 

combustível20.  

Especialmente no século XVIII, a requisição de metais era ainda maior, 

uma vez que a Europa dos sítios, rendeiros e artesãos tornava-se aos poucos 

uma Europa de cidades industriais. Os utensílios manuais e os dispositivos 

mecânicos simples foram substituídos por máquinas; a lojinha do artífice, por 

fábricas.  

Todas essas mudanças aconteceram de maneira lenta e gradativa 

afetando os países da Europa em épocas e a ritmos diferentes. Enquanto na 

Grã-Bretanha, considerada um dos primeiros países a tornar-se industrializado, 

o processo de industrialização já mostrava as suas principais características 

por volta de 1740; em contrapartida, outras partes da Europa não foram 

industrializadas senão muito mais tarde. 

                                                           
20

 Hammersley, “The Charcoal Iron Industry and Its Fuel, 1540-1750”, 594. 
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Portanto a Grã-Bretanha indicara o caminho do que se costuma chamar 

de Revolução Industrial21. As transformações observadas na Revolução 

Industrial Britânica aconteceram dentro de um sistema capitalista (fruto de pelo 

menos 200 anos de desenvolvimento econômico razoavelmente contínuo), 

assim, a busca de lucro privado é uma realidade no século XVIII22. 

Os mercadores manufatureiros dos condados do norte e do oeste já dão 

a conhecer a existência de empresas capitalistas, particularmente na indústria 

da lã, desde o início do século XVI. A tradição de cardar, fiar e tecer a lã - que 

se concentrava nas mãos de alguns ricos mercadores manufatureiros - só fez 

crescer. Longe de agradar a realeza francesa ou britânica que via aí uma 

ameaça para a organização tradicional dos ofícios, e, sobretudo uma 

concorrência esmagadora para a multidão de pequenos artesãos, que no 

século XVII, aprendiam desde a infância a arte de tecer23, as manufaturas 

provocaram um crescente desenvolvimento espontâneo do capitalismo 

industrial; assim, no início do século XVIII, o princípio e a razão de ser da 

manufatura reestruturam a divisão do trabalho24.    

Seja o trabalho realizado na pequena choupana do artesão, seja nos 

agrupamentos montados pelos grandes mercadores, percebe-se a requisição 

                                                           
21

  A Revolução Industrial não é entendida aqui como um momento único em que tenha 
ocorrido uma mudança radical na forma de produção, mas, como muitos historiadores 
assinalaram, um momento de aceleração de um processo de transformação que se estendeu 
desde o século XVI até o século XIX.  
22

 Hobsbawm, Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo, 33. 
23

 Mantoux, A Revolução Industrial no Século XVIII, 10-13. 
24

 Ibid., 13. 
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de uma divisão organizada para realizar o mínimo de operações indispensáveis 

para garantir a produção25. 

O aumento da produção estava intimamente ligado à divisão do trabalho, 

que era considerada a grande causa do aumento das forças produtivas, o que 

podemos compreender melhor, através do exemplo da fabricação de alfinetes 

citado por Adam Smith: 

 Um operário... dificilmente poderia fabricar um único 

alfinete em um dia. Entretanto, da forma como essa 

atividade é hoje executada... dividida em 

aproximadamente 18 operações distintas ... vi uma 

pequena manufatura desse tipo, com 10 pessoas 

trabalhando, fabricar em torno de 48 mil alfinetes por dia. 

Assim, pode-se considerar que cada uma produzia 4800 

alfinetes diariamente. Se, porém, tivessem trabalhado 

independentemente um do outro, certamente cada um 

deles teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia, e 

talvez nem mesmo 1, ou seja: com certeza não 

conseguiria produzir a 240ª parte, e talvez nem mesmo a 

4800ª parte daquilo que hoje são capazes de produzir, 

em virtude de uma divisão do trabalho e combinação de 

suas diferentes operações26.   

  

Percebemos que o crescimento e o desenvolvimento das manufaturas, 

que já apresentavam uma separação entre trabalho e capital, ocasionaram 

uma profunda transformação na fabricação não só de tecidos como de outros 

objetos. Um homem já não fazia mais todo o ‘processo’ de produção, contava 

agora com instrumentos que impunham ofícios específicos. Toda a atividade 

impunha um ofício que por sua vez impunha outros ofícios particulares, assim a 

produção era dividida em operações singulares efetuadas por tantas mãos 

                                                           
25

 Ibid., 13. 
26

 Smith, A Riqueza das Nações, 41-42. 
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distintas, garantindo um volume de mercadorias gradativamente maior, ao final 

de um período27. 

Apesar de, no século XVIII, os ingleses possuírem abundante mão de 

obra especializada que produzia um grande volume de mercadorias 

manufaturadas, seu mercado interno consumia a grande maioria das 

manufaturas produzidas, causando assim uma urgência no aumento da 

produção. 

A demanda do mercado consumidor por artigos manufaturados, em 

grande quantidade, fez com que a máquina28 adquirisse um papel fundamental 

na produção de objetos (a substituição da força muscular do homem ou dos 

animais domésticos pela dos mecanismos potencializava a produção). A 

utilização das máquinas é o grande diferencial da manufatura. Embora as forjas 

e fundições do século XVI já utilizassem máquinas, foi apenas na indústria têxtil 

do final do século XVII e início do século XVIII que ela passou a ser largamente 

utilizada, não só para a produção de artigos de algodão, como também para 

outros artigos dessa mesma indústria 29. 

Portanto a novidade no século XVIII não era a utilização das máquinas, 

mas sim, do maquinismo, termo que diferencia a simples utilização da máquina 

na concorrência para a produção em fator essencial que determina a 

quantidade e preço dos produtos30.  

                                                           
27

 Mantoux, A Revolução Industrial no Século XVIII, 14. 
28

 Segundo a definição de Mantoux, máquina é um mecanismo que, sob o impulso de uma 
força motriz simples, executa os movimentos compostos de uma operação técnica, antes 
efetuada por um ou vários homens. Mantoux, A Revolução Industrial no Século XVIII, 178. 
29

 Mantoux, A Revolução Industrial no Século XVIII, 15-17. 
30

 Ibid., 178-179. 
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Nesse contexto, é a indústria têxtil que fornece o primeiro exemplo de 

maquinismo. As gradativas e variadas transformações dessa indústria levaram 

a uma série de invenções técnicas que a colocaram como uma das primeiras 

indústrias modernas. Um bom exemplo de maquinismo observado na indústria 

têxtil é a substituição quase que completa do tricô feito à mão pelo tecido nos 

teares de tricotar, que aumentaram significativamente a quantidade de tecido 

produzido a um preço muito baixo31. 

Tal como os teares de tricotar, muitas outras máquinas foram 

incorporadas no processo de produção de tecidos e aos poucos foram 

determinando a quantidade de tecidos produzidos, baixando os preços, 

diversificando os tipos de tecidos, algodão, seda etc.; assim máquinas mais 

elaboradas eram construídas para atender a toda essa demanda. 

Paralelamente ao crescimento da indústria têxtil, a Grã- Bretanha do 

século XVIII assistiu ao veloz desenvolvimento da indústria do ferro.  

Duas indústrias tão diferentes cujos processos elementares nada têm 

em comum precisam muito mais do que coincidência ou simultaneidade para 

terem se desenvolvido paralelamente. As transformações da indústria têxtil e 

metalúrgica se completam mutuamente como partes de um todo, uma vez que 

as máquinas que fazem parte da indústria têxtil só puderam ser concretizadas 

através das transformações ocorridas na indústria metalúrgica32. 

Pode-se dizer que a indústria metalúrgica ocupou um lugar central nas 

transformações ocorridas na época da Revolução Industrial, pois a melhora nos 

                                                           
31

 Ibid., 184. 
32
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processos metalúrgicos proporcionou a construção de máquinas e 

equipamentos para os mais variados meios de produção. 

A Inglaterra, apesar de longa tradição em mineração e metalurgia, foi 

obrigada, no século XVIII, a importar ferro para garantir a produção de suas 

manufaturas33. 

 Muitos historiadores consideram que o desenvolvimento da indústria de 

ferro nas ilhas britânicas tenha sido determinado pelo fornecimento de 

combustível e sua tendência de extinção local34.  

 Sem dúvida, o combustível é tão importante quanto o minério para a 

indústria de ferro e é de se concordar que os mestres ferreiros estavam muito 

preocupados com as limitações impostas pelo uso de carvão de madeira.  

 Porém, para uma melhor compreensão dos fatos que dificultaram o 

processo de ampliação da produção de ferro em terras inglesas, devemos 

adicionar à questão do combustível mais dois elementos de análise: a 

configuração geográfica de produção de ferro e o modelo de comércio desse 

metal. 

 No que se refere à configuração geográfica da produção de ferro, 

devemos considerar que a indústria de ferro inglesa, até o final do século XVII, 

estava concentrada basicamente em duas regiões, Sussex e Weald. Essas 

duas regiões foram as primeiras a construírem seus altos fornos; em 1529 

tanto Sussex quanto Weald operavam com 3 altos fornos cada, enquanto 

outras regiões ainda não tinham sequer  construído os seus. Somente após 

                                                           
33

 Ibid., 268-269. 
34

 Hammersley, “The Charcoal Iron Industry and Its Fuel”, 1540-1750”, 593. 
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trinta anos, começaram a aparecer altos fornos em outras regiões, mas mesmo 

assim eram muito poucos quando comparados à quantidade apresentada por 

Sussex e Weald, que, em 1560, somavam 70 contra 8 de outras regiões.  A 

partir daí, o número de altos fornos só fez crescer até atingir seu auge na 

metade do século XVII, quando Sussex e Weald operavam 128 deles contra 44 

de outras regiões35.   

 Após 1660, verifica-se um declínio na produção de ferro nos dois centros 

de maior produção - Sussex e Weald -; a configuração da quantidade de altos 

fornos por região sofreu uma mudança significativa. Verifica-se após esse 

período que o número de fornalhas construído em outras regiões aumentou, 

enquanto que em Sussex e Weald diminuíram36. 

 O sucesso de Weald foi alcançado, por um lado, devido à sua 

proximidade com o continente, o que lhe garantia mão de obra de mineiros 

altamente qualificados e os mercados da capital disponíveis para garantir a 

comercialização de todo ferro produzido, e por outro, devido às reservas de 

madeiras encontradas em suas florestas. No entanto, seus córregos com 

pouco declive significavam um empecilho para escoar a produção que, em 

épocas de secas, obrigavam o ferro a ficar muito tempo exposto ao ar, 

esperando que o fluxo de água aumentasse e mesmo que o minério dessa 

região fosse de boa qualidade, a espera por transporte baixava a qualidade das 

barras de ferro37.  
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 Aliados a isso, mais dois problemas devem ser adicionados ao declínio 

da produção de Weald: depois de alguns anos, a madeira das florestas 

próximas já havia se esgotado, fazendo-se necessário trazê-la de longe e o 

intenso desenvolvimento econômico dessa região implicava altos custos de 

produção, se comparados aos de outras regiões da Grã-Bretanha. Assim, a 

indústria de ferro de Weald sofria não só com a escassez de madeira, mas 

também com a competição com outras regiões, como por exemplo, Dean, 

Yorkshire e Shropshire, que, por não apresentarem os mesmos problemas de 

Weald, contavam com o aumento no número de alto fornos, chegando em 1730 

a ter juntas 131 altos fornos operando, enquanto que Weald apresentava não 

mais que 21 fornos ativos38.  

Observamos que o total de altos fornos ativos na Grã Bretanha se 

manteve constante desde o fim do século XVII até pelo menos a metade do 

século XVIII. Portanto, é improvável que a escassez de carvão de madeira em 

alguns locais tenha sido a única responsável pelo aumento das importações de 

ferro nesse período. 

  A necessidade de importação vinha do fato de que o ferro importado 

apresentava melhor qualidade que o ferro inglês, que por ser produzido 

irregularmente em várias regiões, apresentava as mais diversas propriedades.  

 Devemos considerar que a produção de ferro é realizada em vários 

estágios: extração, fundição, refino, processamento e por fim manufatura. 

Naquela época, cada uma dessas etapas era realizada por famílias muitas 

vezes espalhadas a longas distâncias umas das outras, obrigando o ferro a 
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ficar exposto durante muito tempo a condições climáticas diversas, o que lhe 

conferia uma baixa qualidade no momento de fabricar peças para as 

máquinas39.  

Um outro agravante, no que se refere à pluralidade na produção de 

ferro, é que esse metal era extraído dos vários tipos de minérios encontrados 

localmente, o que torna impossível manter uma regularidade nas 

características do metal, extraído sempre pelo mesmo processo.  

 Mas, como vimos, se por um lado, combustível não se constituía como 

único responsável pelo aumento das importações de ferro, por outro, urgia 

encontrar-se um substituto para o carvão de madeira, seja para baratear o 

custo, seja para preservar as florestas, ou ainda para desenvolver outros 

processos de extração do metal de seu minério. 

A substituição do carvão de madeira pelo carvão mineral (ou hulha) 

tornou-se uma primeira solução para o problema da demanda por combustível 

em indústrias de cerveja, de tinturaria de roupas e de tijolos e, ainda, na 

calefação de residências, ainda que agravasse a emissão de poluentes 

gasosos liberados no processo de queima desse material40. 

No caso do ferro, entretanto, outro problema se apresentava - a hulha, 

ao ser aquecida juntamente com o minério de ferro, libera compostos 

sulfurosos que conferem um aspecto quebradiço ao metal assim obtido, 

impossibilitando seu trabalho com martelo.41 
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Vários foram os esforços para substituir o carvão de madeira pela hulha. 

Este problema só foi parcialmente resolvido, nas primeiras décadas do século 

XVIII, por um artesão, Abraham Darby, que resolveu usar as cinzas da hulha 

no processo de produção do ferro. Essa produção de cinzas pressupunha a 

queima da hulha, que eliminava suas impurezas voláteis. Isso solucionava o 

problema de obter ferro quebradiço, proporcionando-lhe a condição de ser 

martelável e de ser transformado em barra. Mas não resolvia o problema como 

um todo, pois o ferro assim obtido não podia ser utilizado na fabricação de 

ferramentas e peças móveis para máquinas que exigiam resistência mecânica. 

Para suprir a necessidade do ferro com tais propriedades, a Grã-Bretanha 

continuou a adquiri-lo por meio da importação42. 

De fato, o problema da indústria siderúrgica só foi resolvido com a 

invenção do método de pudlagem, que permitiu o uso do carvão mineral para a 

extração do ferro. Historiadores dividem-se quanto à autoria desse projeto, 

cabendo a Henry Cort a primazia do processo, por torná-lo público e por 

explorar comercialmente sua invenção.43 De toda forma, o processo consistia 

basicamente em agitar o ferro em fusão a fim de eliminar grande porcentagem 

do seu conteúdo de carvão. 

  A boa qualidade do ferro importado (facilmente transformado em 

âncoras e em peças de maior precisão para as máquinas) e a necessidade de 
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quantidades cada vez maiores de ferro são  fatores que justificariam o aumento 

na importação desse metal pelos ingleses44. 

 A Grã-Bretanha importava grandes quantidades de ferro da Suécia, país 

que desde o século XVII dominava as exportações desse metal. De fato, na 

Suécia, depois de sofrer uma reorganização, a indústria de ferro passou a ser 

supervisionada pelo Estado que investiu grandes somas tanto na extração de 

minério quanto na obtenção de ferro, o que proporcionou um aumento 

significativo nas quantidades obtidas desse metal, que em 1700, já chegava a 

15 000 t45. 

 Os comerciantes ingleses compravam tanto ferro sueco que passaram a 

ditar o padrão de que necessitavam; já não era mais o vendedor que oferecia 

um determinado produto com determinadas características, mas sim o 

comprador, que por possuir bastante capital, era capaz de determinar a 

qualidade e muitas vezes o preço do produto adquirido, mudando assim o 

padrão de comércio realizado até então46.  

 A Suécia, apesar de ser até 1720 o maior fornecedor de ferro para a 

Grã-Bretanha, não era o único país interessado em relações comerciais com os 

ingleses. Pouco tempo depois, os russos já desembarcavam seu ferro em 

portos ingleses.   

 A chegada do ferro russo provocou um desarranjo nas relações 

comerciais entre Inglaterra e Suécia, uma vez que os russos vendiam ferro a 

preços melhores que os suecos. Apesar de não apresentar a mesma qualidade 
                                                           
44
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que o ferro sueco, o ferro russo forçou a diminuição do preço do ferro 

concorrente, o que provocou uma crise nas relações comerciais entre esses 

países47. 

 Dez anos mais tarde, 1730, verificou-se uma queda na produção de ferro 

russo, ocasionando problemas no abastecimento à Inglaterra48.  

Como já visto, na terceira década do século XVIII, a Grã- Bretanha vivia 

uma situação muito complicada no que se refere à indústria de ferro: sua 

produção interna não era suficiente para suprir as manufaturas, seu ferro não 

apresentava qualidade suficiente para a fabricação de peças para 

determinados tipos de máquinas nem para alguns tipos de indústrias 

secundárias (indústria de facas), que necessitavam de um melhor padrão de 

qualidade nesse metal, além do que, suas relações comerciais com a Suécia 

estavam abaladas e os russos não eram mais uma opção comercial.  

Parece que uma saída eficaz para resolver os problemas ingleses 

estava na busca por conhecimentos e técnicas que os tornassem 

autossuficientes em questões relativas à mineralogia e à metalurgia. 

É claro que no período em questão, final do século XVII e início do 

século XVIII, essa não era uma preocupação exclusiva dos ingleses; também 

os suecos, apesar de serem os principais exportadores de ferro para a Grã 

Bretanha, estavam muito interessados nas inovações técnicas dos ingleses no 

que se refere a manufaturas de artigos de ferro49.  
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Portanto o comércio não era o único responsável por estreitar as 

relações entre os países europeus, um costume antigo de viajar para observar 

os conhecimentos de outros povos também estava em alta no século XVIII. 

Os suecos, principais fornecedores de ferro para a Grã- Bretanha, 

também estavam muito interessados em observar as inovações dos ingleses, 

principalmente no que se refere às questões de metalurgia e mineralogia. Erik 

Odhelius, um importante mineralogista, no século XVII, fez duas visitas à 

Inglaterra, para estudar a indústria de ferro naquela região. Seu interesse não 

era somente pelas minas ou processos metalúrgicos, ele também era atraído 

pelos encontros proporcionados pela Royal Society de Londres, que chamou a 

atenção de muitos viajantes impressionados com as circunstâncias favoráveis, 

para que assuntos relacionados aos mais diversos temas pudessem ser 

realizados na Inglaterra50. 

Como Odhelius, outros suecos também foram atraídos para a Inglaterra; 

é o caso de Jonas Alstromer, que esteve em terras inglesas nos anos de 1707, 

1714, 1715, 1719 e em 1720, visitando as minas de Newcastle, Leeds e as 

manufaturas de facas de Birmingham. Como um importante gestor de 

manufaturas, Alstromer descreveu os problemas do ferro inglês, realçando a 

superioridade do sueco, mas também teve a oportunidade de conhecer o 

método de usar cinzas de hulha, desenvolvido por Abraham Darby, que deve 

ter despertado muito seu interesse51. 
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De fato, o grande interesse pela troca de conhecimentos e técnicas 

relacionadas aos minerais e metais é procedente, uma vez que a mineralogia e 

a metalurgia tornaram-se importantes fontes de rendimentos para vários 

países, entre eles, Inglaterra, Suíça, Rússia e Alemanha. 

Sendo assim, havia uma necessidade, por parte dos governantes dos 

estados europeus, de controlar progressivamente os assuntos relacionados à 

mineração, submetendo-o a um caráter mais formal na exploração de minas52.  

Este controle deu-se de maneira distinta nos diversos países do continente, em 

função do modo com que cada país ingressou no sistema mercantilista. 

Os estados alemães faziam vultosos investimentos financeiros em 

negócios relacionados à mineralogia e à metalurgia desde a Idade Média. No 

final do século XV e início do XVI, por exemplo, houve um grande crescimento 

de extração de prata, principalmente das minas da Saxônia. Esse crescimento 

tão explosivo estimulou a formação das cidades de Freiberg, Joachimstahl e 

Chemnitz e, mesmo com a queda causada pela abertura das minas de prata da 

Espanha, a abundância de recursos minerais nessa região era tão grande que 

se tornou passagem quase obrigatória para os mineralogistas. A região ao 

redor de Freiberg era a mais produtiva de todas as regiões de minas e, por 

isso, recebia muitos investimentos financeiros, o que aumentou a necessidade 

de se fazer um controle mais burocrático de suas minas53. 

Tanto os investimentos financeiros dos estados alemães como os 

esforços de homens que se dedicaram aos assuntos de mineralogia e 
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metalurgia, estimularam o aparecimento de vários trabalhos nesta área, 

aumentando o corpo de conhecimento teórico e prático. Entre eles, destacam-

se o de Agricola, que passou grande parte de sua vida como médico e 

funcionário público em Joachimstahl e Chemnitz; os de Balthzar Roesler (1605-

1673), Carl Friedrich Zimmermann (1682-1747) e F. W. Von Oppel (1680-

1749), que ocuparam importantes posições no serviço de minas da Saxônia. 

Abraham Gottlob Werner (1749-1817) lecionou na Academia de Minas de 

Freiberg e Friedrich Hoffmann (1660-1742) trabalhou no serviço de minas, 

também nessa cidade54. 

 Os homens que se preocupavam com assuntos práticos, como 

localização de minas, extração de metais e seus minérios, identificação e 

classificação mineral, eram solicitados a ocupar posições na parte 

administrativa. Inicialmente, aqueles que enfatizavam em seus estudos 

aspectos químicos dos minerais e metais, (destacando-se como um grupo que 

poderíamos denominar de ‘químicos’), educados em escolas médicas, viriam a 

desempenhar essa função.  

 De fato a interação entre química e mineralogia e metalurgia é bastante 

antiga; não era difícil encontrar estudiosos interessados em conhecer e reunir 

informações sobre minas, fundição e ensaio de metais. Essa interação - que 

podia ser observada em quase todos os países europeus - mostrou-se 

particularmente forte em terras germânicas, no século XVIII, devido 

principalmente à valorização do uso dos conhecimentos químicos como base 

de explicação para os fenômenos observados em diversos ramos das ciências 
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naturais. Haja vista, por exemplo, a concentração em regiões mineiras do 

número de estudiosos dedicados a esses trabalhos (empregados muitas vezes 

nas minas) e, ainda a extensa lista de publicações sobre o assunto.  

 Mas ao nos referirmos à química desse período, devemos considerar 

que diferentemente de outros ramos do conhecimento nos quais o pensamento 

vitalista e qualitativo já havia perdido bastante espaço, a química apresentava 

dificuldades para estudar seus fenômenos afastando-se da antiga visão de 

mundo55.  

A estrutura aristotélica foi perdendo sua força explicativa da natureza, 

fazendo-se necessário criar novas bases para compreender os fenômenos da 

matéria e suas propriedades, o que suscitou a necessidade da fundamentação 

de um novo arcabouço conceitual, a “filosofia natural.” A filosofia mecanicista, 

que fornecia os principais elementos para a filosofia natural, não mais admitia 

pensar o mundo em termos de forças ocultas, de modo que esse deveria ser 

pensado como uma imensa máquina a ser mensurada e verificada, obtendo, 

assim, um instrumento exato e perfeito para medir a natureza56. 

As bases dessa filosofia mecânica já estavam bem estabelecidas no 

século XVI. Durante o século XVII, as teorias da nova ciência já eram tratadas 

em termos mecânicos57. 

Realmente, observa-se nesse período que houve uma transformação 

metodológica, pois as explicações, que eram centralizadas na ação de forças 
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ocultas, passaram a ocorrer em termos de matéria dotada de forma e 

movimento58. 

Os fenômenos astronômicos e físicos, por exemplo, eram 

progressivamente explicados dentro da “nova filosofia”, enquanto a química 

apresentava dificuldades para compreender seus fenômenos em termos 

exclusivos de matéria e movimento, talvez por causa da grande complexidade 

apresentada pelos mesmos59. 

A analogia com a máquina, que fornecia um modelo para desvendar e 

operar a natureza, levou Robert Boyle (1627-1691), conhecedor das obras de 

Galileu (1564-1642), de Bacon (1561-1626) e de Descartes (1596-1650), a 

trabalhar na tentativa de situar a química dentro das bases dessa “nova 

filosofia”. 

Boyle, com o intuito de fornecer um novo método filosófico para estudar 

a natureza, apesar de nunca ter abandonado completamente a Alquimia 

(acreditava na transmutação dos elementos e chegou, inclusive, em 1676, a 

comunicar à Royal Society de suas tentativas de transformação do mercúrio 

em ouro, fato que, segundo ele, estava muito perto de conseguir), opôs-se à 

teoria dos quatro elementos de Aristóteles e às teorias de Paracelso, que 

admitiam, respectivamente, matéria dotada de forças e qualidades e de 

‘simpatia’ e ‘ódio’60. 

A teoria corpuscular, que admitia a matéria como constituída de forma e 

movimento, deveria ser evidenciada através de experimentos químicos. Para 
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Boyle, se essas evidências fossem confirmadas, então essa mesma teoria 

constituir-se-ia num bom modelo para a “filosofia natural” 61. 

As ideias mecanicistas foram aos poucos aceitas e difundidas. Assim, 

durante os séculos XVII e XVIII, a atenção dos químicos estava cada vez mais 

centrada nelas.  

Oportuno se torna esclarecer que a substituição de explicações 

centradas em qualidades por outras quantitativas e mecânicas levou muito 

mais tempo e esforços do que pode ser entendido como uma transformação 

radical. 

Assim no século XVIII, os homens de ciência, tais como Stahl e Johann 

Friedrich Henckel (1678-1744), queixavam-se de que a química era uma arte 

perseguida por suas ideias alquímicas ou com propostas exclusivamente 

farmacêuticas, muitas vezes associada à fabricação de ouro ou à preparação 

de remédios62.  

Essas ideias eram reforçadas pelas entradas de química encontradas 

nos léxicos anteriores ao século XVIII, os quais definiam a química como um 

dos cinco ramos da medicina responsável principalmente pela preparação de 

remédios, ou outro que se referia à criação da pedra filosofal etc63. 

A imagem da química nesse período foi criada por pessoas que tinham 

educação, opinião e objetivos diferentes ao se referirem a esse ramo do 

conhecimento. 
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Podemos concluir que, após a segunda década do século XVIII, os 

estudiosos e governantes foram mudando sua percepção em relação à 

química, e ao poucos foram reconhecendo o valor e a utilidade dela64. 

Um dos responsáveis por essas mudanças foi Stahl e seus seguidores 

que propuseram uma abordagem mais ampla para a química, condenando 

métodos e objetivos exclusivamente alquímicos e farmacêuticos, e delineando-

a  como uma ciência fundamental e útil para várias artes65.  

Como podemos perceber, no Philosophical Principles of Universal 

Chemistry, Stahl adverte que para adquirir o conhecimento real dessa arte, 

“seus elementos científicos” devem ser bem entendidos e suas operações 

testemunhadas e realizadas pessoalmente; por isso é de extrema importância 

conhecer tanto a teoria quanto a prática dessa arte66. Além disso, Stahl colocou 

que a finalidade da química é tanto filosófica quanto teórica, medicinal, 

mecânica e prática67. 

Aos poucos essa imagem da química foi sendo disseminada entre os 

estudiosos de terras germânicas, daí em diante um crescente número de 

escolas médicas ofereceram cursos de química uma ou duas vezes por ano e 

vários estados traduziram seu crescente respeito por ela, institucionalizando 

patrocínios, uma vez que perceberam nesse tipo de conhecimento grande 

oportunidade para aumentar seus rendimentos68. 
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Esses cursos inicialmente eram baseados em textos sobre o uso 

farmacêutico da química, mas devido ao reconhecimento das amplas 

possibilidades de se empregar seus conhecimentos, os estudantes passaram a 

ter também outros interesses além do médico e farmacêutico69.     

Um dos focos de aplicação dos conhecimentos químicos era justamente 

a mineralogia e a metalurgia.  

De fato, tanto a mineralogia quanto a metalurgia desempenharam um 

importante papel na disseminação dos conhecimentos químicos. Desde, pelo 

menos o século XVI, os responsáveis por minas, através dos trabalhos de 

homens como Agricola e Vannoccio Biriguccio (1480-1539), já haviam 

reconhecido o grande potencial dos conhecimentos químicos para aumentar os 

lucros de suas minas. Porém, até que um dos discípulos de Stahl – Henckel - já 

no século XVIII, não iniciasse seus cursos de metalurgia química em Freiberg, 

a instrução sobre esse assunto era bastante escassa nas cidades 

mineradoras70. 

Esses cursos eram bastante apreciados por inúmeros donos de minas 

que reconheciam a importância da química para seus negócios. Assim, a 

química, como uma ciência útil, foi sendo utilizada ao longo do século XVIII em 

quase todos os estados germânicos71.  

Em 1763, D.G. Schreber concedeu à química um lugar proeminente, ao 

escrever um artigo recomendando o estabelecimento de escolas para futuros 

administradores de minas que focassem em seu currículo tanto as técnicas 
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utilizadas na mineração quanto conhecimentos químicos. Ele considerou que 

essas escolas deveriam ter cinco tipos de professores, um dos quais deveria 

ser professor de mineralogia e química. Isso porque Schreber entendia que a 

química, através da realização de experimentos, era capaz de explicar tanto a 

teoria como a prática de seus diversos ramos, a saber, tingimento, trabalho 

com sal e salitre, fabricação de vidro, queima de tijolos, fabricação de 

porcelana, metalurgia (fabricação de aço, trabalho com ouro e prata, fabricação 

de arames), ciência de minas ou mineração, fundição, ensaio de minerais 

etc.72. 

Do exposto, percebe-se que para Schreber esse professor deveria ser 

versado tanto no uso de terras, pedras e minerais locais como na 

administração de negócios que envolvessem operações químicas. 

De fato, notamos que, no decorrer do século XVIII, os conhecimentos 

químicos foram se tornando cada vez mais significativos para vários ramos do 

saber, e um exemplo que corrobora essa ideia é a entrada do verbete química 

nos trabalhos dos enciclopedistas da época. Tomemos dois trabalhos, o de 

Johann Georg Krunitz (1728-1796), que em 1776 publicou em Berlim sua obra,   

Oekonomische Encyklopädie em 72 volumes e também o trabalho de Ephraim 

Chambers (1680-1740) Cyclopaedia, or Universal Dictionary of Arts and 

Sciences, publicada em 1721, em Londres.  

Krunitz definiu Chemie como:  

Aquela ciência que tem como objeto de estudo a 

natureza e a propriedade de todas as substâncias através 

                                                           
72

 Ibid., 24. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oekonomische_Encyklop%C3%A4die


~ 32 ~ 

 

da decomposição e combinação... A química não é 

apenas familiarizada com a natureza e a propriedade das 

substâncias, mas também nos ensina a manipulação 

correta das substâncias a fim de torná-las úteis ao 

mundo73. 

   

E Chambers escreveu no verbete Chymistry: 

Química é uma ciência, cujo objeto é descobrir a 

propriedade dos corpos através de análises e 

decomposições. ... A química está dividida em 

metalurgia, alquimia, farmácia química e filosofia química. 

A química também é dividida em química comercial, 

química econômica, química filosófica, química técnica e 

teoria química74. 

  

Dessa maneira, podemos notar que a definição de química que 

apareceu em duas obras escritas por pessoas bastante diferentes é 

praticamente a mesma, um ramo da ciência natural capaz de investigar, 

purificar, transformar, decompor, combinar e determinar as características e os 

efeitos das substâncias naturais, para ser utilizada em vários outros ramos do 

conhecimento e das artes. 

As universidades, aos poucos, também foram reconhecendo a 

necessidade de alterar seus currículos a fim de inserir os conhecimentos 

químicos em alguns outros cursos que não só o de medicina. 

Em 1768, J.D. Michaelis considerou que estudantes bem formados e 

destinados a ocupar altos cargos deveriam dar atenção especial aos 

conhecimentos químicos, pois eram indispensáveis para o estudo da natureza 
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especialmente para o estudo dos minerais. Também era fundamental que o 

estudante entendesse de mineração, fundição, tingimento, cunhagem e outras 

atividades práticas que um homem bem formado irá supervisionar mais tarde75. 

 Assim, num período em que os homens apreciavam atividades que 

promovessem o desenvolvimento material e intelectual, a química foi sendo 

reconhecida como um ramo do conhecimento amplamente útil não só para as 

artes farmacêuticas e alquímicas, mas também para vários outros ramos das 

ciências naturais e do sistema produtivo, uma vez que, em contraste com 

saberes que meramente descreviam a natureza, a química usava seus 

conhecimentos para agir sobre a natureza. E o resultado dessa combinação foi 

uma grande melhora no prestígio da química, que se mostrava intimamente 

harmonizada com os valores e aspirações do século XVIII. 

Prestígio em alta, não demorou para que os governantes germânicos 

traduzissem seu respeito em patrocínio. As escolas médicas que já 

reconheciam a estreita conexão entre química e farmácia desde 1727 

recomendavam que um dos professores deveriam ensinar química aos 

estudantes para que eles fossem capazes de reconhecer e distinguir 

medicamentos simples dos complexos. Assim, um crescente número de 

cadeiras que combinavam química com farmácia, matéria médica, botânica e 

história natural foi sendo criado nas universidades76. Os professores, além de 

ensinar química, também publicavam suas conclusões e interpretações a 
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respeito desse ramo do conhecimento, atingindo assim renome como 

químicos77.   

Essas publicações causaram muitas discussões entre os acadêmicos; 

alguns achavam que o papel do professor era apenas o de conhecer e ensinar 

como é o caso do professor C. Von Dalberg que defendia a ideia de que um 

professor não tinha que ser um Leibniz ou um Bacon. Ou seja, um professor 

não tinha como atribuição ser um descobridor em várias ciências; a atribuição 

do professor seria apenas a de ensinar aos jovens o que já havia sido 

descoberto e como aplicar esse conhecimento. Portanto, segundo Dalberg, 

para ser professor não seriam necessários nada mais que conceitos claros, um 

adequado conhecimento em determinado ramo da ciência e força de vontade78. 

 Outros, como J. D. Michaelis, defendiam que, de fato, os professores 

não tinham como obrigação publicar trabalhos inéditos, mas seria desejável 

que o fizessem, pois assim aumentariam a reputação das universidades79.  

 Um dos resultados do debate acerca das atribuições e do papel do 

professor dentro das universidades foi o surgimento de um número bastante 

elevado de publicações ‘especializadas’ de livros e artigos em periódicos. Eram 

publicações que já não apresentavam uma construção que abrangesse o 

conhecimento como um todo, mas aos poucos foram sendo publicados 

trabalhos focados em determinados ramos do conhecimento.  
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 De fato, a reforma que reorganizou as cadeiras das universidades foi um 

dos elementos que contribuiu para o caminho das especializações. Tanto é que 

C. Wiedemann, um enciclopedista alemão, escreveu em 1741 que: 

O estudioso que dispersa sua energia e trabalho em 

muitas coisas não pode alcançar o domínio real de sua 

disciplina e consequentemente não poderá ser tão útil 

aos outros quanto deveria se ele devotasse toda sua 

energia a um único assunto80. 

  

Assim, o reconhecimento da necessidade de trabalhos mais 

especializados levou a uma mudança bastante significativa na prática comum 

de priorizar os assuntos médicos como base para estudos em vários outros 

ramos.  

Desse modo, os professores que dedicaram suas carreiras a um 

determinado ramo do conhecimento sentiram-se estimulados a focar seus 

esforços em publicações específicas. 

É certo que já no século XVII havia livros sobre química que 

expressavam o ensino desse ramo do conhecimento como uma arte distinta, 

como por exemplo, Tyrocinium Chymicum de Jean Beguin ou Cours de Chymie 

de Nicolas Lémery, mas foi no século XVIII que o número desses trabalhos 

aumentou significativamente. A maioria desses trabalhos eram frutos dos 

cursos ministrados nas universidades ou em sessões privadas81.  
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Embora implacável, a especialização nas universidades aconteceu de 

maneira bastante lenta, as publicações foram sendo concentradas em 

determinadas áreas, os estudiosos foram focando sua atenção mais a um ramo 

do conhecimento do que em outros, as cadeiras universitárias foram sendo 

criadas para abrigar novas disciplinas etc. 

Ainda que a educação formal fosse considerada indispensável para os 

médicos no século XVIII, ela representava um papel modesto no treinamento 

daqueles destinados a tomar decisões que afetassem a produção em larga 

escala. Muitos desses homens aprendiam suas profissões observando seus 

pais, parentes próximos ou trabalhando para homens que já haviam atingido 

muito sucesso nessa área82.  

Os jovens desejosos em adquirir conhecimentos que os 

instrumentalizassem a ocupar cargos administrativos podiam suplementar sua 

aprendizagem nas universidades de filosofia ou de direito. Apesar de tal 

educação formal, eles raramente adquiriam algum conhecimento a mais sobre 

os fenômenos naturais que fosse fundamental para o processo produtivo83.   

Surpreendentemente, nesse mesmo período, muitos homens de terras 

germânicas defendiam a ideia de que o conhecimento formal poderia ajudar na 

melhoria dos processos de mineralogia e metalurgia, assim um crescente 

número de intelectuais argumentava que o futuro administrador deveria ter um 

treinamento científico que lhe permitisse melhores resultados produtivos84.        
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 Após as duas primeiras décadas do século XVIII, esses argumentos 

renderam-se a favor da química.  

 Com o curso de química sendo oferecido fora do curso de medicina, 

alguns oficiais de minas da Saxônia e de Brunswick começaram a ensinar 

química para os que pretendiam ser administradores. 

 As autoridades saxônicas, apesar de reconhecerem a importância 

desses cursos, até pelo menos a primeira metade do século XVIII, ainda não 

viam razão para criar uma nova cadeira de química e mineração. Foi somente 

após a Guerra dos Sete Anos que os governantes alemães, com o foco voltado 

para o desenvolvimento econômico, entenderam as amplas possibilidades de 

utilizar os conhecimentos químicos para melhorar os processos de extração, 

refino e fundição85.  

 Sendo assim, em 1764, as autoridades foram reconhecendo a 

importância de remunerar professores e estudiosos que ministravam aulas de 

mineralogia química nas escolas de administração, tais como: Kassel´s 

Collegium Carolinum, Berlin´s Mining School, Brunswick Collegium Carolinum, 

Karserslautern´s Cameral High School, Vienna´s Theresianum e Giessen´s 

Economics Faculty86.   

 Os jovens educados nessas instituições passaram a ocupar cargos nas 

minas estatais em Schemnitz, Freiberg, Berlin, Vienna e Giessen. 

 Esses cursos tornaram-se muito importantes e necessários; um 

levantamento mostrou que dentre os principais homens envolvidos com 
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assuntos de química ligados à mineração em terras germânicas desde 1700 

até 1780 (de J. Kunckel a J. A. Weber), a metade deles frequentou faculdades 

médicas e que a outra metade foi educada nas escolas de administração87. 

É bem verdade que os ‘químicos’ inicialmente formados em escolas 

médicas e solicitados a ocupar posições na administração de minas foram 

sendo substituídos por profissionais versados tanto em assuntos de mineração, 

como de administração de minas. Tais profissionais não podiam ser formados 

pelas universidades que não tinham condições de fornecer o conhecimento 

necessário. Isso deu origem a algumas instituições de ensino, como as citadas 

anteriormente, cuja principal característica era suprir referida necessidade.88 

Em terras germânicas, por exemplo, foram fundadas várias escolas de 

mineração e metalurgia, que seguiam os princípios da química stahliana.89 

Henckel, por exemplo, foi um desses homens que reuniu conhecimentos 

químicos com os adquiridos junto às minas e ministrou cursos de metalurgia 

química. Henckel estudou medicina na Universidade de Jena, e durante esse 

curso, desenvolveu grande interesse pelos trabalhos de química de G. W. 

Wedel. Depois de passar vários anos em Jena, foi para Dresden trabalhar sob 

a supervisão de um médico engajado em pesquisas químicas. Em 1711, 

retomou seus estudos médicos na Universidade de Halle, onde obteve o título 

de mestre. Trabalhou por oito anos em Freiberg; tornando-se médico de minas 

em 1721 e, durante sua permanência nessa cidade, adquiriu muitos 

conhecimentos de mineralogia. Ministrava um curso particular destinado aos 
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“amantes da química”, ocasião em que realizava vários experimentos. Tornou-

se bastante hábil na utilização do calor e de fogo para fazer análises das 

substâncias minerais. Posteriormente, foi trabalhar na Saxônia como inspetor 

de minas.  Seus conhecimentos de química, somados aos seus conhecimentos 

práticos de mineralogia, instrumentalizaram-no a ponto de lecionar metalurgia 

química em várias regiões, tais como Brunswick, Berlim e Freiberg.90 

Henckel, assim como seus alunos, A.S.Marggraf (1709-1782), Christilieb 

Gellert (1713-1795) e ainda Johann Andreas Crammer, abordado com ênfase 

nesta tese, ensinaram “metalurgia química” em Freiberg. 

Podemos dizer que a partir da segunda metade do século XVIII várias 

regiões foram abrindo espaço para discutir assuntos relacionados à metalurgia 

e à mineralogia. A Academia de Minas de Freiberg foi formalmente 

estabelecida em 1765. Pouco depois, o império de Hapsburg reconheceu a 

Academia de Chemnitz e, em 1770, C.A.Gerhard (1738-1821) organizou a 

Escola de Mineração de Berlim. Na Suécia, não houve a necessidade de 

fundar outras instituições separadas das universidades, visto que essas se 

reorganizaram e criaram espaços que serviam aos interesses técnicos. Em 

Paris foi criada, em 1783, a École de Mines, e editou-se um periódico em 1794, 

o Journal des Mines, para publicar assuntos especializados em mineralogia e 

geologia91. 

Os governantes franceses deste período preocupavam-se muito em 

representar seus recursos minerais em mapas minerais dos estados. Jean 
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Étienne Guetard (1715-1786) apresentou uma análise dos recursos minerais 

franceses à Academie Royale, em 174692. 

Já na Inglaterra, a atenção estava voltada à obtenção de ferro e de 

carvão. E como era de se esperar, os conhecimentos dos ingleses estavam 

bastante concentrados na exploração e tratamento do carvão e do ferro, cujos 

detalhes eram muito particulares e distintos dos conhecimentos requeridos 

para a exploração de outros minerais. Sendo assim, as informações obtidas 

através das relações com outros países europeus eram muito bem vindas aos 

ingleses93. 

Os conhecimentos de mineralogia e metalurgia tinham, como já 

dissemos, seu espaço para discussão nas academias estabelecidas na 

Alemanha, Suécia e França. Na Inglaterra, tais discussões foram recebidas 

pela Royal Society de Londres, fundada por carta régia em 1662 para atender 

às necessidades de discussão das teorias da “nova filosofia” e de outros 

assuntos que não tinham lugar nas universidades, excessivamente 

conservadoras à época. A necessidade de utilizar teorias e experimentos 

científicos para resolver problemas práticos atraiu, para a Royal Society, 

professores e intelectuais que tinham contato com as novidades do continente, 

bem como homens ligados às práticas e artesãos 94. 

Verifica-se um gradual estreitamento da relação ciência-técnica. Por um 

lado, o modelo explicativo propiciado pela máquina, no qual precisão e 
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previsibilidade são fundamentais, orientava, de certo modo, os trabalhos 

teóricos e, por outro, exigia que a ciência apresentasse aplicação prática para o 

conhecimento. 

Dessa forma, a Química era a ciência que se apresentava como capaz 

de fazer tal conexão entre prática e teoria, e, dentro da Revolução Industrial, 

buscou explicações para a questão da obtenção dos metais. 

Significativamente, dentro deste contexto, é que encontramos o trabalho 

de Johann Andreas Cramer. 

Cramer foi um desses homens cuja formação não se deu 

especificamente em escolas médicas. Filho de um negociante que atuou como 

tesoureiro do Estado em Magdesprung e que também alugava minas de 

extração de minério de ferro, desde menino acompanhava o pai nas visitas às 

minas e fundições, onde adquiriu gosto e conhecimento pelo trabalho com 

minerais. Após a morte do pai, Cramer ficou com seu cunhado, C. G. 

Schwalbe, um médico que havia estudado química com H. Boerhaave em 

Leiden. Em 1726 foi enviado a Halle para estudar direito, mas seu grande 

interesse por química o fez cursar apenas um semestre desse curso e mudar 

para o curso de medicina. Porém, ao não se sentir muito bem estudando 

anatomia, deixou o curso de medicina e passou a estudar química através dos 

cursos ministrados esporadicamente nas universidades, como os de J. Juncker 

e de P. Gericke. Em 1729 foi para Universidade de Helmstedt, localizada em 

Blankenburg (cidade que, na época, possuía produtivas minas), onde, como 

professor, experimentou, na prática, seus conhecimentos sobre química e 

mineralogia. Com o conhecimento certo, no lugar certo, não demorou para que 
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sua reputação como alguém versado em conhecimentos sobre os minerais 

fosse crescendo, ficando conhecido como o “black Cramer”95. Isso talvez 

porque ele fosse um adepto ferrenho da realização de ensaios minerais.  

Cramer viajou por vários países da Europa a fim de adquirir 

conhecimentos a respeito dos minerais; entre essas viagens, em 1738 foi até a 

Inglaterra para visitar as minas e acabou convidado a ministrar cursos sobre 

fundição de metais. Foi conselheiro de minas em Brunswick (de 1742 a 1743) e 

conselheiro do tesouro em Blankenburg (de 1744 a 1773), onde ministrou 

muitos cursos de ensaio mineral e de fundição; administrador das minas de 

Hapsburg e na Saxônia e ocupou uma cadeira na Academia de St. 

Petersburg96. 

Portanto, Cramer é um estudioso do século XVIII envolvido com química 

e mineralogia, muito apreciado pelos governantes que visavam aproveitar as 

especialidades científicas para aumentar a produtividade de suas minas. 

Assim, ao pretendermos estudar alguns aspectos do modo de identificar, 

classificar e analisar os minerais no século XVIII, seu nome é mais que 

adequado.  

O trabalho mais conhecido de Cramer à época é o Elementa Artis 

Docimastical, publicado em latim pela primeira vez em 1739, com uma segunda 

edição em 1744. O interesse despertado pelo livro levou à sua tradução para o 

alemão, em 1746, por C. E. Gellert; para o francês, em 1755, por J. F. de 

Villiers e ainda para o inglês. 
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Na Inglaterra, a tradução da primeira edição foi quase imediata, saindo 

dos prelos em 1741, sem menção ao nome do tradutor97. O título, Elements of 

the Art of Assaying Metals, se repetiria na segunda edição, em 1764 (baseada 

na também segunda edição revisada, do livro de Cramer). As duas edições 

inglesas foram impressas pela Royal Society de Londres.  

O interesse da Royal Society de Londres por essa obra e as duas 

edições em inglês mostram a relevância do trabalho desse estudioso para a 

metalurgia e a mineralogia no século XVIII. Teria sido durante o período que 

deu aulas em Leiden que Cramer compôs seu livro98. De fato, na ‘Apresenta-

ção’ da segunda edição em inglês se pode ler: “as partes principais deste 

Tratado foram dispostas em Ordem pela primeira vez para servir como Material 

para um Curso de Palestras e Experimentos que, no ano de 1737, foram dadas 

em Leiden para um distinguido grupo de estudiosos.” Entre eles, continua o 

autor da ‘Apresentação,’ estaria J. F. Gronovius99. Este último, numa carta a C. 

Lineu (com quem dividia o interesse pela Botânica), confirma que Cramer 

estava dando duas sessões de aulas diariamente e que a primeira parte de seu 

Elementa artis docimasticae ainda não havia sido publicada100. Sem dúvida, a 

publicação era ansiosamente aguardada, pois numa outra carta, alguns meses 

depois, Gronovius informa seu correspondente que finalmente o livro de 

Cramer havia saído dos prelos101.  
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  A correspondência entre Gronovius e Lineu nos apresenta outras 

informações importantes. Assim, Cramer teria viajado para a Inglaterra em 

julho de 1739, supostamente para examinar as minas da Cornualha102. Ao 

confrontar as informações constantes nas várias cartas de Gronovius a Lineu, 

constata-se que, quando Cramer partiu de Leiden, seu livro já havia sido 

publicado e deve tê-lo levado consigo para a Inglaterra, país que estava em 

pleno processo da Revolução Industrial e ávida para explorar com muito mais 

eficiência suas riquezas minerais. Os ingleses, que já conheciam o trabalho de 

Cramer (e por isso mesmo o haviam chamado à Inglaterra), devem ter ficado 

bem impressionados com o estudioso germânico e por isso mesmo publicaram 

sua obra.  

Cramer pretendia em seu trabalho identificar, extrair e classificar os 

minerais com maior precisão, assunto que vinha ao encontro dos anseios do 

período, pois ao realizar tais tarefas com eficiência, maiores seriam os lucros 

obtidos. O grande interesse econômico, envolvido na determinação da 

proporção de metal que poderia ser extraída de seu minério para posterior 

comercialização, favoreceu amplamente a busca de novas técnicas para a 

obtenção de metais através de processos mais eficientes. 

 Portanto identificar e classificar os minerais com mais precisão foi 

fundamental para decidir quais operações e processos deveriam ser 

empregados para a extração e refino do metal. 
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Por isso, aqueles que se dedicassem a essa arte deveriam conhecer a 

natureza destes corpos e, ainda, como separá-los, ou seja, deveriam dominar 

os processos químicos realizados com os aparatos adequados.  

Os critérios de classificação mineral utilizados até então, baseados nas 

características externas, já não davam conta de uma identificação satisfatória. 

Por isso mesmo, Cramer se preocupou em propor uma nova maneira de 

reconhecer os minerais, em que aspectos químicos tinham lugar de destaque, 

como veremos no capítulo II. 
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Capítulo II – Os diferentes critérios adotados para classificar os 

minerais. 

 

Destacado o aumento significativo do interesse, no século XVIII, por 

questões ligadas ao Reino Mineral, fazia-se premente desenvolver um método 

que aumentasse a habilidade de identificar e classificar os diferentes minerais 

com mais precisão. 

Os corpos minerais, na época de Cramer, podiam ser entendidos, de 

maneira geral, como qualquer coisa que pertencesse ao terceiro reino da 

natureza103. Especificamente para Cramer, que quanto a esta questão se 

declara seguir Boerhaave, encontramos que: 

fósseis ou minerais eram corpos naturais formados no 

interior da terra ou em sua superfície, cuja estrutura é tão 

simples que nem o mais perspicaz dos olhos, mesmo 

com a ajuda do melhor microscópio, seria capaz de 

descobrir alguma variedade entre as partes que os 

compõem...104.   

 

 Os minerais, como definido acima, eram formados por algumas partes, 

consideradas corpos simples, e referenciados em quatro classes, metais, terras 

e pedras, sais e enxofre105.      

   Essas quatro classes minerais eram utilizadas como bases para 

identificar e classificar os minerais e tinham de dar conta de abrigar todos os 
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minerais compostos, o que se constitui um grande problema para os 

mineralogistas desse período. 

Identificar e classificar requer, de modo geral, diferenciar o que é 

essencial do que é acidental ou variável, ou seja, que difere um corpo do outro 

e qual a relação de semelhança que esse corpo apresenta com outros. 

Relevantemente, nesse período, encontramos os trabalhos de Carlos de 

Lineu (1707 – 1778) dedicados a ordenar de forma mais sistemática o mundo 

natural. 

Lineu considerou o Universo dividido em três tipos de matérias - os 

corpos celestes, os elementos e os corpos naturais fixos106.  

Chamou de fixos os corpos terrestres, pois acreditava que todos eles 

eram provenientes de ovos colocados sobre a terra pelas mãos de Deus no 

momento da Criação e sendo assim, as espécies permaneciam como eram nas 

origens e nenhuma espécie nova poderia ser criada107. 

Todos os corpos terrestres poderiam ser classificados através do 

reconhecimento de suas características essenciais, ou seja, uma classificação 

adequada deveria considerar a propriedade ou as propriedades que fizeram da 

substância o que ela é108. Todas as outras propriedades seriam ‘acidentais’ no 

sentido de que poderiam ou não estar presentes, sem alterar a identidade do 

corpo natural. 
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Uma única característica ou um conjunto muito pequeno de 

características poderia ser usado para determinar a essência dos corpos, todas 

as outras características eram subordinadas a essa. Assim todos os corpos 

naturais estavam arranjados hierarquicamente em classe, ordem, gênero, 

espécie e variedade109.  Tal classificação hierárquica considerava que cada um 

dos níveis mais restritos limitava progressivamente as propriedades que 

deveriam possuir aquele ser vivo, enquanto cada um dos níveis mais amplos 

abrangia um número cada vez maior de propriedades e de organismos afins.  

Lineu, que inicialmente focou sua atenção no reino vegetal, 

posteriormente, estendeu esse mesmo critério para classificar os reinos animal 

e mineral. 

Para mostrar que o reino mineral podia ser tratado do mesmo modo que 

os outros dois reinos, Lineu teve de estabelecer que os minerais poderiam ser 

mapeados através de características observáveis, preferencialmente de 

natureza gerativa ou sexual e que, ainda poderiam ser hierarquicamente 

arranjados, assim como os vegetais e animais. 

 Para tanto, Lineu partiu da premissa de que o Globo era inicialmente 

formado por água e que dessa água haviam sido gerados o sal, masculino e a 

terra, feminina. O sal masculino conferia forma à terra feminina, tornando-se 

assim, o gerador de todos os minerais110. 

A terra e o sal combinavam-se em proporções variadas para formar as 

três grandes classes de minerais: as rochas, os minerais e os fósseis. 

                                                           
109

 Ibid, 78. 
110

 Ibid, 69-70. 



~ 49 ~ 

 

Ocorre que o critério adotado para classificar os reinos animal e vegetal 

apresentava-se bastante restrito quando aplicado ao reino mineral, uma vez 

que, fazia-se necessário verificar a existência de algum tipo de analogia na 

reprodução sexual entre as espécies dos três reinos.  

Portanto, apesar de Lineu ter proposto um sistema de classificação e 

nomenclatura muito importante para organizar os reinos vegetal e animal, este 

ainda não se constituía de grande ajuda para o reino mineral.  

Sendo assim, a busca por características capazes de identificar as 

partes constituintes dos minerais bem como encontrar um modo sistemático de 

classificá-los ainda era uma das principais preocupações dos mineralogistas no 

século XVIII. Ou seja, enquanto se podia contar, para os reinos vegetal e 

animal, com uma classificação que se mostrava adequada, as propostas para o 

reino mineral deixavam, ainda, muito a desejar. Nenhuma classificação então 

pensada dava conta, em muitos casos, de distinguir com precisão um mineral 

de outro. 

Ocorre, que para tal, pelo menos desde o século XVI, caminhos 

diferentes foram percorridos e todos eles estavam relacionados com a 

concepção de sistema natural no qual o mineral era pensado, ou seja, a 

explicação do comportamento dos minerais era proposta através do 

conhecimento da natureza desses corpos.  

Assim, no século XVIII, os mineralogistas contavam com o que podemos 

chamar de três correntes de explicações para a formação mineral, a 

organicista, a mecânica e a química.   
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Entendemos ser necessário, mesmo que brevemente, fazer algumas 

considerações a respeito de cada uma dessas correntes, a fim de compreender 

melhor o tipo de conhecimento a respeito do reino mineral que estava 

disponível na época de Cramer. E ainda, para tornar possível verificar a 

diferença apresentada por Cramer em seu método de reconhecimento e 

classificação mineral. 

Sendo assim iniciemos pela corrente organicista, uma antiga maneira de 

ver o mundo que ressurgiu na Renascença, período de releitura dos antigos, e 

centrava suas explicações acerca da formação mineral na ideia de geração 

seminal111. Essas ideias podem ser reconhecidas, no século XVI, nos trabalhos 

de Philippus Aureos Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), ou 

simplesmente Paracelso, que se baseou em uma grande diversidade de fontes, 

alquímicas, neo-platônicas e em literaturas sobre magia, para afirmar que a sua 

interpretação dos fenômenos naturais deveria levar a um novo entendimento 

da natureza112.  

David R. Oldroyd enfatiza que, de todas as fontes utilizadas por 

Paracelso, o Neo- Platonismo apresenta uma influência particular, uma vez 

que, no intrincado labirinto de seus escritos, sempre aparece a visão de 

matéria como um tipo de corporificação do espírito, relação entre macrocosmo 

e microcosmo e a ideia de que a terra seria o ‘útero’ no qual os minerais seriam 

gerados 113.  
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Paracelso postulou que inicialmente havia um Mysterium Magnum, do 

qual, através de processo de separação, surgiram os quatro elementos. Ou 

ainda em uma visão similar a essa, mas em termos diferentes, Paracelso 

afirmou que no momento da criação, existia apenas um espírito imaterial e 

divino, o Iliaster114, que foi distribuído em quatro partes: ar, fogo, terra e água. 

Esses quatro elementos são como matrizes que imprimem a matéria de um 

modo característico, sendo assim, cada região daria origem a um tipo de 

substância particular, dependendo da matriz que possuísse115.     

Enquanto aceitava, mesmo que com significativas alterações, os quatro 

elementos, ele também introduziu um segundo sistema elementar, a tria prima, 

composta por três elementos, sal (princípio da solidez e imutabilidade), enxofre 

(princípio da organização e combustibilidade) e mercúrio ( princípio da fluidez, 

elasticidade e volatilidade) que constituía todas as substâncias materiais. 

Esses elementos nunca podiam ser isolados, mas, através de suas 

propriedades, eles poderiam ser identificados nas substâncias116. Por exemplo, 

a queima revelaria que a madeira seria composta de enxofre (a chama), 

mercúrio (a fumaça) e sal ( as cinzas). 

As ideias de Paracelso a respeito da constituição mineral estão 

centradas na noção ‘seminal’; para ele os minerais são formados de maneira 

análoga à dos animais e das plantas, que se desenvolvem de sementes. As 

plantas se formam a partir de sementes dentro da terra; seus ramos estendem-

se para o elemento ar, onde os frutos são formados; portanto a terra é a matriz 
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provedora dessas sementes. Processo semelhante acontece com os minerais 

e metais que têm como matriz o elemento água. A água ramifica-se no corpo 

da terra (assim como os galhos de uma árvore ramifica-se no ar), onde 

deposita seus frutos. Assim como uma castanha deve ser retirada de sua 

casca, os metais devem ser extraídos de seus minérios. O ouro é o único metal 

que não requer extração, pois assim como a cereja, ele já nasce exposto117.  

Paracelso sugere também uma outra maneira pela qual os minerais e 

metais são formados: sal, enxofre e mercúrio são colocados na matriz água, 

que seria como um saco cheio de sementes de todos os tipos, para serem 

semeadas. Assume que existem vários tipos de sais, enxofres e mercúrios, 

possibilitando várias combinações das quais diversas substâncias minerais 

diferentes poderiam ser formadas118.  

Encontrar minerais que contêm metais não era tarefa fácil; segundo 

Paracelso, se os metais permanecessem enterrados tempo suficiente na terra, 

seriam transformados em um grande número de pedras naturais. O 

reconhecimento da presença de metal em um determinado tipo de pedra 

deveria ser feito, observando-se a sua figura119.  

Paracelso, diante de sua analogia macrocosmo-microcosmo, afirmou 

que “as pedras terrestres vieram das pedras celestiais”120; as celestiais são 

perfeitas, puras, bonitas, brilhantes, têm o poder de suportar o fogo, são 

incorruptíveis e foram fixadas com outras pedras na terra. As pedras terrestres 
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são encontradas em lugares rudes e necessitam ser polidas, para ficarem 

coloridas, bonitas e demonstrarem outras virtudes121. 

As pedras terrestres apresentam características que possibilitam a sua 

identificação, como por exemplo, a esmeralda é uma pedra verde transparente; 

o rubi brilha com uma natureza vermelha intensa; o cristal é uma pedra branca, 

transparente parecida com gelo etc.  

Percebemos que para Paracelso a identificação mineral deve ser feita 

principalmente através de características externas, como figura e cor.  Além 

disso, os componentes de seu sistema tria prima possuíam qualidades 

identificáveis através de operações químicas que, nesse período, eram 

basicamente o uso do fogo e a destilação. Os processos químicos no 

laboratório eram quase que exclusivamente realizados com a adição de calor, e 

a tradição alquímica afirmava que o fogo causava a separação e não a 

geração122, assim as operações realizadas com fogo pretendiam quase sempre 

separar e purificar os materiais. Por isso, os processos metalúrgicos utilizavam 

quase que exclusivamente o fogo para separar metais de seus minérios.   

Os registros do século XVI revelam que a ideia de conceber os minerais 

a partir de ‘sementes’ que se desenvolviam em meio aquoso era bastante 

difundida; essa noção é muito antiga e deriva de conceitos alquímicos e de 

muitos outros conceitos antigos123. 

Uma teoria de formação mineral bastante parecida com a de Paracelso, 

porém com algumas diferenças, é a encontrada nos trabalhos de Bernard 
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Palissy (1510-1589). Palissy tomou a água como matriz geradora dos minerais. 

Essa água continha um sal com o poder de ‘atrair’ para si coisas que ele 

desejasse, congelando-as, reduzindo-as a metais. 

Enxofre e mercúrio também são dois participantes do processo de 

formação do metal. O enxofre é formado a partir de um óleo presente na matriz 

água, que no processo de congelamento, origina o enxofre. A função do 

mercúrio no esquema de formação metálica não é muito clara; às vezes, ele é 

referenciado como alguma coisa que deve estar presente no início da formação 

metálica. Em outro lugar, o mercúrio aparece como um material que deve ser 

unido ao enxofre através da ‘semente’ de sal124. 

Embora não haja registros de que Palissy tenha tido contato com os 

trabalhos de Paracelso, ele se utilizou da noção de tria prima para construir sua 

teoria. 

Portanto, Palissy concebeu a formação mineral por meio de ‘sementes’ 

que se desenvolviam em matriz aquosa, embora explicasse a formação mineral 

de forma diferente da de Paracelso, seu método de identificação era bastante 

parecido, através das características físicas.   

O alquimista polonês Michael Sendivogius (1566-1636) é mais um 

exemplo da influência de Paracelso, muito embora não estivesse interessado 

em romper radicalmente com as autoridades clássicas125. 

Sendivogius, assim como Paracelso, concebeu a geração dos minerais 

em uma matriz; todavia, para aquele a matriz não era a água, mas sim a 
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própria terra126. O globo terrestre era visualizado como um grande útero, no 

qual todos os minerais seriam gerados a partir de suas sementes. Adepto da 

analogia macrocosmo-microcosmo, acreditava que todas as partes do Universo 

seriam integradas e as analogias e simetrias poderiam ser observadas em todo 

lugar127. 

Sendo assim, haveria um espaço vazio no centro da terra de onde os 

quatro elementos enviariam suas qualidades (assim como os homens enviam 

suas sementes para o útero das mulheres). Dentro da terra, também existiria 

um Archeus que controlava todo o processo de geração dos minerais128.  

As sementes que estavam no centro da terra sofreriam um tipo de 

processo de destilação, subindo para a superfície da terra, onde seriam 

assimiladas por um tipo de vapor úmido e dependendo do lugar onde esse 

vapor penetrasse, surgiriam os metais ou as substâncias minerais129.   

Portanto, para Sendivogius, os minerais também seriam gerados a partir 

de uma semente em uma matriz, porém a matriz deixa de ser a água e passa a 

ser a terra. Outro detalhe: para ele, a natureza da substância produzida 

dependia muito mais do local no qual ela seria gerada do que a matéria que lhe 

dera origem.  

Van Helmont (1579-1644) é mais um adepto da ideia de que a água 

atuava como matriz onde as sementes se desenvolviam. Entretanto devemos 
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considerar a grande diferença entre as ideias de Paracelso e as de Van 

Helmont no que diz respeito à formação dos corpos. 

Para Van Helmont, água e fermento são os dois princípios responsáveis 

pela formação dos corpos. A água, base material de todas as coisas, sofreria a 

ação do fermento, algo imaterial implantado por Deus no ato da Criação, e se 

transformaria nos corpos130. 

Ou seja:  

A interação entre o fermento - que não seria nem 

substância nem acidente, mas algo intermediário - e a 

água produziria uma semente, uma substância capaz de 

materializar a ação determinada pelo fermento. Após a 

materialização da semente, o fermento continuaria 

residindo dentro dela. Assim, a semente atuaria sobre a 

matéria-prima aquosa por meio de um processo de 

fermentação, cujo resultado seria um corpo de 

características específicas. 

Cada semente conteria uma “força vital”, ou “força 

governativa”, chamada por Van Helmont de archeus, 

responsável pela organização e configuração do corpo a 

ser formado131.   

 

Notamos que a antiga noção de que os corpos seriam gerados a partir 

de sementes assume um caráter mais complexo com Van Helmont, uma vez 

que para ele cada semente carregava um tipo de ‘informação’ específica que 

determinava qual o tipo de corpo que será gerado. 

Assim a geração dos minerais aconteceria no interior da terra, onde 

existiam fermentos de metais que em contato com a água a transformariam em 

                                                           
130

 Porto, Van Helmont e o Conceito de Gás, 73. 
131

 Ibid., 73-74. 



~ 57 ~ 

 

bur, ou seja, na semente dos minerais ou metais, uma espécie de suco mineral, 

que após o processo de fermentação se transformaria em metal132.  

Verificamos, através dos poucos exemplos acima, que as explicações 

acerca da formação mineral, por meio da noção de sementes gerativas que se 

desenvolvem em matrizes, eram bastante utilizadas nos séculos XVI; notamos 

também que não bastaria considerar apenas um esquema geral de formação 

dos corpos, pois, como percebemos, cada proposta explicativa apresentou 

diferentes noções de ‘matriz’, ‘semente’, considerações sobre a diversidade de 

minerais etc., ou seja, mesmo dentro de um modelo explicativo há muitas 

variações no modo de explicar. Ainda assim, todos os modelos revelaram que 

a identificação mineral deveria ser feita através das características externas.  

Ainda, em relação aos minerais no século XVI, não poderíamos deixar 

de falar sobre o método de classificação mineral de Agricola, principal fonte 

recorrida pelos mineralogistas do século XVIII. 

Agricola, como já citamos no capítulo anterior, reuniu uma formação 

bastante sólida, encontrada nos clássicos com conhecimentos práticos 

adquiridos junto às minas e pôde propor um modo mais claro que seus 

antecedentes para identificar e classificar os minerais no século XVI, 

afastando-se definitivamente do molde sagrado e vitalista da antiguidade133. 

O médico de origem germânica declarou ter estudado os clássicos a fim 

de complementar ideias anteriores com seus conhecimentos adquiridos nas 

regiões mineiras. Na verdade, fez mais que complementar a visão dos antigos 
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nesses assuntos; propôs um método de classificação mineral baseado nas 

propriedades físicas sem equivalentes nos antigos textos latinos e gregos134. 

Os principais clássicos gregos à disposição de Agricola eram Aristóteles 

(384-322 ac.), Theophratus (371-288 ac.), Diodorus Siculus     (primeiro século 

a.c.), Strabo (64 a.C. – 25 d.C.) e   Dioscorides (primeiro século d.C.)135.   

O principal interesse por Aristóteles deriva-se de sua teoria dos 

elementos e de sua relação com a formação dos minerais136. 

Aristóteles postulou a existência de quatro elementos, fogo, ar, água e 

terra; eles são transmutáveis e nunca encontrados puros, são dotados de 

quatro qualidades, seco e úmido e quente e frio. Além disso, os elementos 

possuem peso e leveza; por exemplo, o fogo é absolutamente leve e a terra 

absolutamente pesada137. As qualidades existiam em combinação binária e 

foram divididas em ativas (quente/frio) e passivas (seco/úmido). Como no 

mundo material os elementos não existiam em sua forma pura, cada 

substância deveria apresentar um par de qualidades não opostas, por exemplo, 

quente/seco, frio/úmido, etc., assim ‘terra’ fria e seca, ‘água’ úmida e fria, ‘fogo’ 

quente e seco e ‘ar’ quente e molhado. Um elemento pode ser transmutado em 

outro numa operação, através da mudança de qualidade, como por exemplo, 

removendo o frio da água resulta o ar. Todas as substâncias naturais eram 

compostas por esses quatro elementos e isso era verdade também para os 
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minerais que Aristóteles considerou formados predominantemente por terra e 

água138. 

A formação dos minerais é explicada por Aristóteles na sua teoria das 

exalações, produzidas pela ação do sol na superfície da terra sendo de dois 

tipos139, as ‘vaporosas’ (frio/úmido) que ocorrem quando os raios solares 

incidem sobre a terra úmida e as “exalações de fumaça” quando os raios 

solares incidem sobre a terra seca. Se essas exalações ‘vaporosas’ 

escapassem da terra, causariam a chuva, o orvalho, o granizo e a neve e as 

‘esfumaçadas’ causariam a estrela cadente, o vento, o trovão, o relâmpago e o 

terremoto. Mas se as exalações ficassem presas na terra, acabariam por 

condensar-se, produzindo os minerais. Tornando-se metais aquelas exalações 

de origem úmida, e fósseis as de origem seca140.      

Os metais eram formados basicamente por água e os fósseis 

basicamente por terra. Tanto os metais quanto os fósseis seriam formados por 

solidificação, ora devido ao calor ora devido ao frio, ou seja, os metais seriam a 

forma congelada das exalações úmidas e os ‘fósseis’, produzidos pelo 

aprisionamento das exalações secas. 

As exalações frequentemente se misturavam, por isso, uma pequena 

quantidade de exalação seca poderia aparecer nos metais e vice-versa. 

Agricola, embora convicto da teoria aristotélica da formação de minerais 

através das emanações terrestres, discordou bastante da classificação dos 

minerais ao dizer:  
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Aristóteles declara que há apenas duas classes de 
corpos formados na terra...independente se Aristóteles 
baseia sua classificação em uso comum ou não, ele 
falhou...uma vez que é verdade que o gênero “substância 
mineral” abrange as terras, pedras e os metais141. 

Quanto aos outros autores gregos, como Theofrastus, Diodorus Siculus, 

Strabo e Dioscorides, o interesse maior era por descrição dos minerais, 

técnicas de mineração, informações sobre a localização de minas e sobre o 

uso de minerais para fins médicos142.  

O principal autor romano na época de Agricola era Caius Plinius 

Secundus (23 a.c.- 79 a.c), ou simplesmente Plínio. 

Plínio escreveu trinta e sete livros sobre a História Natural, e para ter 

uma ideia de quão escassa era a literatura a respeito dos assuntos ligados às 

minas, em toda a obra de Plínio, encontra-se apenas um pouco mais de vinte 

páginas dedicadas a esse assunto143.  

O próprio Agricola reconhece a falta de informações: 

Eu tenho apenas um a quem posso seguir que é C. 

Plinius Secundus e ele expõe apenas poucos métodos 

sobre escavação de minérios e manufatura de metais. 

Longe do todo da arte ter sido tratado por algum escritor, 

aqueles que escreveram ocasionalmente sobre um ou 

outro de seus ramos nem sequer trataram de cada um 

deles completamente144. 

 

Além dos trabalhos citados até aqui, Agricola ainda tinha à sua 

disposição os autores latinos, dos quais considera que encontrou dois 
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trabalhos sobre mineração, um sobre ensaios minerais de autoria 

desconhecida e outro sobre os veios metálicos de Pandulfus Anglus, ambos os 

trabalhos, segundo Agricola, apresentavam poucas e confusas informações a 

respeito do trabalho com minerais e metais145.   

Agricola também teve contato com o trabalho de seu contemporâneo 

Vannucci Biriguccio, que escreveu De La Pirotechnia; nesse livro, Biriguccio 

tratou da fundição e separação de metais bem como da fabricação de ligas 

metálicas. Embora Agricola demonstrasse muito interesse pelo trabalho de 

Biriguccio, criticou a pouca informação sobre métodos de fundir minérios146. 

Ao considerar todos os trabalhos citados e ainda os dos principais 

alquimistas, Agricola sentia falta de uma literatura que tratasse os assuntos 

relacionados à mineração de forma mais organizada e clara. 

Por isso escreveu aquela série de trabalhos que foram citados 

anteriormente; desses, dois se revelam bastante importantes para entender o 

critério que ele adotou para identificar e classificar os minerais,  De Natura 

Fossilium e o De Re Metallica. 

No De Natura Fossilium, Agricola verificou que os poucos trabalhos até 

então escritos tentaram propor uma classificação para os minerais e os que o 

fizeram adotaram como critério de classificação a ordem alfabética do nome 

dos minerais ou consideraram basicamente a cor como propriedade física mais 

importante para classificá-los. Sendo assim, o De Natura Fossilium traz o 

estudo das principais propriedades observáveis nos minerais que podem ser 
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usadas como critério para classificá-los, segundo diz Agricola: “vamos discutir 

as características distintas, as características físicas e as propriedades úteis 

daquelas coisas que são escavadas”147.  

Portanto fazia-se necessário definir quais características ou 

propriedades poderiam ser consideradas essenciais nos minerais a ponto de 

diferenciá-los. Para tanto, Agricola considerou que a parte sólida do planeta 

estaria dividida em terras, sucos congelados, pedras e metais e os compostos 

formados por um ou mais simples misturados148.   

As terras foram definidas como “corpos minerais simples que quando 

molhados podem ser trabalhados com as mãos e deles pode-se produzir lama 

se saturados com água”149 

As terras são por definição coisas universais e apresentam-se em muitas 

espécies diferentes. 

Os sucos congelados são corpos minerais secos e bastante duros que 

podem dissolver ou apenas amolecer, quando colocados em água. São 

divididos em duros e oleosos; entre os duros, encontramos os sais e a 

ferrugem e entre os oleosos estão o enxofre e o betume150.  

Tanto os sais quanto o enxofre são substâncias duras, porém duas 

diferenças são marcadas: a primeira é que os sais dissolvem em água 

enquanto o enxofre somente amolece; e a segunda é que os sais são bastante 
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resistentes ao calor, portanto não queimam quando expostos ao fogo, já o 

enxofre queima. 

As pedras também são corpos minerais secos e duros; algumas podem 

amolecer quando colocadas em água, outras não. As que amolecem em água 

não fundem, mas as que não amolecem em água fundem quando colocadas no 

fogo. As pedras típicas são os mármores, calcáreos, geodes e gemas151.   

Os metais são corpos minerais naturais que podem ser líquidos ou 

sólidos; se sólidos, fundem ao fogo. Todos os metais depois de fundidos e 

resfriados têm a sua forma original restaurada. Os metais, na época de 

Agricola, são seis: ouro, prata, ferro, cobre, chumbo e estanho, sendo que o 

mercúrio também é considerado um metal por Agricola, embora ele reconheça 

que alguns estudiosos não o considerem como tal152. 

Uma das diferenças notadas entre um metal e uma pedra é que as 

pedras, quando fundidas e resfriadas, não retornam à sua forma original. 

Notamos que para diferenciar as quatro classes de minerais simples, 

Agricola observou a disposição de cada um deles tanto na água como no fogo; 

como verificaremos, essa é uma prática que permaneceu até a metade do 

século XVIII. 

A diferenciação de todos os minerais deve ser feita da maneira mais 

simples possível, ou seja, observando-lhes a cor, o sabor, o odor, as 
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qualidades (resistência à destruição153, densidade154, porosidade, rigidez, 

aspereza, peso, luminosidade etc.) e também através de sua forma e figura155. 

Quanto à cor, os minerais que apresentavam somente uma cor foram 

agrupados em classes - os brancos, os pretos, os cinza, os verdes etc. Porém 

os minerais apresentavam uma variedade de cores muito grande; então um 

dos principais questionamentos contra esse critério de classificação referia-se à 

diferenciação entre novas variedades e misturas de minerais, ou seja, algumas 

espécies minerais apresentavam cores particulares, como por exemplo, o 

chumbo, que tem uma cor entre o preto e o azul escuro ou o cobre, cuja cor é 

intermediária entre o róseo e o vermelho. Desse modo, minerais como os 

citados não podem ser confundidos com misturas minerais (que apresentam 

várias tonalidades de cores), são espécies diferentes e devem ser classificados 

como tal156.  

O sabor e o odor apresentariam o mesmo problema de classificação 

observado para as cores, ou seja, alguns minerais apresentavam sabores e 

odores diferentes dos mais comuns e sendo assim tornava-se bastante difícil 

determinar quando se tratava de uma espécie diferente ou de uma mistura de 

minerais157. 
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Quanto ao critério que considerava as diversas qualidades, ou seja, 

resistência à destruição, densidade, porosidade, rigidez, aspereza, peso e 

luminosidade, os minerais foram colocados em grupos, levando-se em conta a 

intensidade que apresentavam de tais qualidades.  

Depois de considerar os critérios para classificar os minerais, Agricola 

ainda discutiu que os minerais mistos, aqueles formados por dois ou três 

simples, apresentavam seus constituintes tão ligados que para separá-los era 

necessário utilizar a força do fogo ou submetê-los à separação em água158. 

Percebemos que Agricola utilizou como critério para classificação 

mineral a observação das características externas, mas discordou da utilização 

de “especulações indutivas”, para usar suas próprias palavras:  

Aquelas coisas as quais vemos com nossos olhos e 

entendemos pelos recursos de nossos sentidos são mais 

claras de serem demonstradas do que aprendidas por 

meio da razão. 159  

 Percebemos que Agricola adotou o método de identificação mineral 

baseado principalmente nas propriedades como homogeneidade e solubilidade 

e nas características externas como cor, dureza, forma etc160.  

Ao utilizar esse critério de classificação, ele foi capaz, além de 

diferenciar as quatro grandes classes de minerais simples, identificar e 

classificar aproximadamente seiscentos minerais compostos.     

Mas, no século XVII, o modelo que consideramos até agora não era o 

único disponível para explicar o mundo natural. Outro sistema explicativo, a 
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filosofia mecânica, também influenciou bastante a construção do conjunto de 

conhecimentos a respeito dos corpos, e consequentemente influenciou as 

ideias a respeito dos minerais. Desnecessário dizer que não havia uma linha 

rígida que demarcava claramente os dois modelos; havia sim a coexistência 

desses dois modelos em muitos trabalhos. Nesse sentido, não seria muito 

adequado classificar os trabalhos em mecânico ou não mecânico; o que 

podemos fazer é reconhecer as principais características de um modelo, 

presentes nos trabalhos analisados. Como exemplos de características de 

explicações mecânicas, podemos tomar, entre outras, explicações centradas 

na forma e no movimento das partículas.  

É bem verdade que os denominados filósofos mecânicos do século XVII 

foram propondo explicações para a formação dos corpos em termos de matéria 

em movimento. No caso da formação dos minerais, não é relevante considerar 

se os corpúsculos são divisíveis ou não; pois ambas as hipóteses levaram a 

considerações acerca do reino mineral, como é o caso das considerações 

feitas por Pierre Gassendi (1592-1655) e de Rene Descartes (1593-1650)161.   

Gassendi, apesar de ter suas ideias quanto à formação dos minerais 

inscritas na doutrina das ‘sementes,’ considerou que essas ‘sementes’ 

deveriam ser pensadas em termos atômicos. Para explicar a forma externa que 

os cristais assumiam, ele sugeriu que essas formas externas seriam derivadas 

das formas das partículas que constituem o cristal162.  
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Portanto, é principalmente em termos corpusculares, mais do que em 

termos atômicos, que Gassendi tentou tornar o reino mineral inteligível. 

Descartes, no Principia Philosophicae, focou sua atenção na proposta de 

explicar a origem e a história do Globo Terrestre; para tanto, considerou um 

conjunto de princípios evidentes por sua própria natureza, do qual deduziu uma 

explicação coerente de como teria sido constituído nosso planeta163. 

Considerou que partindo de uma origem, seria possível deduzir 

diferentes processos de formação do Universo, de onde poderia ter resultado 

uma grande variedade de ‘possíveis’ mundos, mas se preocuparia apenas em 

estudar o processo que realmente ocorreu, ou seja, aquele que resultou no 

mundo em que vivemos164.  

O nosso mundo teria se formado a partir de um certo número de 

entidades teóricas em contato com as quais vivemos nosso dia a dia - a 

atmosfera, os mares e a crosta terrestre. Da interação entre aquelas entidades 

teóricas, resultariam as diferentes camadas ou regiões onde se compõe o 

Globo Terrestre. Este estaria formado por uma região bem interior formada por 

partículas muito ardentes, tendo à sua volta uma camada compacta e opaca de 

material resultante da matéria solar, e mais exteriormente, em camadas 

concêntricas, uma região muito irregular composta de corpúsculos ramificados, 

seguida de uma outra região composta por uma camada líquida, a partir da 
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qual se teriam formado os oceanos. Finalmente, circundando essa região, 

apareceria a crosta terrestre e a camada fluida que constitui a atmosfera165.  

A gênese e evolução dos minerais no interior da terra são explicados 

através do processo de saída de exalações do interior da terra para fora; no 

tempo quente, os corpúsculos de água líquida que entram na composição da 

camada terrestre mais interior libertar-se-iam através dos muitos poros 

existentes na interface de ambas as camadas e combinar-se-iam com 

partículas da camada gasosa, formando partículas com tamanho tal que já não 

conseguiriam voltar para a camada interior de onde saíram. Num processo 

longo de muitos anos, os ‘espaços’ vazios deixados na camada mais interior, 

por ausência das partículas que a deixaram, formariam cavidades subterrâneas 

que sucumbiriam ao peso da camada mais exterior e levariam à fragmentação 

dessa166.  

Ao dar-se o colapso, muitos dos fragmentos iriam cair em meios 

‘pastosos’, com uma matriz líquida de composição que variaria de lugar para 

lugar. Da incorporação de porções dessa matriz líquida pelos fragmentos nela 

caídos, resultariam os diferentes minerais167.   

Oldroyd considerou que essa foi uma teoria bastante aceita nos séculos 

XVII e XVIII, pois era simples e clara. Os corpúsculos eram facilmente 

imaginados, os macro-objetos eram conceitualmente simples e as pessoas 

podiam compreender com facilidade os fenômenos minerais168. Esse esquema 
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também teve muitos opositores, se bem que as controvérsias giravam muito 

mais em torno das ideias astronômicas do que propriamente em relação às 

ideias acerca da formação mineral.  

Podemos perceber que as ideias mecânicas foram sendo gradualmente 

utilizadas na elaboração de teorias a respeito dos minerais. 

Os filósofos mecânicos foram procurando explicar os fenômenos 

minerais cada vez mais em termos de interação de corpúsculos ou de interação 

de corpúsculos contidos em fluidos de vários tipos. 

Nicolas Lémery (1645-1715), Jacques Rohault (1618-1672) e E.F. 

Geoffroy são apenas alguns exemplos de explicações mecânicas encontrados 

em suas ideias sobre a formação mineral. 

Lémery, ao explicar suas ideias a respeito de como os corpúsculos 

ácidos se encaixariam nos corpúsculos alcalinos para formar um corpo neutro, 

teve de evocar algumas considerações a respeito  da formação de cascalhos. 

Para ele, as partículas fortes do ácido encontrar-se-iam com uma matéria 

terrosa e resultaria em um líquido, que, por aquecimento ou por resfriamento, 

formaria o cascalho169. 

Rohault explicou a formação de petrificações através de molas. As 

molas remolveriam a água de alguma matéria terrestre e essa se tornaria tão 

pequena que seria capaz de penetrar nos poros das substâncias, causando- 

lhes a petrificação170.  
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Greoffroy, em seu trabalho apresentado em 1716 na Académie Royale 

des Sciences, considerou que as pedras eram formadas por dois tipos de 

partículas e a água seria o veículo que faria o transporte delas. Ao remover a 

água, as partículas se aproximariam e formariam as pedras. Se essa 

aproximação acontecesse de forma ordenada, seriam formados cristais, se 

não, outras pedras171. 

As explicações mecânicas, como pudemos observar, têm uma crescente 

aplicação nas questões relativas ao reino mineral no século XVII e chegam ao 

XVIII. 

Embora cada vez mais difundidas nos trabalhos sobre minerais, aos 

poucos, foi-se percebendo que as explicações mecânicas também eram 

insatisfatórias para responder às principais questões colocadas no século XVIII 

acerca do reino mineral.  A identificação e a classificação mineral ainda eram 

feitas basicamente através da forma do mineral, cor, gravidade específica e 

peso.  

Oportuno dizer que até mesmo Robert Boyle em seu trabalho Essay on 

Virtue of Gems declarou sob quais ideias pretendia tratar os minerais e as 

gemas, “eu não podia ceder ao desejo de, tentar alguma coisa sobre tal 

assunto, de acordo com os princípios do corpuscularismo”172. 

Demonstrou-se adepto da teoria da consolidação para explicar a solidez 

dos corpos173. Assim, propôs que as gemas foram formadas por corpos fluidos 
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ou pelo menos formadas em parte por corpos que tinham uma substância 

fluida. Acrescentou que sua dureza poderia ser explicada pelo arranjo das 

partículas que só poderia ter acontecido, se esses fossem inicialmente 

líquidos,174 possibilitando que ficassem cada vez mais juntas e tomariam as 

formas características das gemas, como se fossem colocadas em um molde175.  

Embora um ardente adepto da filosofia mecânica, disposto a explicar os 

fenômenos naturais em termos de partículas em movimento, Boyle também 

não deu conta de explicar claramente a formação mineral, em termos 

estritamente mecânicos. Encontramos, no Sceptical Chymists, alguns relatos 

sobre o crescimento de metais em minas que consideram uma formação 

seminal. 

Percebemos, entretanto, que mudou bastante de ideia no Essay on 

Virtue of Gems, mas mesmo assim, para explicar a forma dos metais, usou a 

palavra ‘útero’, mencionado no sentido de molde.  

Percebemos que a filosofia mecânica contribuiu para pensar os minerais 

de forma diferente daquela do século XVI, mas pensar os minerais em termos 

de estrutura corpuscular, que não podia ser evidenciada por observações, não 

resolveu o problema da identificação e classificação mineral. 

Os ensaios minerais voltavam-se cada vez mais para observações que 

podiam ser confirmadas por experiências; e as interpretações químicas 

passaram a ser amplamente requisitadas para esse fim. 

                                                                                                                                                                          
Assim, no estado líquido, as partículas encontravam-se distantes e tinham uma quantidade de 
movimento maior que as do estado sólido. Essas ideias podem ser encontradas em Certain 
Phisiological Essays and Other Tracts, 207.   
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Nessa mesma época, a química flogística de Becher e Stahl já 

alcançava grande popularidade tanto em terras germânicas como na Suécia, 

França etc., assim as explicações minerais que utilizaram a teoria do flogístico 

foram crescendo também. 

Becher, como outros adeptos da filosofia química do século XVII, fez 

inicialmente uma descrição da criação do céu e da terra, uma descrição que, 

naturalmente, dependia fortemente dos relatos bíblicos. Ele criticou a 

interpretação feita por van Helmont do Gênesis e acreditava que, sem se 

afastar dos textos sagrados para explicar a composição da matéria, fazia-se 

necessário juntar a terra à água, pois, no primeiro livro da Bíblia, a terra era 

entendida como a base de todas as coisas e, ao ser misturada com água, 

produzia os corpos diferentes. 176 

Assim, terra e água foram tomadas como componentes básicos; o ar foi 

considerado como um agente de mudança, mas não como um componente dos 

corpos177.   

No início, terra e água se combinaram e formaram três tipos de mistos, o 

primeiro tipo formado por terra e água formou as estrelas, os animais e plantas 

e também alguns minerais; do segundo tipo de misto composto por água e 

água originaram a neve, a geada, o orvalho, o granizo e o gelo; do terceiro tipo 

de misto terra com terra saíram as terras, pedras e os metais178.   
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Becher postulou três tipos de terras: “a primeira terra”, terra lapídia (terra 

vítrea), “segunda terra”, terra pinguis (terra gordurosa) e “terceira terra”, terra 

fluida (terra fluida). 179   

 Eu disse que há três terras diferentes nos metais e nas 

pedras; a primeira, a parte desta própria mistura, é 

encontrada nas pedras e nos sais alcalinos, a segunda 

no nitro e a terceira no sal comum. Quando estas três 

terras estão misturadas e sem nenhuma outra adição, 

elas constituem o verdadeiro e genuíno metal e também 

as pedras, de acordo com o modo de formação. Portanto, 

concluo que as pedras e os metais têm a mesma origem 

natural, [...] de acordo com nossa opinião, baseada na 

prática, os metais e pedras são feitos de três terras 

simples e a evidência disto não vem dos corpos 

resultantes, visto que esses já estão misturados ou 

existem sem mistura, mas desde o princípio; em grande 

parte, estas [as terras] são misturadas e dissolvidas 

determinando o corpo do qual elas constituem os 

princípios. Nesse modo de filosofar é necessário 

argumentar desde o princípio dos resultados que as 

matérias são subterrâneas, homogêneas e insolúveis, a 

menos que uma nova decomposição ocorra. 180 

 

A “primeira terra” ou terra lapídia (terra vítrea), considerada o primeiro 

princípio dos metais e pedras, correspondia à terra mãe que dava origem as 

outras duas e podia ser encontrada em pedras que fundiam no fogo, em pedras 

que só fundiam em fogo muito forte e se transformam em cal, ou em pedras 

que não fundiam ao fogo e nem se transformavam em cal, ou seja, em pedras 

que permaneciam intactas à exposição ao fogo. Esta terra era o primeiro 

princípio dos metais, minerais, pedras e gemas181. 
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Relaciona-se com a primeira espécie de pedras, 

denominadas, pedras que fundem. Elas são 

reconhecidas através de diversas propriedades, areia, 

rocha e muitas outras pedras que fundem no fogo; sobre 

essas espécies entendemos que é a mais nobre de todas 

e é, freqüentemente, chamada de cal pelos 

mineralogistas. Sem ela nenhum mineral tem valor ou 

apresenta qualquer fertilidade. Esta pedra é muito 

necessária para os minerais e existe nas montanhas na 

forma bruta ou nos metais e torna-se um sinal infalível do 

futuro metal (...) então, nós declaramos e reconhecemos 

esta terra ou pedra (...) como o primeiro princípio de 

todos os metais, minerais, pedras e gemas”. 182 

 

A “segunda terra,” ou terra pinguis (terra gordurosa), podia ser 

encontrada nos reinos vegetal, animal e mineral. Tinha grande afinidade com 

as outras duas terras e conferia fluidez e fusibilidade aos metais e às pedras. 

Podia ser obtida do reino vegetal por calcinação e posterior dissolução das 

cinzas. Era utilizada na preparação de vidros, não somente para engrossá-los 

como também para conferir-lhes maior fluidez. 183 

(...) esta [terra pinguis] está relacionada com as outras 

terras que já tratamos pela fluidez e fusibilidade que 

confere aos metais e pedras. Ela certamente tem uma 

grande semelhança com as terras dos vegetais, que, 

especialmente estão presentes na calcinação dos 

vegetais e na dissolução das cinzas. 184 
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A “terceira terra,” ou terra fluida (terra fluida), correspondia à essência 

metálica, responsável pelas características que diferenciavam os metais das 

pedras, como maleabilidade e extensibilidade.185   

Especialmente escondida nas coisas, há um terceiro tipo, 

de material bruto e não pode ser negado que essa pedra 

dá aos metais seu aspecto e sua natureza distinta.  A 

essência dos metais é diferente das substâncias das 

pedras nas quais eles estão quanto a sua natureza, 

maleabilidade e extensão. (...) O que faz de um metal, 

metal, vem especificamente do terceiro princípio. (...) Nós 

também encontramos uma semelhança desta substância 

nos vegetais e minerais186. 

    

De acordo com a química dos princípios, cada uma dessas terras 

conferia certas qualidades aos corpos que compunham. 

 Então a primeira terra era responsável pela fusibilidade e solidez, 

transparência e opacidade; a segunda imprimia a cor, gosto e odor; a terceira 

conferia a forma metálica, e as propriedades de ductibilidade e 

maleabilidade187. 

 Pequenas variações nesses três princípios dariam origem a mistos 

diferentes. Havia apenas um metal perfeito, o ouro. Todos os outros metais 

eram formados por alterações, principalmente na primeira e na segunda terras.  

 As terras de Becher despertaram bastante o interesse dos mineiros, a 

presença delas poderia indicar um produtivo corpo mineral ou até mesmo um 

rico depósito de minério. 
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 Essas terras serviam tanto como matriz para a geração de pedras e 

metais quanto de ingredientes em suas composições188. 

 Apesar de a teoria de Becher ser bastante ampla e de muita valia para 

os homens interessados em assuntos ligados as minas, ele mesmo não se 

utilizou desse complexo esquema conceitual para propor seu próprio esquema 

de classificação mineral; preferiu seguir seus pares e utilizar as características 

externas para esse fim189. 

 A química stahliana segue as mesmas bases construídas por Becher. 

Stahl focou mais a sua atenção na segunda terra de Becher e formulou a teoria 

do flogístico. O próprio Stahl não formulou bases conceituais para a explicação 

exclusiva dos minerais, mas sim construiu bases para explicações químicas 

que foram muito utilizadas para explicar os minerais. 

 Henchel, por exemplo, seguindo de perto a química flogística de Stahl, 

admitia a hierarquia dos mistos, compostos e agregados e utilizava a teoria do 

flogístico para explicar os processos de calcinação. Mas a teoria da matéria de 

Stahl não apresentava um uso real para classificar os minerais, sendo assim, 

Henckel preferiu usar como base de identificação e classificação a disposição 

dos minerais no fogo e suas características externas190.   

 Ocorre que, na prática, a doutrina química tradicional, aquela cuja 

composição dos corpos pode ser inferida através de algumas propriedades 

apresentadas por esse corpo, não é de muita valia para o reconhecimento dos 

minerais, ou seja, muito embora a química stahliana tenha sido utilizada para 
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elaborar explicações a respeito das transformações observadas nos corpos, 

não se revelava uma base confiável para identificar e classificar minerais. 

 Interessante verificar que uma das primeiras classificações minerais que 

se mostrou especialmente útil para o reconhecimento dos minerais foi a 

classificação proposta por Cramer, que de muitas maneiras se utilizou das 

ideias de Stahl sobre a composição da matéria. 

Insatisfeito com a classificação mineral até então feita, utilizando como 

critério apenas as características externas (figura, transparência, forma, cor, 

etc.), por estar sujeita a muitos erros e apresentar diversas exceções em cada 

uma de suas classes, ele recomenda :  

Nenhum homem pode passar algum julgamento de 

certeza sobre a natureza dos minerais sem a sua devida 

inspeção. Deve, para esse propósito, ter recursos para 

realizar experimentos com o objetivo de ensaiar minerais 

metálicos. Deixe-nos citar, como exemplo, alguns 

minérios de chumbo com uma cor verde amarelada, 

encontrados apenas em algum lugar. Suponhamos 

também um homem que tenha visto minério de chumbo 

apenas por uma classificação. Esta tão rara exceção, 

uma inspeção simples da figura, da cor, e do peso, nunca 

o fará descobrir que este minério é rico em chumbo191.  

 

 Sendo assim, logo no prefácio do The Elements of the Art of Assaying 

Metals, Cramer já explicita que a arte de ensaiar minerais está intimamente 

ligada à química. Ou em suas próprias palavras,, “... a arte de ensaiar minerais 
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é aquela parte da química que consiste no rigoroso exame dos minerais por 

meio de aparatos próprios”192.  

 O objetivo de ensaiar era a separação dos corpos em suas partes 

constituintes, pois: “só assim aparecerá qual a quantidade estava originalmente 

em cada um dos corpos ensaiados ou qual o benefício pode-se obter com sua 

extração”193.  

 As análises químicas, no entanto, estavam subordinadas a funções 

práticas:  

...ensaiar nada mais é que metalurgia, trazida em um 
estreito compasso... Pois se as propriedades ou a 
natureza de um mineral encontrado, não forem 
previamente detectadas através de ensaios, quem ousará 
investir a quantia necessária para fazer um grande  
aparato?194.   

  

O objetivo dos ensaiadores de minerais era ajudar os trabalhadores das 

minas: 

Os trabalhadores das minas são frequentemente 
enganados pelos ensaiadores de minérios que fazem 
seus testes e adições por certos métodos que nunca 
poderão ser usados em grandes operações, 
considerando seu alto custo e os problemas que lhes 
assistem195. 

 Seu interesse principal era, obviamente, o conteúdo metálico dos 

minérios:  

Sendo nosso projeto estabelecer os princípios da arte de 

ensaiar; será necessário apenas mencionar as 
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características ou marcas distintas dos minerais 

compostos, como eles são os mais frequentes objetos da 

dita arte, para apresentar suas partes constituintes, até 

que eles se façam conhecer, verificaremos a disposição 

do corpo inteiro em vários tipos de menstrua. É evidente 

que nós não vamos mencionar aqui todos os minérios 

sem exceção, mas vamos apenas esclarecer aqueles que 

são menos compostos ou pelo menos aqueles que são 

mais frequentemente encontrados196. 

 

Através da citação acima, podemos perceber que Cramer não deixa de 

considerar o uso do fogo e as características externas para reconhecer os 

minerais compostos e classificá-los, porém o reconhecimento das partes 

constituintes dos minerais compostos deveria ser feito preferencialmente 

através da utilização dos menstrua197.  

Os menstrua quando misturados aos minerais compostos dissolve 

uma de suas partes que agora livre da mistura pode ser identificada e 

quantificada. 

Assim, o conhecimento das partes constituintes dos minerais 

compostos era o primeiro passo do trabalho. De posse desses dados, 

Cramer propôs o seguinte critério para classificá-los: o mineral composto 

deveria ser colocado na classe de mineral simples que, preponderantemente, 

apareceria na mistura, e a quantidade de terras e de pedras, embora 

consideradas minerais simples, não deveriam ser incluídas nesta 

classificação: 
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Nós vamos referir todo mineral composto àquela classe 

de simples a qual ele apresenta sua maior parte; exceto 

as terras e pedras, pois se essas classes forem 

determinadas através de suas partes preponderantes o 

número a ser referido nelas deve ser muito grande. 

Suponhamos por exemplo que uma amostra tem seis 

partes de cobre, uma de enxofre, pequena quantidade de 

arsênio, e vinte partes de quartzo; esse corpo composto 

deverá ser classificado com os do tipo do cobre, e assim 

por diante. 198 

      

Percebemos, pelo exemplo acima, que os minerais compostos eram 

classificados em próprios ou imprópios em relação a um simples 

determinado. Próprios seriam os que fossem compostos em grande parte do 

simples em questão e impróprios aqueles em que tal simples formasse a 

menor parte. Além disso, se houvesse um outro corpo aderido apenas à parte 

externa do mineral composto, seria chamado de acidental. Vejamos como 

Cramer se refere a estas questões: 

O mineral aqui suposto, contendo cobre em grande 

quantidade, é chamado de próprio para o cobre. Mas se 

houver enxofre e arsênio misturados com cobre, 

conferem a este uma espécie particular. Considerando a 

pequena parte de enxofre e arsênio, é dito impróprio para 

estes. Finalizando, as pedras ou outros corpos colocados 

sobre ou entre aquele mineral são chamados acidentais 

para ele.199  

 

A análise de reconhecimento e posterior separação de metais 

misturados nos minerais compostos tornavam necessário o agrupamento 

destes em grandes classes, visto que seria fácil aceitar que, na natureza, 
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encontramos os corpos misturados de muitas maneiras diferentes. Por isso é 

que Cramer propôs-se a ensaiar apenas os minerais compostos mais 

comumente encontrados. 200 

Mas, como já sabemos, seu maior interesse eram os metais, então 

Cramer focou sua atenção em classificar os minérios, que segundo ele eram 

corpos naturais formados por metais, semi-metais, misturados com arsênio e 

enxofre201.  

Os minérios próprios para o enxofre eram, por exemplo, as piritas, que, 

além do enxofre, apresentavam uma grande quantidade de ferro em sua 

composição. 

Todo mineral que fosse inflamável e diferisse do enxofre pela quantidade 

ou qualidade do ácido que liberava, quando queimado, também poderia ser 

colocado nessa classe, a exemplo da nafta, petróleo e asfalto. 202 

As piritas brancas, frequentemente encontradas em minas, eram 

consideradas minérios próprios para o arsênio, já que sua composição 

apresentava pouca quantidade de enxofre, ferro e muito arsênio. 203 

A classificação dos minérios em próprios ou impróprios para o arsênio 

ou enxofre facilitou, como veremos no capítulo III, a escolha do menstrum mais 

adequado para a extração dos metais.  
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Os minérios, podiam ainda ser classificados em fusíveis, refratários ou 

não fusíveis. Para propor esse segundo critério de classificação, Cramer 

analisou o comportamento dos minérios no fogo e/ou misturados com vários 

tipos de menstrua. Assim, consideravam-se minérios fusíveis aqueles que 

fundiam em fogo moderado, separando o metal ou semi-metal. Os minérios 

refratários precisavam de fogo bastante forte para serem fundidos. Os não 

fusíveis não fundiam nem em fogo muito forte, logo precisavam ser misturados 

com um menstrum204. 

Os minérios podiam ainda se apresentar misturados com terras e pedras 

e também com outros minérios. Estas misturas tinham seu grau de fusão 

determinado pela matriz na qual o minério se encontrava: se a matriz fosse não 

fusível, o minério que estava contido nela era classificado como vitrificável; se a 

matriz fosse constituída de pedras que podiam ser esmagadas e separadas do 

minério com água, classificava-se como decantável.  

Os decantáveis podiam ser identificados analisando-se principalmente a 

gravidade específica e o brilho apresentado por sua matriz, então o minério 

deveria apresentar uma grande gravidade específica, o que demonstrava que a 

massa metálica que estava contida nele era grande e concentrada (não estava 

espalhada em pequenas porções por todo o minério), além disso, o mineral e 

sua matriz deveriam ter brilho natural ou apresentarem brilho quando lavados 

com água. 205 
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Quando as pedras que contêm minério não podiam ser separadas pela 

decantação, eram chamadas de indecantáveis, como os minérios que 

continham grande quantidade de enxofre ou aqueles que tinham uma massa 

metálica pulverizada por toda a sua extensão, ou ainda os minérios que 

estavam em matrizes muito pesadas que não pudessem ser afetadas nem pelo 

fogo nem pela água206. 

As diferenças apresentadas acima constituem um bom critério para 

identificar os minérios quando estão em suas matrizes e, como os minerais 

metálicos são bastante pesados, também podem ser facilmente reconhecidos e 

separados.  

A classificação mineral de Cramer, portanto, pode ser, resumidamente, 

assim entendida: os minerais foram divididos em simples e compostos. Os 

simples são os metais, semi-metais, terras e pedras, sais e enxofre. Os 

compostos são classificados como próprios ou impróprios a um determinado 

simples. Já se o mineral fosse classificado como próprio para um determinado 

metal, ou seja, se o conteúdo metálico estivesse presente em maior 

quantidade, esse mineral era chamado de minério. Os minérios podiam ser 

classificados em fusíveis, refratários ou não fusíveis, ou ainda, considerando a 

complexidade da matriz em que o minério fosse encontrado, esses poderiam 

ser agrupados em vitrificáveis, decantáveis ou indecantáveis.  

A divisão proposta por Cramer manifesta claramente o objetivo dos 

homens que se preocupavam em ensaiar minerais cujo objetivo era preparar os 
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minérios através das fornalhas e de solventes. Motivado em parte a defender 

seu trabalho, Cramer repetidas vezes apontou que não existia alguma relação 

consistente entre a aparência e a composição dos corpos minerais. Apesar de 

seguir em muitos aspectos a química dos princípios de Stahl, Cramer 

cuidadosamente notou que as características apresentadas por um metal puro 

nem sempre forneciam evidências de sua presença na composição dos 

minérios. “As características de um metal puro”, ele escreveu, “não são boas 

para identificá-lo quando dois ou mais deles estiverem misturados”. Por 

exemplo, cobre, prata e ouro quando misturados com estanho perdem sua 

maleabilidade, mudam de cor etc.207. 

Podemos dizer que se Cramer afastou-se em certa medida da 

necessidade de explicar a constituição dos corpos para inferir a sua 

composição e classificá-los, ele ofereceu como alternativa o benefício do 

reconhecimento das partes constituintes dos minerais compostos através dos 

efeitos observados pela utilização dos menstrua.  

Mas, embora o livro de Cramer fosse designado somente como uma 

introdução ao trabalho de ensaiar minerais, ele acreditava que seu método 

também poderia contribuir para aumentar o conhecimento natural. Ele escreveu 

“como a arte de ensaiar minerais ensina a natureza e a diferença dos minerais 

simples e das misturas que os contêm, sua utilidade é evidente para completar 

a História Natural”208.   
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No capítulo III, veremos qual o método que Cramer propôs para utilizar 

os menstrua não só para identificar e classificar os minerais, mas também para 

extrair as partes que os compõem. 
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Capítulo III – O método de análise ‘químico’ mineral de Cramer. 

 

Cramer, ao propor seu método de análise ‘químico’ mineral, considerou 

que o reconhecimento das partes constituintes dos minerais compostos deveria 

ser feito através da observação dos efeitos da ação de um corpo simples sobre 

o outro. É importante lembrarmos que Cramer, assim como a maioria dos 

homens de sua época que se dedicavam a estudar o Reino Mineral, 

considerava todos os minerais como compostos, constituídos pela mistura de 

dois ou mais minerais ‘simples’. Os minerais ‘simples’ eram referenciados em 

cinco classes: metais, semi-metais, terras e pedras, sais e enxofres. 

Assim, para Cramer, os ensaios minerais deveriam ser realizados com a 

ajuda dos menstrua, definidos como : 

Aqueles corpos, que ao serem aplicados a outros, 

de acordo com certas regras, dissolvem-nos tanto 

quanto se aderem, no mesmo estado de divisão, às 

partículas do corpo dissolvido, e não se separam 

mais espontaneamente209. 

   

Para nosso autor, a definição acima era suficiente, não sendo 

necessário explicar em detalhe o que seriam os menstrua, uma vez que esse 

conceito era bastante difundido em vários trabalhos de muitos autores. Por isso 

mesmo, ele acreditava ser possível passar em silêncio sobre esse assunto, 

sendo preferível, relativamente ao ensaio mineral, explicar de maneira especial 
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a preparação e também as operações envolvidas na utilização desses 

menstrua210.  

De fato os menstrua não se constituem numa novidade do século XVIII, 

pois há muito já vinham sendo utilizados pelos denominados alquimistas, pelos 

destiladores etc., sendo que, para cada um deles, tinha um significado 

diferente. Mas, como na época de Cramer, um dos principais assuntos da 

química era a observação dos efeitos causados pelas transformações que se 

davam através da separação e ou da união dos constituintes dos corpos, os 

menstrua, de um modo geral, referiam-se a corpos que, ao serem aplicados 

sobre outros, misturavam-se por dissolução ou por ‘aderência’ e não podiam 

ser separados espontaneamente211.  

Como era de se esperar, a noção de menstrua foi encontrada nos 

trabalhos de dois importantes estudiosos do século XVIII, Stahl e Boerhaave. 

E, como Cramer declarou, logo no prefácio de seu livro, ter-se utilizado dos 

trabalhos tanto de um como de outro para elaborar o seu próprio, é 

interessante analisar como cada um desses autores tratou os menstrua. 

Iniciando por um texto de Stahl, o Philosophical Principles of Universal 

Chemistry, vemos que o autor trata, na sua parte teórica, da constituição da 
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matéria e sua transformação. As transformações se davam através da união ou 

da separação dos constituintes dos corpos e os menstrua eram utilizados em 

alguns desses processos de transformação. 

Entretanto, para perceber o que são e como agem esses menstrua, é 

necessário verificarmos quais as principais ideias de Stahl a respeito da 

transformação dos corpos.   

Para Stahl, tanto os fenômenos ocorridos na natureza como os 

observados no laboratório seguiam a doutrina da continuidade e do contato: 

A confusa doutrina da continuidade e do contato pode ser 

esclarecida pela observação de que uma mistura não é 

nada mais que a ligação dos princípios pelo contato. 

Como os princípios são coisas simples, e não compostas 

por outras, eles devem necessariamente ter suas 

próprias e determinadas figuras (sobre a qual sua forma 

depende) e provavelmente seu determinado tamanho, ou 

pequena dimensão; então se alguma coisa for retirada de 

sua parte principal, eles perdem muito de sua essência. 

Aquilo, portanto, que está circunscrito por uma certa 

figura, sob certa dimensão, é um continuum. Mas, nos 

mistos, compostos e agregados, um certo número e tipo 

de princípios estão em contato: e seja o que for que afete 

esse contato afetará também a continuidade212.    

    

A citação acima demonstra claramente que, para Stahl, a matéria 

apresentava uma base material imutável, sendo assim, as características 

peculiares aos diversos corpos dependiam do contato entre suas partículas 

constituintes. Portanto, a transformação dos corpos deveria ser realizada 

através das operações que destruíam o contato entre as partículas (separação) 

ou através de operações que proporcionavam o contato entre elas (união). 
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É na separação dos corpos compostos por dois sólidos, sejam fixos ou 

voláteis, que encontramos a utilização dos menstrua, pois esses corpos 

sempre apresentavam partes que se dissolviam em diferentes substâncias, ou 

seja, apresentavam partes corrosíveis e partes não corrosíveis213. 

A corrosão214, aqui entendida como a dissolução de um dos 

componentes dos corpos compostos, poderia ser realizada através da adição 

de um líquido, menstrum, ou através da adição de alguns vapores; no primeiro 

caso, Stahl denominou ‘solução’215 o processo de corrosão e no segundo, 

‘calcinação’216.  

As soluções seriam efetuadas da seguinte maneira: 

O menstrum, sendo uma coleção de um número 

indefinido de partículas muito pequenas com movimento 

efetivo, derramado sobre uma matéria terrestre sutil, ou 

sobre um número indefinido de partículas muito móveis, o 

menstrum, ou uma parcela completa de partículas em 

movimento, primeiro coloca em movimento os 

corpúsculos mais móveis próximos a eles, e depois 

sustenta e move-os para longe deles, tão longe quanto 

eles mesmos continuarem em movimento217.  

 

Segundo a citação acima, os menstrua agiriam pelo movimento que 

imprimiam nos corpos. Sendo assim, percebe-se que, para Stahl, a diferença 

de mobilidade das partículas é uma das causas a ser considerada a respeito da 

eficiência na dissolução dos corpos.  
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Os menstrua podem ser entendidos tanto como solventes quanto como 

a própria solução, uma vez que para Stahl, eles eram “líquidos dissolventes”,  

divididos em três grandes classes: os salinos, os capazes de receber sais e os 

oleosos218.  

Os menstrua capazes de receber sais nada mais eram do que uma 

solução aquosa que contém sais dissolvidos219. 

Os menstrua salinos estavam divididos entre duas classes gerais, a 

saber, os ácidos e os alcalinos. Os menstrua ácidos agiam principalmente 

sobre a matéria terrestre e sobre os metais, absorvendo-os totalmente. A ação 

desses tipos de menstrua diferia em seus efeitos específicos, de acordo com a 

matéria que os compunham. Encontramos, assim, no texto de Stahl, que o 

suco de vegetais não maduros não dissolve totalmente os metais, apenas retira 

alguma parte de sua massa. Por seu lado, o espírito de nitro dissolve a maioria 

dos metais, menos o ouro, enquanto o espírito de sal não dissolve a prata, mas 

a mistura de espírito de nitro com espírito de sal dissolve o ouro220. 

Os menstrua alcalinos deveriam absorver a matéria sulfurosa e oleosa, 

sendo de dois tipos: fixos e voláteis, formados de maneiras diferentes. 

Enquanto os fixos seriam obtidos pela incineração de vegetais, os voláteis pela 

putrefação de animais e vegetais. Da mesma forma, diferentes eram as ações 

dos dois tipos de menstrua, pois por seu lado os alcalinos fixos dissolviam 

totalmente o enxofre mineral; já os menstrua alcalinos voláteis dissolviam 

completamente enxofre e resinas. 
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Os menstrua oleosos eram os óleos destilados, as resinas magras e os 

espíritos inflamáveis: os óleos destilados absorviam e dissolviam todas as 

resinas e enxofre mineral; as resinas magras suavizavam a espessura e a 

rigidez dos corpos e os espíritos inflamáveis; sendo óleos muito sutis, 

suavizavam e absorviam os óleos grosseiros221.    

Os três tipos de menstrua citados por Stahl revelam que a escolha de 

um menstrum para dissolver determinado corpo devia estar baseada na  

semelhança entre a composição de ambos, uma vez que menstrua oleosos 

dissolviam enxofre e resinas; menstrua ácidos dissolviam metais etc. 

A visão de que as substâncias tendiam a se combinar por causa da 

similaridade em suas composições pode ser observada quando Stahl explica a 

combinação entre os ácidos e os metais; os ácidos seriam formados por água e 

a primeira terra222 e os metais constituídos pelas três terras; assim a sugestão 

é de que um ácido ataca um metal por causa da similaridade de princípios, no 

sentido de que ambos apresentam terra em sua composição223. 

Portanto, de acordo com Stahl, a escolha dos menstrua deveria 

considerar a composição dos corpos. Mas, não apenas isso, pois também a 

quantidade de movimento que cada corpo apresentava era fundamental, uma 

vez que diferentes operações envolviam diferentes quantidades de movimento.  

Um bom exemplo disso podia ser observado na fermentação, principal 

operação utilizada para promover a separação dos constituintes dos corpos. 

Tal operação consistia em colocar as partes internas de uma mistura em 
                                                           
221

 Ibid., 36. 
222

 Ibid., 15. 
223

 Ibid., 14-15. 



~ 92 ~ 

 

movimento levando à separação, que se dava proporcionalmente a essa 

mobilidade. 

Para realizar a operação da fermentação, as misturas deveriam 

apresentar partes com graus de mobilidade diferentes ou que pudessem ser 

colocadas em movimento através do uso de um instrumento224. O principal 

instrumento utilizado na fermentação era a água que, por ser um líquido, 

deveria possuir partículas com certo grau de movimento e, ao ser adicionada 

às misturas, imprimiria seu movimento às partes dessas misturas; partes que, 

ao assimilarem quantidade de movimento suficiente, deveriam  se desprender 

da mistura original.  

Stahl admite a água como uma referência no que concerne à quantidade 

de movimento das partículas, utilizando-a para classificar outras substâncias 

que seriam mais móveis que ela (como eram os casos dos óleos, do ar e do 

fogo) ou menos móveis (a exemplo da terra e dos sais)225. 

Stahl denomina “físico mecânico”226 o modo de ação da água, 

explicando-o da maneira seguinte. A água, que possui partículas dotadas de 

movimento, ao ser colocada sobre um concreto (formado por partículas mais 

móveis e menos móveis que ela) imprime seu movimento primeiramente sobre 

as partículas mais móveis, partículas oleosas, que assimilam quantidade 

suficiente de movimento e se desprendem do concreto. As partículas oleosas, 

agora livres do concreto original, apresentam muita mobilidade, transferindo 
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uma quantidade adicional dessa mobilidade para a água. Com seu grau de 

agitação aumentado, a água torna-se capaz de desunir as partículas presas no 

concreto as quais possuem menos movimento que ela, separando-as 

também227.  

O ponto final da fermentação pode ser observado quando, sem 

nenhuma interferência externa, os corpos permanecem naturalmente 

separados228.  

A operação da fermentação explicita, em grande medida, o recorte feito 

por Stahl da filosofia mecânica, ao considerar os corpos constituídos de 

partículas materiais, provavelmente dotadas de uma forma. O movimento 

dessas partículas era necessário para produzir as transformações, ainda que 

não fosse suficiente para dar conta de cada transformação em particular, pois 

como já mencionado, a similaridade nas partículas que compõem os corpos 

também deve ser considerada, quando se deseja realizar uma mudança. Mais 

que isso, o conceito de menstrua permeia toda a explicação do processo de 

fermentação.  Sendo assim, é possível constatar que, para Stahl, os menstrua, 

seja um solvente ou uma solução, são materiais que apresentam certo grau de 

movimento predeterminado. Ou seja, a quantidade de movimento de um 

material ou de uma solução é antes de tudo uma propriedade intrínseca, 

embora a quantidade de movimento pudesse ser aumentada, utilizando-se 

alguns dos chamados ‘instrumentos’, sendo o fogo o principal deles a ser 

utilizado para essa finalidade.  
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Ao comparar as explicações sobre a atuação dos menstrua encontradas 

em Stahl com aquelas utilizadas por Cramer, embora se percebam 

semelhanças, também são verificadas diferenças. Para esse último estudioso, 

como veremos, os menstrua são instrumentos que agem através do 

movimento, mas o movimento não era considerado por ele como uma 

propriedade intrínseca dos materiais, mas sim conseguido com a ajuda do fogo 

(principal instrumento para essa finalidade). Outros dois pontos distanciavam o 

pensamento de Cramer daquele de Stahl. O primeiro dizia respeito à atuação 

dos menstrua que não dependia, no caso de Cramer, da similaridade de 

composição dos corpos, mas antes de tudo, das forças mecânicas que 

atuavam sobre eles. O segundo, nem a composição dos menstrua nem as dos 

corpos sob análise eram alteradas, segundo as ideias de Cramer. 

As considerações acima expostas, somadas à divisão que Cramer fez 

das classes de menstrua, permitem perceber que ele se aproximou muito mais 

das ideias de Boerhaave do que das de Stahl, tanto no que se refere ao que 

são os menstrua quanto na sua ação, como procuraremos mostrar a seguir. 

Para perceber o que são e como agem os menstrua segundo 

Boerhaave, temos de nos voltar para o seu Elements of Chemistry, abordando 

também outros conceitos.  

Iniciemos pela definição de química que, segundo Boerhaave é: 

[...] é uma arte, que nos ensina a realizar certas 

operações físicas, através das quais os corpos que são 

perceptíveis pelos sentidos, ou que podem se tornar 

perceptíveis, e que são capazes de estar contidos em 

vasilhas, podem, por meio de instrumentos adequados, 

ser modificados; determinados efeitos particulares podem 
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ser produzidos, e a causa desses efeitos entendida pelos 

próprios efeitos, para a multiplicidade e melhoramento de 

várias artes229. 

 

A definição acima revela que o objetivo da Química é provocar 

mudanças nos corpos naturalmente sensíveis, mas também tornar sensíveis 

aqueles corpos que não impressionam os sentidos naturalmente, seja através 

da percepção dos corpos em si, seja através dos efeitos que eles produzem230.    

Para atingir tais objetivos, Boerhaave considerou válido utilizar, para 

analisar os corpos químicos, certas verdades evidenciadas pela física, 

mecânica, hidrostática e hidráulica. Em contrapartida, lembra Boerhaave, deve-

se ter muita cautela, uma vez que um corpo aplicado sobre outro produz efeitos 

singulares não explicáveis através das propriedades gerais e comuns a todos 

os corpos antes de serem misturados231. Sendo assim, o que é válido para os 

corpos físicos não é necessariamente válido para os corpos químicos.      

Em decorrência da ideia de que a arte Química pode alterar os corpos 

unicamente através do movimento232, Boerhaave considerou que os corpos sob 

mudança podem sofrer transformações com intensidades diferentes e até 

mesmo serem completamente destruídos. Por outro lado, corpos novos podem 

ser produzidos. Isso porque as transformações podem ocorrer tanto nos corpos 

como um todo, através da união ou da separação de seus componentes, 

quanto nas próprias partículas que os constituem, levando, portanto a corpos 

também diferentes. 
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A mudança no corpo como um todo pode se dar  basicamente de três 

maneiras; uma delas, quando a transformação do corpo não modifica sua 

quantidade de matéria, mas altera apenas sua figura ou superfície. É o caso da 

transformação de um pedaço de aço em faca, cunha, punhal, esfera, cilindro 

etc. que pode ser claramente efetuada pela arte mecânica que, ao alterar a 

forma e a figura, produz instrumentos com propriedades bastante diferentes233. 

Já a química é responsável por provocar alterações que colocam as partículas 

dos corpos em movimento. Por isso o segundo modo pelo qual os corpos 

podem ser alterados relaciona-se com a separação das partes que os 

compõem, para assim obter as mesmas partes presentes nos corpos, antes da 

separação. E o terceiro tipo de transformação é aquele que, ao separar as 

partes de um corpo, obtêm-se corpúsculos novos, diferentes daqueles  

presentes no corpo antes da transformação.  

Sendo assim, Boerhaave advertiu: 

Não é necessário, portanto, pretender afirmar, que 

aquelas partes todas, nas quais os corpos podem ser 

separados, realmente existiam no corpo, da maneira que 

elas aparecem para nós depois da separação: pois uma 

vez que a mesma força que separa esses corpúsculos 

pode também produzir neles uma alteração muito grande, 

vamos muitas vezes incorrer em erro se supusermos que 

os corpos compostos realmente continham esses 

elementos234. 

Observamos que, para Boerhaave, a matéria é composta por certa 

quantidade de corpúsculos ou de elementos que se apresentam unidos para 

formar os materiais, porém, dependendo da transformação, esses elementos 

ou corpúsculos podem ser transmutados.  
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Segundo nosso autor, a arte pode provocar mudanças nos corpos, 

utilizando instrumentos, que através do movimento, alteram os corpos com os 

quais têm contato235. 

Em química, os “instrumentos com os quais somos capazes de realizar 

ações que queremos”  poderiam, usualmente, ser reduzidos a seis: fogo, água, 

ar, terra, solventes que os artistas chamam de menstrum e equipamentos de 

laboratório”236. 

 Um desses instrumentos, constituído pelos menstrua era “considerado 

quase que perfeito para a química”237, e é nele que vamos nos focar. Tal 

relevância nos parece apontar a visão de Boerhaave quanto às causas das 

transformações químicas, uma vez que os ‘mestres’ dessa arte atribuem 

principalmente aos menstrua “os efeitos surpreendentes de suas artes”238. 

Boerhaave buscou definir cuidadosamente os menstrua para diferenciá-

los de outros tipos de ‘soluções’. Num primeiro tipo de ‘solução,’ ocorria apenas 

a ação mecânica entre solvend (partícula a ser dissolvida) e solvent (partícula 

que dissolve ou solvente), que levava à separação de seus componentes, pois 

solvente e partícula dissolvida não estavam reciprocamente misturados e, 

assim que a solução ficava pronta, poderia ocorrer a separação de acordo com 

as gravidades específicas do solvente e das partículas dissolvidas. Já num 

segundo tipo, que contava com a presença de um menstrum, a preparação das 

soluções ocorria, principalmente, com a ajuda do fogo. Nesse caso, adicionava-
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se o menstrum às partículas a serem dissolvidas, mantendo-se a mistura sob a 

ação do fogo moderado por longo período. Esse procedimento permitia às 

partículas do solvente separarem, em diminutas partes, aquelas dos corpos a 

serem dissolvidos. Ao mesmo tempo, as diminutas partículas obtidas pela ação 

do solvente também provocavam a separação das partículas deste (do 

solvente), até que todas as partículas estivessem no mesmo estado de divisão. 

O resultado seria uma dissolução que apresentava partículas de solvente e 

partículas dissolvidas igualmente distribuídas entre si. Soluções preparadas 

dessa forma dificilmente possibilitariam a separação de seus componentes, 

uma vez que as partículas do solvente estariam envolvendo completamente a 

superfície de todas as partículas dissolvidas e vice versa. 

 Portanto, a grande diferença entre um solvente comum e um menstrum 

é que o uso deste último requeria também o uso do fogo. 

De fato, o fogo, muito estudado nesse período, teve um papel central na 

construção da argumentação química de Boerhaave. Nesse contexto, vamos 

considerar as características destacadas por Boerhaave para ter reservado ao 

fogo um papel tão singular na preparação dos menstrua. 

Com a principal preocupação de encontrar uma característica que fosse 

única do fogo, Boerhaave refletiu sobre as marcas que outros autores lhe 

assinalaram como exclusivas do fogo, a saber, calor, luz, cor, expansão e 

rarefação dos fluidos e dos sólidos, e o poder de queimar, fundir etc.239.  

O calor, a luz e a cor foram rapidamente descartados como 

características únicas do fogo, uma vez que Boerhaave descreveu vários 
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experimentos demonstrando a presença dessas características em corpos nos 

quais o fogo não estava presente. Porém Boerhaave percebeu que o fogo, por 

ter uma natureza incrivelmente sutil e por isso mesmo um grande poder de 

penetração, seja em corpos fluidos ou sólidos, sempre altera a magnitude dos 

corpos, dilatando-os. Da mesma forma, sempre os rarefaz, sem alterar sua 

massa, e assim, ele tomou essas últimas como características próprias do 

fogo240. 

Isso posto, o fogo, ao sempre expandir as dimensões dos corpos, é 

capaz de separar suas partículas que passavam a apresentar grandes espaços 

entre elas. Sendo assim, um corpo pode dissolver outro, pois há espaço para 

que as partículas do solvente circundem as dos corpos dissolvidos e vice 

versa.  

Porém nem todos os corpos dissolvem com a mesma facilidade e isso 

se deve à diferença de espaço que apresentam entre suas partículas quando 

expandidas. Os diferentes graus de expansão que os corpos apresentam 

quando submetidos à mesma quantidade de fogo podem ser explicados 

através da relação proporcional de suas densidades. Ou seja, corpos mais 

densos apresentam menor expansão que os menos densos e, por seu lado, os 

corpos fluidos, maior expansão que os sólidos241.    

O fogo, além de expandir os corpos, coloca as partículas em movimento, 

e a quantidade de movimento que o fogo confere aos corpos é diretamente 

proporcional à quantidade de fogo disponível. 
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Essas são características intrínsecas ao fogo, responsáveis por sua 

ação singular na preparação dos menstrua e, consequentemente, nas 

transformações em geral.  

Após fazer sua diferenciação entre as soluções preparadas 

mecanicamente e aquelas que requeriam o auxílio dos menstrua, Boerhaave 

ponderou que seria de se esperar que todas as soluções preparadas com a 

ajuda do fogo fossem fluidas, depois de completadas; no entanto, ele 

considerava que tanto os menstrua como as próprias soluções poderiam se 

apresentar em estados físicos diferentes antes ou depois da dissolução, por 

isso ele dividiu os menstrua em classes:  

A primeira classe estava composta pelos menstrua que se 

apresentavam duros, secos e sólidos antes da dissolução. Estes seriam: os 

seis metais sólidos (ouro, chumbo, prata, cobre, ferro e estanho), os semi 

metais, alumínio, bórax, nitro, enxofre fóssil, enxofre comum, arsênio, cobalto, 

sais, enxofres e tijolos reduzidos a pó242.  

Tais menstrua, quando sólidos, não produziam efeito algum uns sobre 

os outros, mas quando fundidos, misturavam-se tão intimamente que a massa 

final tinha um aspecto homogêneo. E mais, se uma porção dessa mistura fosse 

submetida à separação, seus componentes originais seriam revelados na 

mesma proporção em que foram misturados.  

Ao tomar como exemplo uma mistura de metais, Boerhaave propôs: 
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Se em fogo forte você fundir dez onças de prata com uma 

onça de ouro, e assim formar um corpo com onze onças; 

então, se você der um grama dessa mistura a uma 

pessoa sábia nessa arte de experimentar, ele irá retorná-

lo 1/11 gramas de ouro e 10/11 gramas de prata243. 

 

Para nosso autor, a observação do fenômeno citado acima demonstrava 

claramente o extraordinário poder de um corpo dividir o outro,244 sem alterar as 

partes mais íntimas de seus componentes.  

Havia, ainda, uma segunda classe de menstrua que, depois de 

efetuadas as soluções, tornavam-se massas duras com aparência de um corpo 

simples devido à grande uniformidade que apresentavam. Sigamos Boerhaave 

em seu exemplo:  

Ao chumbo, quando em fusão sob a ação do fogo, 

derrame estanho fundido; eles se misturarão, como água 

e água ou como mercúrio e mercúrio... Olhe para esses 

metais assim fundidos sob o teste e você não descobrirá 

o mínimo sinal de uma substância diferente; e se você 

deixar [os dois metais] esfriarem juntos, eles formarão 

uma massa homogênea, que parece, à vista, simples e 

continuará assim245.  

 

Percebemos que a união entre dois corpos poderia ser tão íntima, de 

forma a causar a impressão de que a solução formada era uma terceira 

substância, diferente das anteriores. Boerhaave esclarece, entretanto, ser 

apenas aparência, uma vez que, realizada a separação dessa mistura, sempre 

eram encontrados os mesmos componentes misturados inicialmente.  
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À terceira e maior classe de menstrua pertencem os que se apresentam 

líquidos antes e depois da dissolução, e sua ação, por ser bastante evidente, é 

bem fácil de ser entendida, segundo Boerhaave. 

Por último, teríamos a classe dos menstrua líquidos antes de 

dissolverem outros corpos que, depois da dissolução, tornam-se fluidos 

pastosos, como por exemplo, o mercúrio ao ser usado como menstrum de 

algum metal.  

 Os menstrua dessas quatro classes gerais podiam ser aplicados sobre 

uma infinidade de corpos para promover alterações em suas características. 

Porém, para Boerhaave, as diferentes características observadas após a ação 

de um menstrum sobre um corpo não significavam que esse corpo tenha 

sofrido alguma alteração interna, ou seja, que tenha sido transmutado em outro 

corpo, pois: 

As mudanças, entretanto, observadas como produzidas 

em corpos pela ação dissolutiva dos menstrua, parecem 

depender principalmente da união muito íntima surgida 

entre as últimas partículas dos menstrua e aquelas do 

corpo dissolvido, e não de nenhuma alteração real 

induzida pelos menstrua às próprias partículas dos 

corpos dissolvidos... Assim, fica evidente, que o 

menstrum de nenhuma maneira afeta a natureza íntima 

das partículas dos metais, mas apenas separa-as, e 

depois aderem em sua superfície externa246. 

 

Ou ainda, de uma maneira mais geral, encontramos Boerhaave 

assumindo que: 
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Irá ajudar-nos agora conceber mais facilmente esses 

fenômenos surpreendentes, se supusermos, como alguns 

autores, que as partículas últimas, invisíveis, de todos os 

menstrua sejam quais forem, devem ser consideradas 

duras, e quase imutáveis, mesmo que os corpos 

compostos por elas pareçam macios aos nossos 

sentidos, em virtude de se afastarem muito facilmente 

dos outros247.   

 

Embora os menstrua sempre devessem atuar sobre as superfícies dos 

corpos dissolvidos, Borhaave não deixou de observar expressivas diferenças 

na conexão entre menstrua e partículas de corpos dissolvidos, como por 

exemplo uns unem-se mais fortemente, outros demoram mais para separar 

etc.. Sendo assim, ele julgou necessário classificar a ação dos menstrua em 

quatro tipos: os menstrua que agiam apenas por força mecânica, os que agiam 

por força mecânica somada à repulsão, os que agiam por atração entre as 

partículas do solvente e dos corpos dissolvidos e por último, os que agiam pela 

mistura dos três primeiros. 

A ação dos menstrua pertencentes ao primeiro grupo, ou seja, os que 

agiam apenas por força mecânica, fossem sólidos ou líquidos, podia ser 

explicada e entendida através dos princípios mecânicos que sempre alteravam 

as formas e figuras dos corpos. Vejamos como isso se dava. Primeiramente o 

menstrua que está sob a ação do fogo era jogado contra a superfície do corpo 

a ser dissolvido, o que provocava forte atrito entre eles, ocasionando um 

desgaste na superfície do corpo a ser dissolvido e levando à alteração de sua 

forma. Porém, se as partículas dos menstrua possuíssem figuras compatíveis 
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com as figuras dos poros dos corpos a serem dissolvidos, a dissolução 

acontecia mais rapidamente, pois o corpo como um todo era separado248. 

Portanto, tanto a forma das partículas dos menstrua quanto a forma dos poros 

dos corpos era de grande importância, pois como já havia sido assinalado 

pelos geômetras, disse Boerhaave, a ação mecânica dependia principalmente 

da figura249.   

Os menstrua que agiam por força mecânica somada à repulsão dividiam 

os corpos diminutamente; como por exemplo, ao se derramar cobre fundido em 

água fria. A água, o menstrum, ao receber o cobre em sua superfície, o repelia 

com tanta intensidade que o metal tinha suas partículas divididas 

diminutamente250.  

Já os menstrua que agiam por atração uniam substâncias diferentes 

com tanta intensidade que se tornava muito difícil realizar a sua separação.  

Veja-se o exemplo do enxofre fundido derramado sobre mercúrio quente. A 

massa formada era tão homogênea que para separar seus componentes 

tornava-se necessário realizar uma sublimação251. Aqui Boerhaave enfatiza a 

violência com que esse tipo de dissolução acontecia e, portanto uma grande 

quantidade de movimento podia ser observada. Mas depois que a solução 

estava completa, o que se observava era uma grande calma. Nesse raciocínio, 

a causa do movimento dos menstrua não era devida a alguma origem comum, 

como por exemplo, propulsão, gravitação, eletricidade, magnetismo etc. mas 
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sim a movimentos peculiares ao solvente e ao corpo a ser dissolvido; isso nos 

leva a observar que determinados corpos têm atração por outros252. 

O quarto tipo de menstrua eram aqueles que agiam pela combinação 

dos três tipos anteriores. Para explicar esse tipo de menstrua, vamos recorrer a 

um exemplo apresentado por Boerhaave. Ele tomou um pouco de antimônio e 

aqueceu até verificar a formação de uma fumaça branca, depois deixou a 

massa fundida esfriar e verificou que havia se formado uma massa amarelada 

sulfurosa e outra metálica. As duas partes puderam ser separadas, porque o 

fogo aumentou a quantidade de movimento e liberou as partículas que agora 

puderam se associar por afinidade. A solução fora efetuada segundo as 

seguintes etapas: fusão, repulsão, atração e gravidade, agindo todas juntas253.   

          Desse modo, no texto de Boerhaave verifica-se que os menstrua não 

têm suas partículas mais íntimas alteradas e nem alteram as partículas dos 

corpos sobre os quais atuam, simplesmente separam e unem corpos com 

maior ou menor intensidade para produzir os efeitos desejados. Os menstrua 

também não possuem um poder inerente, sua capacidade de agir sobre os 

corpos é devido ao movimento que lhes é impresso, principalmente através do 

fogo; porém, ar, água e atrito também podem transferir movimento para os 

menstrua.  

Assim, tendo em vista o trabalho de Stahl e o de Boerhaave, 

constatamos que os menstrua faziam parte das considerações do primeiro 

estudioso a respeito da transformação da matéria, mas foi em Boerhaave que 
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pudemos notar uma grande preocupação em sistematizar as observações dos 

efeitos produzidos pelos menstrua através de dados colhidos em inúmeros 

experimentos. Essa atitude de Boerhaave lhe permitiu verificar que os 

menstrua agiam de formas diferentes, portanto não havia apenas uma maneira 

de explicar essas ações, mas sim quatro maneiras diferentes. 

Todas essas considerações sobre a composição e transformação da 

matéria, com especial atenção aos menstrua, foram necessárias para 

apresentar e procurar entender as próprias ideias de Cramer. Pois ele  

percebeu que todos esses conhecimentos poderiam ser aplicados para 

reconhecer e separar os componentes dos minerais compostos, uma vez que, 

utilizando os menstrua, os corpos que não são sensíveis tornam-se sensíveis 

através dos efeitos produzidos pela mistura desses corpos com os menstrua. 

Além disso, conforme vimos, os menstrua podem ser separados dos corpos 

dissolvidos sem serem alterados em quantidade ou em composição. Mais 

ainda: a aplicação de um menstrum específico sobre um determinado material 

sempre produzia o mesmo efeito, portanto era possível conseguir um certo 

grau de previsibilidade, ponto fundamental quando se pretendia utilizar tais 

conhecimentos nos trabalhos de mineralogia e metalurgia.    

 Assim, na extração de metais de seus minérios, os menstrua foram 

utilizados por Cramer como fluxos, ou seja, em suas palavras: “o que leva um 

corpo, difícil ou impossível de fundir pelo fogo, a fundir, é chamado de fluxo”254. 

Após realizar uma grande série de experimentos, Cramer acabou por propor 
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cinco classes de menstrua ou fluxos que podiam ser utilizados nas extrações 

metálicas: metais, semi-metais, enxofre, sais e cements255. 

Na primeira classe de menstrua, reservada aos metais (ouro, prata, 

cobre, chumbo, estanho e ferro), observamos que a principal preocupação do 

autor foi mostrar como extrair tais metais de seus minérios, tanto com a ajuda 

dos próprios metais quanto de alguns de seus produtos . 

Tomemos, dois materiais, como exemplo dessa primeira classe, o 

litargírio256 e o chumbo. 

Cramer observou que o litargírio, quando triturado e misturado com 

terras vitrificáveis e calcárias, diminui significativamente a quantidade de fogo 

necessária para fundi-las; até mesmo quando misturado com terras que não 

queimam, provoca a sua fusão quase completa, isso porque litargírio aquecido 

com qualquer tipo de terra e pedra forma um vidro mole de fácil separação257.  

Esse efeito de facilitar a fusão de terras e pedras conferiu ao litargírio   

destaque na extração de metais de seus minérios, pois a parte terrosa dos 

minérios, quando fundida, separa-se da parte metálica que, por ser mais 

‘pesada’, desce em um pequeno fluxo para o fundo do recipiente, separando-se 
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 Segundo Cramer, alguns tipos de menstrua, por exemplo, sais ácidos condensados, quando 
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do vidro formado pela mistura de litargírio com terras e pedras que sobrenadam 

o metal258.   

Mas, embora o litargírio fosse um menstrua favorável na extração de 

metais de seus minérios, era necessário considerar que, para executar essa 

operação, o litargírio ficava em contato tanto com o minério quanto com o metal 

que estava sendo extraído; sendo assim, fazia-se necessário verificar os 

efeitos particulares provocados pelo litargírio quando em contato com os 

diferentes metais.  

Assim, Carmer analisou a ação desse menstrum em diferentes metais, 

como exposto em seu livro. O litargírio aquecido com ferro facilita a sua fusão, 

porém uma parte do ferro se mistura com o litargírio e se transforma em 

escória ou cal. Com cobre, pode-se verificar o mesmo efeito, mas o vidro 

formado pela mistura de cobre com litargírio funde rapidamente, deixando o 

cobre livre; já a mistura com estanho, além de ser difícil, forma um vidro de 

massa pegajosa; já com ouro e prata, o litargírio apenas promove a separação, 

sem consumir quase nada desses metais259. 

Concluindo seus experimentos, Cramer pôde dizer que o litargírio 

promove a separação de metais de seus minérios da seguinte maneira: 

... o litargírio funde qualquer terra e pedra com mais 

rapidez do que um metal se transforma em vidro... Então 

o metal que é mais pesado desce através do vidro 

[formado pela mistura de litargírio com terras e pedras] 

em um fluxo bem fino e é recolhido na forma de regulus 

sobre o qual possui uma fina camada de escória. Uma 
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parte do metal sempre é destruída: se for ouro e prata 

apenas uma pequena parte é transformada em escória260.    

 

Após considerar os efeitos que o litargírio exerce sobre cada um dos 

metais, fica evidente que esse se constitui num menstrum adequado para 

separar ouro, prata e cobre de seus minérios, uma vez que os outros metais 

sempre têm uma parte de suas massas consumida pelo litargírio, seja na 

formação de vidros, seja destruídos em cais. Mas apesar disso o litargírio 

poderia ser usado como fluxo na separação de outros metais fazendo-se 

necessário, após a separação, realizar a operação de redução261. 

Verificamos que Cramer, na parte prática de seu livro, não utilizou 

apenas o litargírio para separar ouro e prata de seus minérios ele também 

utilizou o chumbo como um fluxo capaz de separar tais metais. Sendo assim, 

vamos para o nosso segundo exemplo.  

No processo número um, que se destina à extração de prata de seu 

minério por precipitação, Cramer mistura minério de prata com chumbo e 

aquece, notando que após algum tempo, tanto o chumbo quanto a parte 

terrosa do minério fundem, com aparecimento de um fluxo fino (de escória 

formada pela parte terrosa fundida misturada com um pouco de chumbo)  que 

desloca-se para o fundo do recipiente; ao mesmo tempo, o chumbo e a prata 

(agora livre das terras) formam uma massa homogênea, que aos poucos, vai 
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se colocando abaixo da escória de terras. Nesse momento, o aquecimento pelo 

fogo é interrompido e a massa é deixada a esfriar, quando ocorre a formação 

de um vidro de escória sobre a mistura metálica. A mistura deve ser martelada 

de forma a separar o vidro da parte metálica262. Essa parte metálica ainda é 

uma mistura de metais, portanto, faz-se necessário separar a prata do chumbo; 

para tanto, basta aquecer a mistura metálica. 

Notamos, através desses dois exemplos, que tanto o chumbo como o 

litargírio são fluxos eficientes para retirar metais de seus minérios, porém há  

diferença na utilização desses dois materiais. O litargírio ‘atua’ mais sobre as 

terras e pedras dos minerais enquanto o chumbo preferencialmente se mistura 

à parte metálica. 

As considerações de Cramer a respeito do chumbo são bem longas, 

com cada uma das fases dos processos descritas e explicadas em detalhes, 

como um exemplo para os demais processos. Assim, ao falar dos efeitos 

provocados pela ação de outros metais agindo como menstrum, ele pôde 

discorrer mais abreviadamente, uma vez que já descreveu as diferentes 

misturas quando escreveu sobre o chumbo.   

Passemos, então, à segunda classe de menstrua, os semi-metais que 

seriam, na lista de Cramer: o arsênio, o antimônio, o bismuto e o zinco263. 
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Aqui tomaremos apenas dois exemplos, o arsênio e o antimônio. 

O arsênio se constitui, para Cramer, num menstrum adequado para 

separar metais de vários tipos de terras e pedras, pois quando aquecido 

juntamente com minerais que apresentam metais em sua composição, esse 

semi-metal se mistura com a parte terrosa, deixando-a mais fixa. Ou seja, a 

mistura de arsênio com vários tipos de terras e pedras necessita de uma maior 

quantidade de fogo para fundir; sendo assim, a parte metálica que também se 

encontra misturada com arsênio e que da mesma forma é submetida a uma 

grande quantidade de fogo, sublima e é recolhida no topo das fornalhas264.   

Esse processo pode ser utilizado para separar qualquer um dos metais, 

porém Cramer, ao lançar mão de suas ideias de como se combinam os 

materiais, assinalou que esse semi-metal apresenta uma ordem de atração 

diferente por cada metal. Ele atrai com maior facilidade o ferro, seguido do 

cobre, do estanho, do chumbo e da prata, nesta ordem265. Assim, considerada 

a ordem de atração, o arsênio é um menstrum muito adequado para separar o 

ferro, embora essa separação requeira sempre uma redução para se obter o 

metal na sua forma metálica.  

Quanto ao antimônio, quando submetido a um fogo muito forte, torna-se 

totalmente volátil, mas se deixado em fogo moderado, transforma-se em vidro 

                                                                                                                                                                          
matrizes de cobre, ferro e chumbo. Esse poderia, então, ser o minério de zinco. Henckel 
declarou, em 1743, ter obtido zinco da calamina e em 1746 A. S. Maggraf realizou um vasto 
estudo para obter zinco por redução da calamina. Ele testou amostras desse mineral vindo da 
Polônia, Inglaterra e Hungria e de todos eles obteve zinco metálico, concluindo assim que a 
calamina é um minério de zinco. 
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de antimônio. Esse vidro, quando pulverizado e misturado com terras e pedras, 

tem o poder de fundi-las com mais eficiência que o próprio litargírio266.  

O vidro de antimônio, segundo Cramer, deveria ser chamado de “ o lobo 

devorador”267, pois dissolve quase todo tipo de material, com exceção do ouro 

e com um pouco de dificuldade, a prata e o estanho; fora esses nenhum tipo de 

metal, pedra ou terra escapa à sua fúria268.      

Observamos até aqui que os menstrua de metais ou de semi-metais 

podiam ser utilizados para facilitar a fusão de alguma parte dos corpos 

minerais.  Sua ação podia ser sobre a parte terrosa ou sobre a metálica, mas 

em ambos os casos permitia a separação do metal.    

Todas as separações, seja de metais ou de semi-metais, realizadas com 

a ajuda de menstrua diferentes, puderam ser realizadas com uma quantidade 

bastante diminuída de fogo, mas mesmo assim, por se tratar de separações 

que envolviam metais, devemos considerar que a quantidade de fogo requerida 

para a sua separação, na maioria dos casos, tenha transformado pelo menos 

parte desses metais em cais ou em escória269. Para resolver este problema de 

forma a obter o metal em separado, Cramer ressaltou que as cais ou escórias 

de metais ou de semi-metais podiam ser novamente regeneradas em metais ou 

semi-metais, por redução 270.    
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O fato de um metal poder ser transformado em cal e regenerado em 

metal, várias vezes, sugeriu a Cramer que: 

o puro princípio oleoso entra na composição dos metais e 

dos semi-metais... As análises químicas têm-nos 

mostrado que existem princípios sulfurosos ou oleosos 

desse tipo contidos em muitas partes dos vegetais e dos 

animais; já que uma grande quantidade dele pode ser 

extraída por destilação271.  

 

Com essa afirmação, Cramer deixava claro ter-se utilizado das ideias de 

Stahl a respeito da composição da matéria, da mesma maneira que tantos 

outros nesse período. De fato, era muito comum explicar as questões 

relacionadas tanto à queima quanto à revificação dos metais utilizando a teoria 

do flogístico, uma vez que Stahl e seus discípulos elaboraram uma teoria 

explicativa muito coerente e organizada272.  

Os corpos oleosos ou sulfurosos não eram utilizados por Cramer apenas 

para reduzir as cais formadas nos processos de separação dos metais de seus 

minérios, mas, também ao trabalhar com alguns minerais tais como as 

marcassitas. Estas podem apresentar em sua composição tanto cobre quanto 

ferro na forma de suas cais, sendo de difícil fusão, pois as cais metálicas 

necessitam de muito mais fogo para fundir do que os seus próprios metais. 

Então os menstrua oleosos, como o pó de carvão, em contato com as 

marcassitas, promoviam sua fusão mais facilmente, e sobre a maneira com que 
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isso acontece, Cramer não economizou palavras, dando os detalhes da 

operação:  

Se as marcassitas tanto de ferro quanto de cobre forem 

colocadas junto com carvão, e submetidas à ação do 

fogo muito forte, excitado por um par de foles, as escórias 

fundem, escorrem entre o carvão em brasa, a exalação 

oleosa do carvão em brasa é impregnada [nas cais], que 

são reduzidas a sua forma metálica273.   

 

 Portanto os corpos oleosos, ou seja, aqueles que contêm grande 

quantidade de flogístico, facilitam a extração dos metais imperfeitos que, na 

maioria das vezes, se apresentam na forma de suas cais em seus minérios.  

Do exposto até agora, podemos dizer que havia uma grande diferença 

entre os métodos propostos para extrair metais de seus minérios: o litargírio ou 

o antimônio agiam principalmente sobre as terras e as pedras dos minérios 

enquanto os corpos oleosos ou sulfurosos agiam diretamente nas cais 

metálicas.  

Outros tipos de menstrua, entretanto, fazem parte da lista de Cramer. 

Vamos expor agora o terceiro conjunto, reservado aos sais. 

 Cramer apresenta a divisão dos sais em alcalinos, ácidos e neutros, 

materiais que vão constituir também três classes de menstrua, expostas a 

seguir274.  
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Os sais alcalinos são menstrua que agem como o litargírio e como o 

antimônio, ou seja, facilitam a fusão de terras e pedras. A ação específica 

desses menstrua é explicada pelo fato de se misturarem tanto com terras 

vitrificáveis ou calcárias quanto com terras que não queimam e essa mistura, 

levada ao fogo, forma uma massa que se transforma em vidro facilmente. 

A diferença entre utilizar sais alcalinos ou litargírio e antimônio para 

fundir terras e pedras reside no fato de que os sais alcalinos também facilitam 

um pouco mais a fusão dos metais. Com isso, alguns metais, livres de seus 

minérios, não escorrem para o fundo do recipiente, mas sim fundem junto com 

os sais e podem ser recolhidos no topo do recipiente. Sendo assim, os sais 

alcalinos podem ser usados como menstrua, para extrair ferro, cobre e régua 

de antimônio, mas não devem ser usados para extrair chumbo, bismuto e zinco 

uma vez que esses metais fundem antes que o próprio sal275. 

Além de serem bons menstrua para extrair ferro, cobre e régua de 

antimônio de seus minerais, os sais alcalinos ainda apresentam uma outra 

utilidade que é a de reduzir metais que foram atacados por ácidos. Os ácidos  

dissolvem uma grande quantidade de metais, mas se a essa mistura forem 

adicionados sais alcalinos, os metais que se encontravam na forma de suas 

cais nas misturas, são recuperados. Cramer assinalou que não há outra 

maneira de recuperar metais que tenham sido dissolvidos por ácidos a não ser 

adicionando sais alcalinos276.    
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Apresentados os sais alcalinos como menstrua, Cramer passou a falar 

dos sais ácidos, reconhecidos por sua propriedade geral de dissolver terras e 

pedras muito rapidamente e também por sua significativa ação sobre os metais 

e semi-metais. Vinagre de vinho, por exemplo, dissolve bem cobre, chumbo, e 

zinco; corrói o ferro, mas não apresenta efeito sobre o ouro, a prata e o 

mercúrio, já o vitriol dissolve prata e mercúrio também. O ouro é o único metal 

que não se dissolve nem em vinagre nem em vitriol277. 

Outro material ácido exposto é a aqua fortis278, capaz de dissolver todo 

tipo de grão de pedra, mas não a areia. Sua ação sobre um grande número de 

metais é devastadora e violenta: ela dissolve ferro, cobre, chumbo, prata, 

mercúrio, régua de antimônio, bismuto e zinco. As poucas exceções são o 

estanho que apresenta uma dissolução parcial em aqua fortis e o ouro que não 

é atacado279. 

Aliás, até agora, não foi mencionado um menstrum capaz de dissolver o 

ouro. Mas ele se encontra entre os sais ácidos: o único menstrum que dissolve 

o ouro é a aqua regis280, mistura de espírito de nitro e espírito de sal, material 

tão especial que Cramer deu a receita de sua preparação281.   
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Portanto os sais ácidos, de uma maneira geral, dissolvem tanto terras e 

pedras quanto os metais e por isso não são muito empregados para separar 

metais de seus minérios, mas sim para separar os metais de uma mistura, 

como por exemplo, uma mistura de ouro e prata, pois a aqua forts dissolve a 

prata, mas não o ouro. Mas se não houver escolha e o metal tiver de ser 

separado de seu minério utilizando-se sais ácidos, então a solução obtida deve 

ser misturada com sais alcalinos para assim recuperar o metal.        

Outro grupo de menstrua é o dos sais neutros, sendo que o principal 

deles a ser usado era o bórax.  Este, assim com o litargírio, o antimônio e os 

sais alcalinos, funde facilmente terras e pedras, formando vidros de diferentes 

espécies, mas seu principal efeito é observado na facilitação da fusão de 

metais, principalmente de metais que são difíceis de fundirem como ouro, 

prata, ferro e régua de antimônio. Sendo assim, o bórax se constitui num bom 

menstrua para extrair metais de difícil fusão que se encontrem diminutamente 

divididos, mas na sua forma metálica.  

 A ação do bórax é, segundo Cramer, simples. Ele funde os metais com 

pouca quantidade de fogo; as partículas fundidas dos metais escorrem e se 

unem em uma única massa metálica que pode ser recolhida no fundo do 

recipiente282. 

 A quarta classe de menstrua é a do enxofre. É importante, porém, 

considerar o que foi dito por  Cramer sobre esse material:  

Aqui não entendemos como enxofre toda e qualquer 

matéria inflamável, mas aquela matéria que está 
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misturada com o Ácido de Vitriol. Essa [matéria] é o 

enxofre fóssil comum que, com relação ao ácido com ele 

misturado, tem qualidades bem diferentes daquelas do 

princípio oleoso não misturado283.  

  

 O enxofre é um menstrum que facilita a fusão de todos os metais e semi-

metais e reduz os metais contidos na escória produzida em outras operações. 

 Feitas as principais considerações a respeito dos efeitos observados na 

ação dos menstrua, podemos dizer que o principal objetivo de Cramer, ao 

utilizar os menstrua, era encontrar materiais e processos que pudessem 

facilitar a extração de metais ou de semi-metais de seus minérios. Ele atinge 

seu principal objetivo ao verificar que alguns materiais, quando aplicados sobre 

outros, diminuem a quantidade de fogo necessária para liberar tanto metais 

quanto semi-metais de seus minérios ou de qualquer outro corpo que possa 

contê-los.  

 Essas foram as cinco classes de menstrua ou fluxos propostas por 

Cramer, mas os fluxos seriam ainda de dois tipos, os simples e os redutivos. 

 Os fluxos simples são aqueles que facilitam a fusão de terras e pedras, 

tais como litargírio, antimônio e os sais alcalinos. Esses fluxos são 

empregados, basicamente, para extrair metais que se apresentem em minérios 

na sua forma metálica, ou seja, ouro, prata e em alguns casos, cobre. Apesar 

de serem eficazes nesses tipos de extração, Cramer considerou que esses 

fluxos simples deveriam ser usados apenas para realizar extrações em 

pequena escala, pois eram muito caros. Para extrair metais em grande 
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quantidade, deveriam substituir esses fluxos por pedras que facilmente 

vitrificam, pois essas também aderem à parte terrosa dos minerais e facilitam 

sua fusão. 

Os fluxos redutivos são aqueles que necessitam ser misturados com 

alguma matéria gordurosa, isto é, com óleos, enxofre ou carvão. São 

empregados para extrair metais imperfeitos ou semi-metais de seus minérios 

ou de qualquer outro corpo que também os apresente na forma de suas cais. 

Os fluxos redutivos são também empregados para reduzir qualquer outro metal 

ou semi-metal que, no seu processo de extração, tenha se transformado em cal 

ou em escória. 

No caso da cal ou escória ter sido produzida pelo aquecimento muito 

forte no processo de extração de seu metal, deve-se promover a regeneração 

dos metais ou dos semi-metais de tais cais, utilizando-se o fluxo negro, que 

consiste em uma mistura de algum tipo de corpo oleoso e sais alcalinos de fácil 

fusão. Um dos principais fluxos negros pode ser produzido através da mistura 

de uma porção de tártaro com três partes de nitro. Mas se, na produção do 

fluxo negro for adicionado um pouco mais de nitro, grande quantidade da parte 

oleosa será consumida e o resultado será um fluxo branco284. 

O poder de redução do fluxo negro é muito maior que do fluxo branco, 

uma vez que, ao possuir mais matéria oleosa, ele provoca a regeneração de 

cais com mais eficiência e rapidez do que o fluxo branco.285  
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Percebemos que os fluxos são de grande importância tanto para 

regenerar cais em seus respectivos metais ou semi-metais, quanto para a 

extração desses de seus minérios ou de qualquer outro corpo que os contenha. 

A proposta de utilizar materiais para facilitar a fusão ou a extração de 

outros materiais, que se encontram misturados, não é novidade no século 

XVIII, uma vez que os metalurgistas e mineralogistas já utilizavam esse método 

tanto para extrair metais de seus minérios como para separar metais que se 

encontravam misturados com outros metais. Mas foi no trabalho de Agricola, 

De Re Metallica, livro XVII, que Cramer encontrou de forma organizada o uso 

dos fluxos286. 

Segundo Agricola, o método mais adequado para ensaiar minerais deve 

utilizar os fluxos, cujos efeitos foram por ele assim nomeados:  

Os fluxos são materiais que adicionados aos minérios 

produzem vários efeitos, alguns facilitam a fusão dos 

minérios, outros, por aquecerem muito o minério, ajudam 

a separar as impurezas, outros ainda protegem os metais 

de serem consumidos pelo fogo e por último, alguns 

fluxos absorvem os metais287. 

 

Nesse livro, Agricola tratou do método de determinar as quantidades de 

metais que poderiam ser extraídas de seus minérios. Para isso, ele descreveu 

minuciosamente a construção de fornalhas, muflas e vasilhas, além de dar 

orientações de como deveria ser o tratamento dado aos minérios antes de 
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serem ensaiados, bem como dos fluxos que deveriam ser misturados com eles 

para facilitar a sua fusão. 

O reconhecimento dos minerais era feito por Agricola através da 

observação da cor dos vapores que são liberados, quando uma pequena 

porção do minério é derramada sobre uma chapa de ferro muito quente. Caso 

o minério libere uma fumaça roxa, não precisa de adição de fluxos; se a 

fumaça for azul, pedaços de pirita fundida devem ser adicionados; se amarelo, 

litargírio e enxofre são os fluxos escolhidos, e assim por diante288. 

Percebemos que Agricola, no seu livro XVII, apresentou seu critério de 

escolha dos fluxos centrado basicamente no reconhecimento das 

características externas. 

Cramer utilizou-se do trabalho de Agricola a respeito dos fluxos, mas, 

como verificamos nesse capítulo, os fluxos foram tratados dentro de um outro 

arcabouço conceitual.  

Assim Cramer, através da aplicação de conhecimentos a respeito da 

composição e transformação da matéria aliados a conhecimentos práticos de 

mineralogia e metalurgia, pôde apresentar o que denominamos de método de 

análise ‘química’ mineral. Foi principalmente a observação dos efeitos 

produzidos pela utilização dos menstrua, que os diversos materiais presentes 

nos minerais, antes indistinguíveis, puderam ser reconhecidos. Além disso, os 

menstrua, que sempre podiam ser separados dos corpos com eles misturados 

sem sofrer nem provocar algum tipo de alteração tanto na composição quanto 
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na quantidade, constituíam-se em uma alternativa para separar os corpos 

quando misturados em seus minerais. 

Percebemos que Cramer, ao propor o seu método de análise ‘quimico’ 

mineral, utilizou-se o tempo todo das ideias de Stahl a respeito da composição 

da matéria, para explicar principalmente as diversas mudanças que ocorrem 

com os metais quando submetidos a separações. 

Mas foi em Boerhaave que pudemos perceber que Cramer, além de se 

utilizar de vários conceitos, como o de menstrua, fósseis, sais etc., também 

seguiu a mesma ordem que Boerhaave para descrever os processos: primeiro 

considera os conhecimentos mais simples de serem entendidos e que 

contribuem para entender aquilo que segue; em seguida, através de vários 

experimentos, deve-se conhecer o maior número de efeitos possíveis, sendo 

que os processos não devem conter muitos estágios, pois dificultariam a 

realização. 

Embora Cramer e Boerhaave tenham utilizado praticamente o mesmo 

modo de trabalho, seus interesses eram diferentes: Boerhaave (não 

exclusivamente, mas principalmente) focava sua atenção em questões ligadas 

à medicina, enquanto Cramer aplicou e adaptou essa maneira de experimentar 

às questões específicas do reino mineral.  

Assim Cramer, aliando conhecimentos muito antigos, como o uso de 

materiais que facilitam a fusão, com conhecimentos bastante modernos para a 

sua época, como o modo de experimentar de Boerhaave, pôde propor uma 

maneira sistemática de reconhecer minerais e de extração de metais. 
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Considerações Finais 

 

 No século XVIII, governantes de vários países já haviam reconhecido a 

importância dos produtos advindos das minas como fonte de rendimentos. 

Desses produtos, a grande exigência era por quantidade cada vez maior de 

ferro associada a uma melhor qualidade. 

 Ainda que as técnicas utilizadas para extração dos metais de seus 

minérios e posterior refino fossem conhecidas há tempo, elas já não se 

mostravam eficientes para atender a toda essa demanda. A consulta a textos 

bem conhecidos como os de Agricola e de Biringuccio já não resolviam muitas 

das questões então colocadas; dentre elas a fundamental questão do 

reconhecimento e classificação dos corpos minerais. 

 Embora, nas primeiras décadas do século XVIII, os homens focados em 

assuntos do reino mineral contassem com pelo menos três maneiras diferentes 

para explicar a formação mineral, nenhuma delas sozinha dava conta de 

solucionar os problemas de identificação e classificação mineral, ainda 

realizados levando-se em conta apenas as características externas e a 

disposição dos minerais no fogo. 

 Um método mais preciso de identificação e classificação mineral só pôde 

aparecer, depois que os conhecimentos químicos, que sempre estiveram 

associados às questões ligadas ao reino mineral, mostraram-se 

particularmente úteis para esse fim. Assim, como consequência da forte 

conexão entre química, mineralogia e metalurgia, surgiram muitos estudiosos 



~ 124 ~ 

 

que se dedicaram a uma nova especialidade no trabalho de reconhecimento 

dos minerais e sua utilização em escala cada vez maior.  

 Embora a maioria desses estudiosos tivesse estudado em escolas 

médicas ou de administração, sua formação não se deu exclusivamente no 

âmbito das universidades; foi necessário aprender com os trabalhadores de 

minas, com os ensaiadores de minérios, com os fundidores etc. Portanto, essa 

especialidade nasce fora das universidades, tornando-se uma atividade 

organizada e capaz de criar suas próprias instituições.  

 Assim, fez surgir um corpo de conhecimentos oriundo da relação entre 

‘teoria’ e ‘prática’. 

 Nesse contexto, J. A. Cramer, detentor de conhecimentos químicos 

advindos de várias ‘vertentes teóricas’ somados a conhecimentos práticos, 

propôs uma das primeiras classificações minerais baseada na composição 

química dos corpos que se mostrou especialmente útil para o reconhecimento 

dos minerais. 

 Uma das fontes utilizada por Cramer para criar seu método de análise 

mineral foi o trabalho de Stahl com sua teoria do flogístico, embora esta tenha 

servido também largamente para explicar, por exemplo, a revificação dos 

metais nos processos de extração. Curiosamente, Cramer verificou que as 

ideias tradicionais de inferir a composição de um corpo através do 

reconhecimento das características apresentadas por este era de pouca valia 

para o reconhecimento dos minerais; preferiu verificar as partes dos minerais 
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compostos através da separação de seus componentes que era realizada com 

o emprego de vários tipos de menstrua. 

 Se Stahl fornece muitas ideias para o trabalho de Cramer, o conceito de 

menstrum, assim como várias outras noções (definição de fósseis, de sais 

etc.), foi tirado do trabalho de Boerhaave.  No entanto, Cramer nota a 

necessidade de combinar os menstrua de diferentes maneiras, de modo a 

observar especificamente a ação de cada material quando utilizado como 

menstrua. Ele aborda exaustivamente as diferentes possibilidades de 

combinação dos menstrua de cada uma das classes propostas por Boerhaave, 

dando ênfase especial aos metais. Ele pretendia justamente verificar e 

descrever o comportamento químico das diferentes misturas, pois tinha como 

hipótese que algumas propriedades características de um determinado metal 

ficavam mascaradas quando esse era misturado a outros materiais.  

Procurava, assim, de alguma maneira, imitar as misturas que poderiam ser 

encontradas pelos mineiros.  

Considerar apenas que Cramer utilizou-se da ideia de menstrua 

proposta por Boerhaave nos fornece uma análise parcial do que ocorreu com o 

uso desse conhecimento. Foi somente verificando, através de toda a pesquisa 

que fizemos, em que medida Cramer se aproxima e se distancia dos 

conhecimentos utilizados para propor sua análise mineral, que pudemos nos 

certificar de que o conhecimento de menstrua de Boerhaave foi certamente 

utilizado, mas num contexto um tanto diferenciado. Também diferentes eram os 

objetivos de Cramer que pretendia estabelecer um método preciso e 

inequívoco para as análises minerais. 
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Comprovamos, através dessa pesquisa, que um ‘novo’ conhecimento a 

respeito dos ensaios minerais foi proposto com a utilização de várias fontes. 

Esse ‘novo’ conhecimento não se constitui por simples adição de 

conhecimentos anteriores nem por seu completo abandono, mais do que isso - 

esse ‘novo’ conhecimento traz, em sua elaboração, conhecimentos anteriores 

que além de se completarem se transformam.  

Portanto, a História da Química é feita por transformações graduais que 

não se relacionam com as rupturas paradigmáticas propostas por Kuhn, nem 

por abordagens que, por serem excessivamente continuístas, pinçam ideias 

isoladas nos trabalhos de autores afastados por séculos de nossa época. Mas 

sim pelo entendimento do processo histórico em que determinados focos vão 

se articulando, ou, às vezes, desaparecendo para dar lugar a ‘novas’ 

concepções de cosmo e matéria. 
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