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Resumo 

 

Buci, J. R. Humphry Davy e a questão da classificação do potássio e do sódio. 2012. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de 

Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

Este trabalho aborda as questões acerca da definição do que seria um metal, que se 

seguiram à preparação dos metais alcalinos (sódio e potássio) por Humphry Davy (1778 

– 1829). O estudo de caso histórico, enfocando a preparação dessas novas substâncias – 

as quais apresentavam propriedades bastante diferentes de todos os metais conhecidos 

na época – pode dar margem a uma série de reflexões úteis para os educadores em 

química da atualidade, acerca do processo de construção do conhecimento científico. 

Seguindo as orientações da nova historiografia da ciência, procurou-se caracterizar os 

debates em torno do trabalho de Davy de acordo com o contexto em que se 

desenvolveram. Para isso, foram consultadas fontes primárias, tanto de textos que 

possivelmente serviram de fontes para Davy – como o Tratado Elementar de Química 

de A. L. Lavoisier (2007; edição original, 1789) – quanto de textos do próprio Davy 

(em especial, suas Bakerian Conferences) e seus contemporâneos. O trabalho de Davy 

deve ser entendido no contexto do desenvolvimento da “nova química” proposta por 

Lavoisier e seu grupo no final do século XVIII. Nesse panorama teórico, surgiu um 

novo instrumento de análise química, proveniente dos estudos sobre a eletricidade: a 

pilha elétrica, construída pioneiramente por Alessandro Volta. Em seu laboratório na 

Royal Institution de Londres, Davy realizou uma série de investigações a respeito de 

efeitos químicos resultantes da ação de pilhas elétricas. Convencido do grande potencial 



 

 

analítico das pilhas, Davy acreditou ser possível decompor substâncias que não eram 

decomponíveis pelos métodos químicos existentes até então – como era o caso dos 

chamados “álcalis fixos”: a potassa e a soda. Em sua Bakerian Conference de novembro 

de 1807, Davy comunicou à Royal Society que havia conseguido decompor a potassa e a 

soda, obtendo duas novas substâncias, muito pouco densas e extremamente reativas. 

Davy apresentou em detalhes as propriedades dessas novas substâncias, concluindo que 

se tratava de dois novos metais, que se combinavam ao oxigênio para constituir os 

álcalis fixos. Alguns químicos contemporâneos de Davy, como os franceses J. L. Gay-

Lussac e L. J. Thenard, não acreditaram a princípio que as novas substâncias fossem 

metais, suspeitando que seriam compostos contendo hidrogênio. Os debates que se 

seguiram ilustram bem a sobrevivência de ideias semelhantes à teoria do flogístico, 

mesmo no panorama da química pós-Lavoisier. Assim, este estudo de caso pode 

mostrar aos educadores em química, dos diferentes níveis de ensino, alguns aspectos da 

complexidade da construção do conhecimento científico. A incorporação dessas ideias à 

prática docente pode levar a um ensino de ciências mais condizente com seus objetivos 

na atualidade. 

 

Palavras-chave: Humphry Davy, história da ciência, sódio, potássio, metal. 

 



 

 

Abstract 

 

Buci, J. R. Humphry Davy and the issue about the classification of potassium and 

sodium. 2012. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em 

Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

This work addresses the issues concerning the definition of metal, which followed the 

preparation of the alkali metals (sodium and potassium) by Humphry Davy (1778 – 

1829). This historical case study, focusing on the preparation of the two new substances 

– with properties not presented by any metals known at the time – can give rise to a 

series of useful reflections for present-day educators in chemistry, concerning the 

construction of scientific knowledge. Following the guidelines of the new 

historiography of science, we sought to characterize the debate surrounding the work of 

Davy according to the context in which it developed. To this purpose, primary sources 

were consulted, including texts that possibly served as sources for Davy – such as A. L. 

Lavoisier’s Elements of Chemistry (Portuguese translation, 2007; original edition, 1789) 

–, as well as Davy’s (in particular, his Bakerian Conferences) and his contemporaries’ 

texts. Davy's work must be understood in the context of the development of the “new 

chemistry” proposed by Lavoisier and his group in the late eighteenth century. In this 

theoretical scenario, a new tool for chemical analysis emerged from the studies about 

electricity: Alessandro Volta’s electric pile. In his laboratory at the Royal Institution of 

London, Davy made a series of investigations on the chemical effects produced by 

electric batteries. Convinced of the great analytical potential of batteries, Davy believed 

to be possible to decompose substances that so far resisted decomposition by chemical 



 

 

methods – such as the so-called “fixed alkalis”: potash and soda. In his Bakerian 

Conference delivered on November 1807, Davy communicated the Royal Society he 

had managed to decompose potash and soda, obtaining two new, low-density, extremely 

reactive substances. Davy described the properties of the new substances in detail, 

concluding that they were two new metals, which combined with oxygen to form the 

fixed alkalis. Some contemporary chemists, such as the French J. L. Gay-Lussac and L. 

J. Thenard, did not believe at first that the new substances were metals, suspecting they 

were hydrogen compounds. The discussions that followed illustrate the survival of ideas 

similar to the phlogiston theory, even in post-Lavoisierian chemistry. Thus, this case 

study can show chemical educators some aspects of the complexity of the construction 

of scientific knowledge. The incorporation of these ideas to teaching practice can lead to 

a science education more suited to present-day goals. 

 

Keywords: Humphry Davy, history of science, sodium, potassium, metal. 
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Introdução 

 

 

É difícil, em primeiro lugar, descrever o que está coberto pelo termo 

‘estado metálico’. A definição mais ampla é a de uma substância que 

transmite eletricidade por transferência de elétrons... A definição pela 

condutividade, é claro, é apenas um modo mais rigoroso de expressar 

o fato imediatamente perceptível de que um metal é um corpo quase 

opaco, com um brilho metálico que pode ser reconhecido, mas não 

pode ser descrito. No entanto, se qualquer outra propriedade – 

mecânica, térmica ou química – fosse escolhida, ela iria diferenciar 

certas substâncias metálicas, e dividiria todo o estado metálico de 

muitas formas. (J. D. Bernal, 1929) 

 

 O que é um metal? Esta é uma pergunta aparentemente trivial, mas uma resposta 

precisa, do ponto de vista da química, pode não ser nada simples. Na citação acima, 

Bernal reconhecia, em 1929, que um certo mecanismo característico de conduzir 

eletricidade era geralmente utilizado como critério para definir o que seria um metal. Os 

metais, porém, são conhecidos desde a Antiguidade – e o trabalho com eles foi 

fundamental para o desenvolvimento das civilizações ao longo da história. O 

reconhecimento dos metais é, assim, muitíssimo anterior à identificação do fenômeno 

da condução elétrica e ao desenvolvimento de explicações científicas para esse 

fenômeno. 

 O tema desta pesquisa se relaciona com a definição de metal, que é um tema 

importante para o ensino de química. Metais são substâncias essenciais para a 

civilização: estão presentes no cotidiano e no sistema produtivo, e, portanto é 
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importante que os cidadãos estejam bem informados sobre os metais, inclusive sobre o 

que são. Assim, documentos históricos, analisados sob perspectiva historiográfica 

atualizada, podem auxiliar no entendimento da transformação do conceito de metal com 

o passar do tempo, proporcionando aos professores e alunos uma melhor compreensão 

do significado desse conceito na atualidade. Para analisar adequadamente os 

documentos históricos, e revelar suas ricas possibilidades de promover reflexões, é 

fundamental considerar o contexto social da época em que cada um deles foi escrito. As 

perspectivas oferecidas pela nova historiografia da ciência, contemplando a construção 

social do conhecimento científico, vão ao encontro da vertente construtivista do ensino, 

bem como da abordagem CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente), expressas 

em documentos como os PCN e os PCN+: 

 

É fundamental que se mostre através da história, as transformações 

das idéias sobre a constituição da matéria, contextualizando-as. A 

simples cronologia sobre essas idéias, como é geralmente apresentada 

no ensino, é insuficiente, pois pode dar uma idéia equivocada da 

ciência e da atividade científica, segundo a qual a ciência se 

desenvolve de maneira neutra, objetiva e sem conflitos, graças a 

descobertas de cientistas, isoladas do contexto social, econômico ou 

político da época (BRASIL, 2002, p. 96). 

 

Observa-se que as diretrizes curriculares atuais, em nosso país, apontam para a 

necessidade de contextualização histórico-social do conhecimento científico. Porém, 

tais documentos não apresentam maiores detalhamentos, ou sugestões concretas aos 

professores, sobre a forma de aplicação dessas propostas em sala de aula. Para que 

exista a contextualização sugerida, faz-se necessário um ensino mais crítico, que rompa 
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com a imagem de uma ciência reveladora de verdades inabaláveis. Nesse contexto, a 

História da Ciência tem como função auxiliar o aluno a compreender o processo de 

elaboração do conhecimento científico, sendo fundamental, para isso, que sejam 

apresentadas as ideias contraditórias, os debates e as descontinuidades que integram a 

atividade científica (São Paulo, 1994). 

Seguindo essa tendência, a problemática enfocada neste trabalho se refere às 

questões acerca da definição do que seria um metal, que se seguiram à preparação dos 

metais alcalinos (sódio e potássio) por Humphry Davy (1778 – 1829). A preparação 

dessas novas substâncias, com propriedades bastante diferentes de todos os metais 

conhecidos na época, pode dar margem a uma série de reflexões. Como a preparação 

dos metais sódio e potássio foi recebida pelos químicos da época? Qual foi a reação da 

comunidade química da época diante de duas substâncias com propriedades tão 

peculiares? Que tipo de questões foram levantadas em relação a sua classificação, visto 

serem tão diferentes dos metais até então conhecidos? Afinal, o que definia um metal na 

época? Os metais sódio e potássio apresentaram-se como um problema para essa 

classificação? Quais os argumentos relevantes para a classificação do sódio e do 

potássio na época? Ao buscar respostas a questões como essas, estamos investigando 

alguns aspectos da construção de um conceito científico que podem ser relevantes do 

ponto de vista educacional. 

Sendo assim, este trabalho pode ser caracterizado como um estudo de caso em 

história da ciência, focado em aspectos que são de interesse para o ensino de química na 

atualidade. Segundo Prestes e Caldeira (2009), um estudo de caso enfoca uma 

“controvérsia científica”, considerados os elementos “internos” da ciência, e também 

aspectos sociais: afinal, a ciência é um empreendimento humano, e é afetada pelos 
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vários elementos da cultura em que está imersa. Por isso, entendemos que, para estar de 

acordo com os atuais objetivos para o ensino de ciências, a abordagem histórica no 

contexto educacional deve levar em consideração as reflexões de natureza 

historiográfica feitas pelos profissionais da área nas últimas décadas. A própria 

concepção a respeito do que é a história da ciência tem papel determinante na maneira 

como ela é utilizada no ensino. Isso significa que, para trabalhar adequadamente um 

estudo de caso, os educadores em ciências necessitam conhecer e compreender algumas 

concepções historiográficas.  

 

A nova historiografia da ciência 

O uso da história da ciência no ensino não é algo simples. Existem muitas 

potenciais armadilhas colocadas no caminho dos educadores que desejam trilhar os 

caminhos da história da ciência. Para evitá-las, é preciso fazer uso de conhecimentos 

epistemológicos e historiográficos adequados: abordagens desatualizadas ou errôneas 

para a história da ciência podem fazer com que o professor transmita concepções 

inadequadas sobre a ciência para seus alunos (MARTINS, 2006). 

Ambrósio (2004) e Martins (2004) entendem que história é o conjunto de 

situações e acontecimentos humanos ocorridos no passado, e a historiografia é o 

conjunto dos registros, interpretações e análises desses acontecimentos, produzidos 

pelos historiadores. O acesso à realidade histórica se dá através de documentos escritos 

da época (publicados ou não, como jornais, pronunciamentos, conferências, etc.) e 

outros vestígios não verbais, como obras de arte, objetos, etc. A análise desses 

documentos e vestígios transporta, de certa forma, o historiador ao passado, resultando 
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na produção de sua obra historiográfica. Martins (2004) resume essas ideias no 

fluxograma reproduzido abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Historiografia entendida como interpretação dos acontecimentos a partir de 

documentos e vestígios do passado (MARTINS, 2004). 

 

Ainda segundo Martins (2004), existe outra acepção para o termo 

“historiografia”, o qual se refere aos trabalhos sobre metodologia da pesquisa histórica, 

e discussões sobre correntes e abordagens utilizadas pelos historiadores. Para evitar 

ambiguidades, Martins sugere a utilização do termo “meta-historiografia” para essa 

acepção. Entretanto, nesta dissertação, optamos por conservar o termo “historiografia” 

para nos referir a esses estudos destinados a reflexões acerca das atividades dos 

historiadores. 

Para Alfonso-Goldfarb (1994), o historiador da ciência é um profissional que 

não se limita a observar e descrever fatos, condições, adversidades e controvérsias no 

Realidade 

histórica 

Documentos  

e  

vestígios 

 

Historiografia 

Historiador e seu 

contexto histórico 

 

Outras obras 

historiográficas 
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processo de desenvolvimento da ciência. O historiador busca contar e recontar, de novas 

maneiras, os acontecimentos da ciência, conforme o contexto que envolve o próprio 

historiador. Assim, a história está sendo sempre sendo objeto de novas interpretações, 

em função das modificações das abordagens historiográficas com o passar do tempo. À 

medida que a própria ciência foi se modificando, as concepções historiográficas da 

ciência foram sofrendo transformações. Por exemplo: entre os séculos XVI e XVII, 

período em que emergiu a ciência moderna, os escritos de natureza histórica visavam 

justificar a própria origem de uma nova forma de conhecimento. No século XIX, com a 

ciência moderna já bem consolidada, a história da ciência passou a ser contada como 

uma espécie de “crônica”, que buscava destacar os feitos “corretos” – tudo aquilo que se 

transformara no conhecimento do período – e desprezando os feitos “incorretos” – 

aquilo que teria dificultado o desenvolvimento da ciência em sua forma de então. A 

história da ciência era uma espécie de narrativa do triunfo do conhecimento verdadeiro, 

porque guiado pelas verdades da Natureza, sobre as trevas da ignorância. Nesse período, 

a ciência moderna passou a ter crescente influência sobre o currículo das escolas, e foi 

se constituindo em fator importante para o desenvolvimento das nações. Entretanto, a 

história da ciência não era considerada, de modo geral, como relevante para o ensino de 

ciências. No início do século XX, o surgimento da física quântica e da relatividade, por 

um lado, e os impactos negativos das aplicações da ciência, por outro, fizeram com que 

a ciência sofresse questionamentos em várias frentes. Nesse contexto de mudanças, a 

história da ciência emergiu como um instrumento para propiciar reflexões críticas sobre 

a ciência, e surgiram novas concepções historiográficas. Consolidou-se a ideia de que a 

ciência foi, e é, construída por meio do esforço cotidiano de muitos homens e mulheres 

trabalhando em comunidade, e não por umas poucas mentes geniais. Assim, as técnicas, 
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teorias e leis científicas não nascem prontas e acabadas – como pode ter sido 

apresentado em décadas passadas aos educandos e curiosos – mas passam por processos 

complexos de construção e renovação. (ALFONSO- GOLDFARB, 1994) 

Se, durante muito tempo, a história da ciência foi contada pelos próprios 

cientistas, ao longo do século XX ela se firmou como uma área de estudos 

independente, incorporando elementos também da história, filosofia, sociologia, 

antropologia, e de outras áreas. Portanto, constituiu-se como um campo original de 

pesquisa, com objetivos, métodos e procedimentos que lhe deram identidade própria, 

mas, ao mesmo tempo, mantendo constante comunicação com áreas de estudo afins. De 

acordo com as tendências atuais da historiografia da ciência, busca-se realizar a análise 

pontual e minuciosa de episódios e documentos, com o intuito de identificar suas 

especificidades. Nesse processo, contempla-se a contextualização das idéias, 

procurando-se seu significado no seio do pensamento característico do período 

estudado. Assim, é possível identificar diferentes níveis superpostos de continuidades e 

rupturas em relação a idéias anteriores, bem como as particularidades das interpretações 

das várias fontes que contribuíram para o desenvolvimento de uma determinada obra 

científica. Ao fazer essa abordagem, as relações entre os casos particulares estudados, e 

o contexto mais amplo da história da ciência, adquirem novos significados, que melhor 

caracterizam a complexidade do empreendimento científico ao longo dos tempos. 

(ALFONSO- GOLDFARB, 1994) Assim sendo, pode-se observar também que tanto a 

história da ciência a ser narrada, quanto seu próprio objeto de estudo, são dependentes 

do contexto em que se desenvolve essa análise histórica. Não há, portanto, uma história 

da ciência definitiva: ela própria está em permanente transformação, à medida que 
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diferentes tendências historiográficas, com diferentes objetivos, métodos e concepções, 

vão surgindo em diferentes contextos. 

Dentro dessa perspectiva, o presente trabalho se desenvolve no sentido de 

investigar o processo da construção de conceito de metal no contexto em que houve a 

preparação do sódio e potássio por Humphry Davy, no início do século XIX. A 

principal fonte utilizada para a pesquisa foi o texto publicado da Conferência 

Bakeriana
1
, lida por Humphry Davy em 19 de novembro de 1807 na Royal Society, e 

intitulada “Acerca de alguns novos fenômenos de mudanças químicas produzidas pela 

eletricidade, em particular a decomposição dos álcalis fixos, e a exibição das novas 

substâncias que constituem suas bases; e acerca da natureza geral dos corpos alcalinos”. 

                                                 

1
 

 
Bakerian Lecture, ou Conferência Bakeriana, consiste na principal conferência na área de 

ciências físicas proferida anualmente na Royal Society inglesa. Foi instituída por Henry Baker, e 

ocorre desde 1775. A conferência é proferida por um membro da Royal Society, escolhido pelo 

conselho da instituição, e a indicação é acompanhada de um prêmio em dinheiro 

(http://royalsociety.org/awards/bakerian-lecture/). 
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A preparação do sódio e do potássio como estudo de caso 

Os experimentos de Davy que levaram à preparação do sódio e do potássio já 

foram objeto de investigação por diversos historiadores da ciência, com abordagens 

diversas. Siegfried (1963), por exemplo, investigou os questionamentos em torno do 

conceito de elemento após os trabalhos de Lavoisier. Nesse artigo, Siegfried destacou as 

discussões e controvérsias em torno de diversos experimentos realizados no início do 

século XIX, envolvendo especialmente Davy, Gay-Lussac e Thenard, e relacionados à 

preparação do sódio e do potássio. Siegfried observou que Davy propôs uma espécie de 

teoria do flogístico renovada, na qual o hidrogênio seria o princípio da combustão e da 

metalização. Le Grand (1974), por sua vez, abordou o desejo dos químicos, no início do 

século XIX, de reduzir a confusão no estabelecimento da lista dos elementos. Le Grand 

ressaltou que alguns químicos estavam determinados a defender e estender a conjectura 

de Lavoisier quanto à existência de um “princípio alcalinizante”, mas que havia muita 

dificuldade na avaliação das evidências experimentais disponíveis a respeito da 

composição. Segundo Le Grand, a preparação do sódio e do potássio por Davy ou 

fortaleceu as dúvidas existentes, ou plantou novas sementes de dúvida nas mentes de 

alguns químicos a respeito da teoria de acidez do oxigênio. Gay-Lussac e Thenard, por 

exemplo, discordaram da conclusão de Davy de que a soda e a potassa seriam 

compostos de oxigênio com os dois novos metais, sódio e potássio, respectivamente. 

Knight (1992) mostrou como Davy apresentou argumentos a respeito da afinidade 

química que foram discutidos por Priestley, Lavoisier e Newton, e descreveu a 

importância do desenvolvimento do conhecimento sobre a eletricidade no trabalho de 

Davy para a preparação do sódio e do potássio. É interessante notar que Knight 
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ressaltou a importância do retorno da teoria do flogístico nos debates sobre a 

composição dessas substâncias, apresentando alguns argumentos dos estudiosos 

contemporâneos e destacando seus fundamentos e pontos de controvérsia. Em trabalho 

mais recente, Thorpe (2007 [1896]) não deu muita ênfase às opiniões divergentes de 

Gay-Lussac e Thenard, e sugeriu que a maioria dos contemporâneos concordou com a 

classificação do sódio e do potássio como metais proposta por Davy, em virtude da 

analogia da maioria das propriedades dessas duas substâncias com as dos metais. 

De um modo geral, esses autores olharam para o trabalho de Davy visando, mais 

especialmente, as discussões desenvolvidas na época sobre o caráter elementar das 

substâncias que estavam sendo preparadas com o auxílio da pilha voltaica. A presente 

dissertação busca, por sua vez, investigar mais de perto como a questão do caráter 

metálico das novas substâncias estava sendo abordada naquele período. 

Para isso, estruturamos este trabalho em quatro capítulos. No primeiro, são 

apresentadas ideias a respeito do conceito de elemento químico no período anterior a 

Humphry Davy, que serão importantes para a compreensão das concepções a respeito 

da natureza dos metais em diferentes épocas, destacando as concepções de Lavoisier a 

esse respeito. O segundo capítulo enfoca as ideias sobre a eletricidade, que culminaram 

na invenção da pilha voltaica – instrumento que permitiu a Davy a preparação pioneira 

do sódio e do potássio. Além disso, conforme será discutido mais adiante, as 

propriedades relacionadas à eletricidade acabaram se tornando critério importante para a 

classificação dos metais. No terceiro capítulo, o enfoque recai especificamente sobre o 

trabalho de Davy que levou à preparação do sódio e do potássio. No quarto capítulo, são 

abordadas as discussões que ocorreram na época em torno dessas duas novas 



 

22 

 

substâncias. Finalmente, são apresentadas algumas considerações gerais a respeito da 

temática discutida. 
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Capítulo 1 

 

 

A natureza dos corpos  

O conceito de elemento químico é um dos mais fundamentais para esta ciência. 

Atualmente, observa-se que este conceito geralmente é introduzido nos primeiros 

capítulos dos livros didáticos de química. São apresentados, a seguir, dois exemplos 

retirados de livros de química voltados para o ensino superior:  

 

Um elemento é uma substância simples, fundamental e elementar. Um 

elemento não pode ser separado ou decomposto em substâncias mais 

simples (RUSSEL, 1994, p.10). 

 

Os elementos são substâncias que não podem ser decompostas em 

outras mais simples... Cada elemento é constituído por apenas uma 

espécie de átomo (BROWN, 1999, p. 4). 

 

As duas definições acima pretendem descrever o mesmo termo; porém, quando 

são comparadas, observam-se diferenças importantes. A primeira menciona que um 

elemento não pode ser separado ou decomposto em substâncias mais simples, enquanto 

a segunda definição acrescenta que cada elemento é constituído por apenas uma espécie 

de átomo. Observa-se que a segunda definição contempla tanto o nível macroscópico 

como o microscópico da matéria, proporcionando uma visão mais ampla de um termo 

muito utilizado, mas que até os dias atuais proporciona muitas controvérsias. O termo 

“element”, em inglês, é portador dessa ambiguidade: significa tanto substância simples 
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como elemento. Atualmente, elemento químico é definido como uma classe de átomos 

constituída por diferentes nuclídeos caracterizados por um número atômico específico 

(Tunes et alii, 1989). Entretanto, ao longo da história, a palavra elemento já foi utilizada 

para denominar conceitos muito distintos. Os primeiros filósofos gregos, por exemplo, 

já especulavam em torno dessa concepção. 

Embora nenhuma obra completa dos filósofos pré-socráticos tenha chegado até 

nós, podemos encontrar algumas informações sobre suas ideias a partir de outras fontes. 

Esses pensadores estiveram interessados, entre outras questões, nos princípios 

constituintes da matéria, buscando explicar as mudanças e permanências na Natureza. 

Nesse contexto, a ideia de elemento estava relacionada à essência da matéria, mas as 

interpretações foram variadas.  

Tales de Mileto (ca. 625/4 - 558/6 a. C.) propôs que a Terra procede da água e, 

de alguma maneira, se solidificou a partir dela; e que todas as coisas deveriam conter 

certo princípio de vida (KIRK, RAVEN & SCHOFIELD, 2003). 

Empédocles (ca. 490 – 430 a.C.), por sua vez, propôs a existência não de um 

único elemento, como haviam feito seus predecessores, mas de quatro elementos. 

Seriam eles: terra, água, ar e fogo, que estariam presentes em toda a matéria, 

combinados ou separados por duas “forças” universais: o amor e o ódio. Essa ultima 

analogia se deve ao fato de que os filósofos pré-socráticos, como outros pensadores da 

Antiguidade, materializavam a imagem do mundo (ALFONSO- GOLDFARB, 2001). 

Ainda entre os pré-socráticos, Leucipo de Mileto (fl. ca. 430 a. C.) e Demócrito 

de Abdera (ca. 460 - 370 a. C.) propuseram uma teoria em que a matéria seria 

constituída de entidades materiais que se moviam no vácuo: os átomos. A physis 

(natureza) seria constituída por um número ilimitado de átomos, e deveriam existir 
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várias formas de átomos, habitando uma outra forma de infinitude: o vazio. Portanto, na 

teoria atomista só existiriam átomos e vazio (ALFONSO- GOLDFARB, 1994). 

A concepção de que a mudança na proporção quantitativa dos elementos 

constituintes podia levar à mudança nas propriedades e aparência dos corpos persistiria 

ainda por muito tempo, sustentando a crença na possibilidade de transmutação de 

metais, ou seja, a transformação de metais menos nobres naquele cuja combinação de 

qualidades seria a mais perfeita possível, o ouro. 

Já no século XVII, o inglês Robert Boyle (1627-1691), contemporâneo de 

Newton, teceu críticas tanto à teoria dos três princípios, adotada com inúmeras 

variações pelos paracelsistas, quanto às ideias sobre os quatro elementos. Em sua obra 

The Sceptical Chymist (1661), por exemplo, Boyle discutiu as ideias de seus 

contemporâneos sobre os elementos: 

 

... chamo agora de elementos... certos corpos primitivos e simples, ou 

perfeitamente não misturados, que, não sendo constituídos por 

quaisquer outros corpos, ou uns pelos outros, são os ingredientes a 

partir dos quais todos os corpos chamados de perfeitamente mistos são 

compostos de modo imediato, e nos quais estes últimos podem ser 

finalmente resolvidos. E o que me pergunto agora é se existe um 

corpo deste tipo que se encontre de modo constante em todos, e em 

cada um, daqueles que se diz serem constituídos por elementos 

(BOYLE, 1949, p. 187).  

 

Boyle argumentou que os ditos princípios ou elementos na realidade não 

existiriam, uma vez que, por meio da análise química dos corpos compostos, pode-se 

observar que as substâncias mais simples em que tais compostos se dividem varia, não 

somente em número (às vezes superior, às vezes inferior a três ou a quatro), como 
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também na qualidades dessas substâncias que podem ser obtidas. Assim, Boyle concluiu 

que esses supostos elementos ou princípios não poderiam ser considerados como formas 

universais da matéria. Como alternativa, Boyle sugeriu que a melhor hipótese para 

explicar a estrutura e as transformações da matéria seria admitir que esta seria 

constituída por corpúsculos em movimento através do vazio. No que tange a este 

aspecto, Boyle se insere na corrente dos filósofos mecanicistas do século XVII ao lado 

dos chamados atomistas ou corpuscularistas (em oposição aos plenistas – como 

Descartes – que não postulavam a existência do vazio). Os corpúsculos a que Boyle se 

referia poderiam se combinar de infinitas maneiras, o que explicaria os casos nos quais 

a análise química revela diferentes componentes para um mesmo corpo, dependendo do 

método de análise utilizado (por meio do fogo, ou de um solvente, por exemplo) 

(Zaterka, 2001). Boyle propôs também que as propriedades dos corpos mistos (ou 

compostos) deveriam resultar também de sua estrutura, isto é, da maneira como os 

corpúsculos estão organizados, e não somente de sua composição.  

Durante o século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, intensificou-se 

a discussão sobre o uso de materiais combustíveis, tanto para a obtenção do calor 

quanto para a transformação de minério em ferro. Então a comunidade científica se 

mobilizou em busca de explicações para as propriedades dos chamados fluidos 

imponderáveis – constituintes da matéria que poderiam ser invisíveis ou não ter peso. 

Entre esses fluidos imponderáveis se incluíam o calor, a luz, o fluido elétrico, o fluido 

magnético, o fogo e o ar. 

George Ernst Stahl (1660-1734), a partir das ideias de Johann Joachim Becher 

(1635 – 1682) a respeito da constituição da matéria, desenvolveu a ideia de flogístico, 

que seria o princípio do fogo. Assim Stahl se referiu ao flogístico: 
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com relação ao fogo, esse princípio é não somente um ser apropriado 

ao movimento ígneo, e mesmo aquele que lhe parece unicamente 

destinado; mas ainda... esse princípio é o fogo corporal, a verdadeira 

matéria do fogo, o verdadeiro princípio de seu movimento em todas as 

suas composições inflamáveis; entretanto, fora da mistura, ele não 

produz nenhum fogo, dissipa-se e volatiliza-se em partículas invisíveis 

ou, pelo menos, produz apenas calor, que é um fogo invisível e muito 

dividido. (Stahl, Traité do Soufre, p. 57, apud FERRAZ, 1991, pp. 89 

– 90.)  

 

Para Stahl, a combustão consistiria na perda de flogístico por um corpo que o 

contém. A madeira, por exemplo, seria um corpo rico em flogístico. Ao ser queimada, 

seu flogístico seria desprendido para a atmosfera, restando apenas um pouco de cinzas e 

outros resíduos não inflamáveis. Dessa forma, o ar atmosférico seria como um 

receptáculo de flogístico – o qual seria novamente absorvido por novas plantas em fase 

de crescimento, as quais incorporariam o flogístico a sua estrutura. Por esse motivo é 

que haveria tantos produtos vegetais gordurosos e inflamáveis (como as resinas): seriam 

produtos ricos em flogístico. Outro processo bem conhecido era explicado recorrendo 

ao flogístico: a calcinação dos metais, ou seja, a transformação de metais em 

substâncias não maleáveis e sem o brilho característico dos metais, por meio de seu 

aquecimento em contato com o ar. De acordo com a teoria do flogístico, a calcinação 

dos metais seria um processo análogo à combustão. Os metais seriam corpos 

compostos, e a calcinação revelaria seus constituintes: o flogístico seria desprendido, 

restando a cal metálica (isto é, o produto da calcinação) como resíduo sólido. Esta 

concepção era corroborada por outro processo bem conhecido: a chamada revivificação 
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dos metais, ou a obtenção de um metal a partir de sua cal. Para obter o metal, era 

preciso combinar sua cal com flogístico; para isso, a cal era misturada com carvão 

vegetal (um corpo obtido da madeira que, conforme visto, seria rica em flogístico) e 

aquecida: a transferência do flogístico do carvão para a cal metálica resultava na 

formação do metal. Muitas outras transformações podiam ser explicadas em termos de 

transferência de flogístico de um corpo para outro. Por exemplo, se um pedaço de ferro 

metálico for colocado em um recipiente contendo cal de cobre dissolvida em água
2
, 

observa-se a formação de um depósito de cobre metálico sobre a superfície do ferro. E 

se o líquido for analisado, é possível observar a presença de cal de ferro dissolvida na 

água. Nos termos da teoria do flogístico, o ferro metálico transferiu seu flogístico para a 

cal de cobre, que assim foi “revivificada” para a forma de cobre metálico; o ferro 

metálico, por sua vez, ao perder flogístico, converteu-se em cal de ferro, que se 

dissolveu. Uma característica importante da teoria do flogístico é que ela não ficou 

restrita aos trabalhos de Stahl: ela se difundiu e foi sendo elaborada por diferentes 

pensadores ao longo do século XVIII (FERRAZ, 1991). Entre os químicos que 

trabalharam no contexto dessa teoria se podem destacar os pneumaticistas ingleses 

Joseph Priestley (1733-1804) e Henry Cavendish (1731 – 1810). 

Assim, essas ideias foram intensamente discutidas até a época de Antoine 

Laurent Lavoisier (1743 – 1794), e contribuíram significativamente para o surgimento 

da química moderna. De acordo com Alfonso-Goldfarb, o final do século XVIII, 

período em que Lavoisier desenvolveu seu trabalho, foi marcante por dois motivos 

principais: 

                                                 

2
 Usando a linguagem química atual, diríamos: uma solução aquosa contendo íons de cobre. 
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A derrubada da teoria do flogístico, último bastião da velha teoria 

sobre a natureza e ainda com profundas raízes na alquimia; e a 

reutilização da química pneumática, teoria promissora que datava do 

século anterior a Lavoisier e que este soube valorizar colocando num 

novo e conveniente contexto (ALFONSO- GOLDFARB, 1994, p. 63). 

 

 Lavoisier adotou uma definição operacional para elemento químico, entendido 

por ele como substância simples. A seguinte passagem de seu Traité Élémentaire de 

Chimie, de 1789 (na tradução inglesa, Elements of Chemistry, de 1790; e na tradução 

brasileira, Tratado Elementar de Química, de 2007) discute esse ponto: 

 

Se, pelo termo elementos quisermos expressar aqueles átomos simples 

ou indivisíveis dos quais a matéria é composta, é extremamente 

provável que nada saibamos sobre eles. Entretanto, se aplicarmos o 

termo elementos [...] para expressar nossa idéia do último ponto que a 

análise é capaz de alcançar, devemos admitir, como elementos, todas 

as substâncias nas quais somos capazes, por quaisquer meios, de 

reduzir os corpos por decomposição [...] E nunca devemos supô-las 

como compostas, até que o experimento e a observação provem que 

são. (LAVOISIER, 1790, p. XXIV). 

 

Lavoisier se escusou de discutir a existência de átomos, por acreditar que não 

estariam ao alcance das evidências experimentais. Assim, considerou como elementos, 

ou princípios, ou ainda, corpos simples, todas as substâncias que não se pudesse 

decompor por qualquer meio químico até então conhecido. Porém, não era possível 

garantir que esses corpos simples não fossem de fato compostos por dois ou mais 

elementos, já que estes poderiam vir a ser, futuramente, separados por novas técnicas. 
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Um corpo somente poderia ser considerado composto quando a experiência e a 

observação fornecessem evidências disso, organizando uma lista de substâncias simples 

descrita em seu Traité Elémentaire de Chimie (Figura 2). 

 

Figura 2 – Reprodução da tabela de substâncias simples publicada por Lavoisier no 

Traité Elementaire de Chimie. 
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A organização apresentada por Lavoisier seguia a concepção de que as 

substâncias simples seriam aquelas não possíveis de serem decompostas por quaisquer 

meios conhecidos. Nota-se ainda que, no século XVIII, os efeitos térmicos e luminosos 

ainda eram explicados em termos materiais, por isso Lavoisier inclui a luz e o calórico 

na lista das substâncias simples. 

No que tange à terminologia, Tolentino e Rocha Filho (1996) ressaltam que, no 

Tratado Elementar de Química, Lavoisier utilizou diversos nomes para se referir aos 

elementos químicos, tais como princípios, substâncias simples e corpos simples. A 

conceituação desses termos foi sendo desenvolvida lentamente ao longo do século XIX. 

Por exemplo, no início do século, Jane Marcet, em seu livro Conversations on 

Chemistry – uma obra de divulgação da química para o público leigo – apresentou a 

seguinte definição: 

 

... as substâncias simples são consideradas assim por resistirem a todas 

tentativas de reduzi-las a outras substâncias, e pelo fato de se 

combinarem com outros corpos, de maneira análoga, a outras 

substâncias já consideradas simples (MARCET, 1853, p. 151). 

 

Em 1825, o influente químico Jons Jacob Berzelius (1779 – 1848), em seu 

Lehrbuch der Chemie, forneceu as seguintes definições: 

 

Corpos que ocorrem na Terra são divididos em simples, não 

decompostos e compostos: 
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(1) Corpos simples são aqueles que podemos acreditar com certeza 

que eles não são compostos e que ocorrem como constituintes do 

restante da Natureza. 

(2) Corpos não decompostos são aqueles que nós podemos supor que 

não são simples, mas eles não foram decompostos em elementos mais 

simples; se estes corpos são compostos não se conhecem os seus 

constituintes absolutamente. 

 

(3) Corpos compostos são aqueles que podem ser decompostos por 

meios químicos em outros mais simples (BERZELIUS apud 

MIERZECKI, 1991). 

 

Em 1868 surge a edição do primeiro volume de Principles of Chemistry de 

Dmitri Mendeleev (1834 – 1907). Nessa obra, Mendeleev discutiu os conceitos de 

átomos e elementos químicos. Tais conceitos foram importantes para que Mendeleev, 

após fomentar a distinção entre esses conceitos, propusesse a sua lei periódica. Kaji 

(2002) destaca que Mendeleev afirmou que o elemento é “algo” abstrato, uma 

substância não observável. Segundo Bensaude-Vincent (1986), Mendeleev propôs que 

se distinguissem os termos elemento químico e corpo simples, como se pode ver neste 

fragmento de um texto publicado em 1879 no periódico Chemical News: 

 

Até Laurent e Gerhardt, as palavras “molécula”, “átomo”, e 

“equivalente”, foram usadas umas pelas outra, indiscriminadamente 

da mesma maneira, de modo que agora os termos “corpo simples” e 

“elemento” são frequentemente confundidos um com o outro. 

Entretanto, cada um deles eles possui um significado distinto, que é 

necessário frisar, de modo a prevenir a confusão de termos na química 

filosófica. Um corpo simples é alguma coisa material, metal ou 

metalóide, dotada de propriedades físicas e capaz de reagir 
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quimicamente. A ideia de molécula corresponde à expressão de um 

corpo simples (...). Mas, em oposição a isso, o nome “elemento” deve 

ser reservado para caracterizar as partículas materiais que formam os 

corpos simples e compostos, e que determinam seu comportamento 

dos pontos de vista químico e físico; a palavra “elemento” lembra a 

ideia de um átomo; carbono é um elemento; carvão, diamante e grafita 

são corpos simples. (MENDELEEV apud BENSAUDE-VINCENT, 

1986, p. 11). 

 

Assim, o leitor moderno não deverá estranhar quando, neste texto, as expressões 

elemento químico e substâncias (ou corpos) simples forem utilizadas com as acepções 

que tinham no início do século XIX, período que será enfocado com maior atenção nos 

capítulos seguintes. O termo elemento utilizado atualmente contempla a sua 

característica em relação ao número atômico específico, não se encontrando, porém, 

livre de alguma ambiguidade, como aquela apontada no início deste capítulo. Portanto, 

as definições do termo “elemento” podem ser analisadas em diferentes contextos e 

períodos ao longo da história, e é preciso nunca perder de vista que seu significado foi 

sendo modificado nesse percurso.  

 

Lavoisier e os metais 

Em 1787, juntamente com Morveau, Bertholet e Fourcroy, Lavoisier propôs uma 

nova nomenclatura para as substâncias químicas, a qual estava indissociavelmente 

ligada a sua definição operacional de elemento. Os nomes dos corpos compostos foram 

atribuídos considerando-se as substâncias simples que os constituem. Como o número 

de combinações possíveis é grande, foi necessária a elaboração de classes. De qualquer 

forma, as evidências experimentais eram fundamentais, e interpretadas sob uma 
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perspectiva diferente daquela oferecida pela teoria do flogístico. Vejamos, por exemplo, 

a interpretação dada pelos químicos franceses ao fenômeno da calcinação. Observando 

que as substâncias metálicas que eram expostas à ação simultânea do ar e do fogo 

perdiam seu brilho metálico, aumentavam de peso na proporção em que absorviam 

oxigênio, e se reduziam a um pó terroso, podia-se concluir que os produtos resultantes 

eram compostos. Por compartilharem o princípio comum oxigênio, esses compostos 

foram agrupados na classe dos óxidos; para diferenciar um óxido de outro, dava-se o 

nome do metal particular que o constituía. 

Embora Lavoisier considerasse o oxigênio como o princípio da acidez (daí o 

nome proposto para essa substância, do grego oxys, ácido, azedo; e genes, gerador), a 

calcinação dos metais não formaria substâncias ácidas, mas substâncias que se 

aproximavam do estado salino. Existiam, por sua vez, substâncias que se combinavam 

com os ácidos para formar sais neutros: a estas, Lavoisier chamou de bases salificáveis. 

Esta categoria era dividida em três: os álcalis (potassa, soda e amoníaco), as terras (cal, 

magnésia, barita e alumina) e as substâncias metálicas – das quais, até então, eram 

conhecidas dezessete: arsênico, molibdênio, tungstênio, manganês, níquel, cobalto, 

bismuto, antimônio, zinco, chumbo, ferro, estanho, cobre, mercúrio, prata, platina e 

ouro (LAVOISIER, 2007, p. 101 – 106). 

Com exceção do ouro e prata, os metais raramente se apresentam no reino 

mineral sob sua forma metálica. Para Lavoisier, os metais teriam como característica o 

fato de se apresentarem, na Natureza, mais, ou menos, saturados de oxigênio, ou 

combinados com enxofre, carbono, fósforo, ou com o radical muriático. No entanto, ele 

afirmou que só era conhecida, até aquele momento, uma parte das substâncias metálicas 

existentes na Natureza – pois somente seriam conhecidos os metais que apresentassem 
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menor afinidade com o oxigênio do que o carbono, ou seja, aqueles que podiam ser 

reduzidos ao estado metálico com carvão. Segundo Lavoisier, “seria possível, a rigor, 

que todas as substâncias às quais damos o nome de terras fossem óxidos metálicos, 

irredutíveis [aos respectivos metais] pelos meios que empregamos” (LAVOISIER, 

2007, p. 106).  

Lavoisier entendia a dissolução dos metais em ácidos como um processo de 

combinação do oxigênio, inicialmente presente no ácido ou na água, com o metal. Essa 

combinação dependeria da afinidade do oxigênio com os elementos envolvidos: 

 

Uma substância metálica só se dissolve em um ácido, à medida que o 

oxigênio com o qual se combina esteja na composição da água, ou na 

do ácido, que tem mais afinidade com o metal, do que com o 

hidrogênio ou na da base acidificável; ou, o que dá na mesma, só há 

dissolução metálica quando em que há decomposição da água ou do 

ácido (LAVOISIER, 2007, p. 107). 

 

Levando adiante seu raciocínio, fundamentado nas evidências experimentais, 

Lavoisier acreditou que o oxigênio seria o meio de união entre os metais e os ácidos: 

“essa circunstância, que ocorre para todos os metais como para todos os ácidos, poderia 

levar a crer que todas as substâncias que têm grande afinidade com os ácidos contêm 

oxigênio” (Lavoisier, 2007, p. 108). Isso justificaria sua especulação de que as terras 

poderiam ser compostos de metais ainda desconhecidos: 

 

É, portanto, bastante provável que as quatro terras salificáveis que 

designamos contenham oxigênio e que é por esse latus que elas se 

unificam aos ácidos... Essas substâncias poderiam muito bem não ser 

outra coisa que metais oxidados com os quais o oxigênio tem mais 
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afinidade do que com o carvão. O resto não passa de uma conjectura 

que só experiências poderão confirmar ou destruir. (LAVOISIER, 

2007, p. 108.) 

 

Quanto às demais bases salificáveis – os álcalis – Lavoisier considerou que a 

soda e a potassa, assim como o amoníaco, seriam substâncias compostas; por isso, essas 

duas substâncias não aparecem na tabela de substâncias simples. Entretanto, Lavoisier 

não tinha nenhuma evidência experimental a respeito dos supostos elementos que 

entrariam em suas composições (LAVOISIER, 2007, p. 119). Essa situação gerou 

especulações posteriores acerca da possível composição da soda e da potassa, porém as 

técnicas experimentais então disponíveis levaram apenas a dados pouco relevantes e de 

interpretação controversa. No final do século XVIII, porém, surgiu um novo dispositivo 

que haveria de exercer grande impacto sobre esta questão e muitas outras na ciência: a 

pilha voltaica. 

As pesquisas que se desenvolveram posteriormente com a pilha voltaica foram 

importantes para a formulação da teoria dualista de Berzelius, para o desenvolvimento 

do eletromagnetismo e da tecnologia correspondente, e para o posterior 

desenvolvimento da termodinâmica. Além disso, a invenção da pilha abriu novas 

possibilidades de decomposição das substâncias, de deposição de metais, e o isolamento 

de novos elementos (CHAGAS, 2000). Um grande avanço foi representado pela 

decomposição da água nos gases hidrogênio e oxigênio, feita por Nicholson e Carlisle, 

marco de um novo método de análise química: a eletrólise. 

Seguindo a trilha sugerida por seus compatriotas Nicholson e Carlisle, Davy 

investiu no potencial analítico da pilha voltaica. Foi assim que, em outubro de 1807, 

conseguiu decompor, por meio da passagem de corrente elétrica, os álcalis fixos soda e 
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potassa, contribuindo para a compreensão da natureza desses corpos. Dessa forma, antes 

de passarmos à análise mais aprofundada do trabalho de Davy, faz-se necessário 

esclarecer um pouco mais sobre o conhecimento contemporâneo sobre a eletricidade, e 

como a pilha se insere nesse contexto. 
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Capítulo 2 

 

 

A importância da eletricidade para a Química 

Desde a Antiguidade, já eram observados fenômenos relacionados à eletrização 

de certos materiais por atrito, fenômeno atualmente chamado de eletricidade estática. O 

interesse pela eletricidade, na Grécia antiga, iniciou-se com o filósofo Tales de Mileto 

que, em 600 a. C., observou que o âmbar (chamado pelos gregos de eléktron) ao ser 

atritado com peles de animais, atraía pêlos ou fragmentos de palha. No século XVI, o 

estudioso inglês William Gilbert (1540-1603) realizou as investigações mais 

aprofundadas de sua época a respeito dos fenômenos elétricos e também magnéticos. De 

acordo com Gilbert, a eletrização dos corpos resultava da liberação de um “eflúvio 

material”, em consequência do aquecimento provocado pelo atrito. Para descrever suas 

observações, Gilbert usou a denominação “elétricos” para os materiais que se 

comportavam como o âmbar, e os diferenciou dos materiais “não-elétricos”, como os 

metais, que não se eletrizavam por atrito (atualmente, os primeiros materiais são 

denominados isolantes, e os outros, condutores de eletricidade) (ASSIS, 2010). 

Muitos estudos sobre a eletricidade foram realizados no século XVII, 

impulsionados pela construção de aparelhos que ficaram conhecidos como máquinas 

eletrostáticas, ou geradores eletrostáticos (Figura 3), concebidos pelo germânico Otto 

von Guericke (1602-1686). 
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Figura 3 – Máquina eletrostática construída por von Guericke (ASSIS, 2010). 

 

Nos séculos XVII e XVIII, com o grande desenvolvimento da ciência 

experimental, muitos estudos empíricos relacionados à eletricidade foram realizados, 

bem como tentativas de elaborações teóricas. Numerosos conceitos de eletricidade 

foram formulados tendo como base a filosofia mecânico-corpuscular. Stephen Gray 

(1666-1736), por exemplo, realizou investigações a respeito de corpos condutores de 

eletricidade e isolantes. Nesse mesmo século, o francês Charles François de Cisternay 

Dufay (1692-1739) propôs a existência de dois tipos de eletricidade: a resinosa e a 

vítrea, levando em consideração a natureza do material atritado. Ao longo do século 

XVIII, os estudiosos se esforçaram para criar instrumentos capazes de armazenar a 

eletricidade gerada por atrito – em geral, considerada na época como uma espécie de 

fluido imponderável, como o calor e a luz.  
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 Em 1783, o inglês Henry Cavendish provocou a ignição do “ar inflamável” com 

o “ar desflogisticado”, produzindo água, utilizando para isso uma faísca elétrica 

produzida eletrostaticamente. A interpretação de Cavendish para esse fenômeno estava 

pautada na teoria do flogistico. Mais tarde, Lavoisier interpretou essa combinação como 

a síntese da água, a partir das substâncias simples hidrogênio e oxigênio. 

Em 1791, o anatomista italiano Luigi Galvani (1737 – 1798) publicou a 

descrição de uma série de novos fenômenos, muitos deles combinando elementos de 

pneumática aplicados à anatomia com especulações em torno da eletricidade 

(MARTINS, 1999 e 2000). Galvani acreditava que o movimento muscular estaria 

relacionado a alguma forma de fluido elétrico, e procurou investigar a chamada 

“eletricidade animal”. As pesquisas de Galvani sobre eletricidade animal estimularam 

novos estudos realizados por Alessandro Volta (1745-1827), então professor da 

Universidade de Pavia. Em 1799, Volta construiu aquilo que chamou de “órgão elétrico 

artificial”, a primeira pilha elétrica. Esse dispositivo resultou da discordância de Volta 

em relação às explicações propostas por Galvani em seus experimentos: para Volta, os 

movimentos musculares que Galvani observara em pernas de rã dissecadas eram 

devidos à eletricidade gerada pela conexão entre dois metais colocados em contato com 

os músculos do animal. Ao investigar sua hipótese, Volta foi observando os efeitos de 

pares metálicos em contato, e também o papel de soluções salinas, e verificou que os 

efeitos elétricos eram intensificados utilizando-se maior número de placas metálicas – o 

que o levou à construção da pilha. Tomando como base sua teoria de eletricidade por 

contato, e utilizando-se do empilhamento de discos de metais diferentes, tais como 

zinco e prata, ou cobre e estanho, separados por pedaços de papel ou tecido umedecidos 

com água salgada, Volta conseguiu produzir uma corrente elétrica. Assim, estabeleceu 
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evidências para a existência da eletricidade metálica, embora desconhecesse o papel que 

a água salgada desempenhava no experimento.  

Em 20 março de 1800, Volta encaminhou uma carta a Sir Joseph Banks, 

presidente da Royal Society of London, comunicando esses resultados – a qual foi lida 

diante da referida sociedade em 26 de junho, e publicada na edição de setembro das 

Philosophical Transactions. A carta de Volta foi escrita em francês e assim foi 

publicada, acrescida apenas de um título em inglês: On the Electricity excited by the 

mere Contact of conducting Substances of different kinds. In a Letter from Mr. 

Alexander Volta, F. R. S. Professor of Natural Philosophy in the University of Pavia, to 

the Rt. Hon. Sir Joseph Banks, Bart. K. B. P. R. S. No mesmo ano, a Philosophical 

Magazine publicou uma tradução dessa comunicação para o inglês (THORPE, 2007; 

CHAGAS, 2000).  

A pilha de Volta era capaz de produzir uma corrente elétrica contínua, cuja 

intensidade dependia da natureza do metal usado, além do tamanho e número de chapas 

metálicas alternadas. Isso possibilitou a realização de experimentos reprodutíveis e 

novos estudos eletroquímicos. Entretanto, somente muito mais tarde se desenvolveu a 

explicação aceita atualmente para o funcionamento da pilha. 
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Figura 4 – Gravura que acompanhou a comunicação de Volta publicada em 1800 nas 

Philosophical Transactions. 

 

Antes mesmo que a carta de Volta fosse publicada, em maio de 1800, William 

Nicholson (1753 – 1815), secretário da Royal Society, e Anthony Carlisle (1768 – 1840) 

construíram uma pilha e realizaram a eletrólise da água. Em julho de 1800, William 
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Cruickshanks (1745 – 1800), também em Londres, realizou um experimento de 

eletrodeposição de um metal (CHAGAS, 2000).  

Apesar do grande interesse que os fenômenos elétricos despertavam, e das 

tentativas de elaborações teóricas surgidas, a natureza da eletricidade era objeto de 

muita controvérsia. Muitos cientistas se interessaram por estes fenômenos, entre os 

quais Humphry Davy.  

A partir desse período, a eletricidade passou a ser usada para cindir espécies 

químicas até então difíceis de serem decompostas, iniciando uma grande transformação 

na química. As pesquisas realizadas por Davy e Berzelius, relacionadas ao uso de 

corrente elétrica para produzir transformações químicas, abriram caminhos para o 

estudioso inglês Michael Faraday (1791-1867) investigar relações de proporcionalidade 

entre a quantidade de matéria decomposta e a quantidade de eletricidade utilizada, 

estimulando estudos quantitativos envolvendo a eletricidade. Faraday introduziu uma 

nova nomenclatura para designar os vários constituintes dos sistemas eletrolíticos, e 

estabeleceu o grau de afinidade química de dois elementos, relacionando-o com a 

facilidade destes para se dirigirem para os pólos opostos em uma decomposição 

eletrolítica (BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992). Estes estudos tiveram 

grande importância para o desenvolvimento da eletroquímica, propagando a idéia de 

que as reações químicas eram resultantes de fenômenos elétricos.  

A investigação da estrutura da matéria intensificou-se ao longo do século XIX, 

contribuindo para a posterior consolidação da teoria atômica e a descoberta das 

partículas subatômicas – em termos das quais se explica, atualmente, a natureza elétrica 

da matéria. 
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Conforme mencionado anteriormente, o capítulo que se segue focaliza um 

momento marcante dessa sucessão de ideias sobre a constituição da matéria: a 

preparação do sódio e do potássio por Davy, e as discussões em torno de sua natureza 

metálica. Tal estudo de caso permite entrever a complexidade da tarefa que se 

apresentava aos químicos do início do século XIX: compreender os novos fenômenos 

tornados possíveis a partir da construção da pilha voltaica. 

 



 

45 

 

 

Capítulo 3 

 

 

O personagem central da preparação pioneira do sódio e do potássio foi 

Humphry Davy – o qual ocuparia também o centro do debate que se seguiu a respeito 

dessas novas substâncias. Para situar melhor essa discussão, vamos abordar brevemente 

alguns aspectos da vida de Davy. 

 

Esboço biográfico – Humphry Davy 

 Humphry Davy nasceu em 1778 em Penzance, na Inglaterra. Após a morte de 

seu pai, que era carpinteiro, Davy foi aprendiz de um hábil cirurgião e farmacêutico, 

adquirindo muito conhecimento da prática da química. Nesse período, alternava suas 

atividades profissionais com excursões ao campo, nas quais recolhia minerais, caçava, 

pescava e observava as variadas manifestações da Natureza. Ao mesmo tempo, entrou 

em contato com o pensamento químico do período por meio da leitura de obras de 

autores como Lavoisier e Nicholson. O desenvolvimento da amizade com Davies 

Giddy, que viria ser presidente da Royal Society, favoreceu sua formação autodidata, 

pois seu amigo pôs sua biblioteca particular, e seu bem montado laboratório de química, 

à sua disposição, a partir de 1797. Com vinte anos (1798), a convite de Thomas 

Beddoes, Davy foi chamado a chefiar o laboratório do Medical Pneumatic Institution 

em Bristol, instituição que tinha a finalidade de tratar de doenças, principalmente a 

tuberculose, com o uso de gases. Dois anos depois, foi convidado pelo Conde Rumford 

para ser assistente na Royal Institution, em Londres. Aos vinte e três anos de idade, 
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Davy tornou-se professor nessa instituição, na qual suas conferências passaram a atrair 

grande audiência. Na Royal Institution, Davy desenvolveu uma série de experimentos 

explorando fenômenos eletroquímicos – os quais o conduziram, entre outros feitos, à 

preparação pioneira de uma série de substâncias simples, tais como o sódio, potássio, 

bário, cálcio e boro. Esses estudos também contribuíram para o debate de importantes 

teorias químicas da época – como a teoria do oxigênio como princípio acidificante, 

desafiada por diversos dos resultados de Davy (J. DAVY, 1836; THORPE, 2007). 

Davy realizou estudos acerca dos gases artificiais, desenvolvido na Pneumatic 

Institution de Beddoes, durante os últimos anos do século XVIII, revelando desde então 

seu empenho experimental em investigar a composição e a natureza da matéria. Tal 

empenho foi reafirmado nos estudos envolvendo eletricidade, retomados em 1806, os 

quais proporcionaram a preparação de novas substâncias. As investigações 

eletroquímicas de Davy serão discutidas, com mais detalhes, mais adiante. Ao realizar a 

decomposição do ácido muriático, por volta de 1810, Davy questionou o sistema 

proposto por Lavoisier, ao contestar que o oxigênio fosse constituinte de todos os ácidos 

(BELTRAN, 2008). 

Em 1803, Davy viajou ao continente para receber uma medalha do Institut de 

France, por suas descobertas elétricas, obtendo ainda uma premiação especial de 

Napoleão I para visitar os vulcões na França e na Itália. Retornando para a Inglaterra 

somente em 1815, Davy teve tempo para a realização de outros estudos com aparatos e 

materiais contidos em um laboratório portátil que levava com sua bagagem 

(BELTRAN, 2008). Entre 1802 e 1812, pode-se observar a preocupação de Davy com 

as aplicações práticas dos conhecimentos, desenvolvendo estudos sobre química 
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agrícola. Por seu estudo acerca do tratamento do couro recebeu, em 1805, a Medalha 

Copley da Royal Society, sociedade da qual era membro desde 1803. 

Um dos desenvolvimentos de seus estudos utilizando pilhas foi a proposição de 

uma nova forma de iluminação, denominada de arco elétrico. Davy observou que uma 

grande fagulha se formava quando o circuito elétrico integrado pelas pilhas era 

interrompido.  

Um dos trabalhos mais célebres de Davy foi no sentido de resolver um sério 

problema para os trabalhadores em minas. Para evitar as explosões devido ao acúmulo 

subterrâneo de gases inflamáveis (como o metano), Davy desenvolveu a lâmpada de 

segurança para mineiros, apresentada para a Royal Society em 1815. Esse tipo de 

lâmpada possui a chama protegida por uma tela metálica, para impedir que a chama se 

propague para seu exterior (J. DAVY, 1836; THORPE, 2007; BELTRAN, 2008). 
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Figura 5 – (a) Esquema de uma lâmpada de segurança, descrita por Davy em 

comunicação impressa em 1816 (DAVY, 1816). (b) Fotografia de uma lâmpada de 

segurança, pertencente ao acervo do Beamish Museum (Reino Unido) (Fonte: 

http://www.flickr.com/photos/23689245@N08/3257022977/, acessado em 01 de março de 

2012). 

 

Entre 1823 e 1824, por solicitação de Almirantado Britânico, Davy desenvolveu 

investigações sobre a proteção dos cascos de navios contra a corrosão; porém, as 

técnicas desenvolvidas por ele não foram bem sucedidas (BELTRAN, 2008). 

Em 1820, Davy foi eleito presidente da Royal Society de Londres, cargo em que 

se manteve até 1827, quando renunciou devido a problemas de saúde. Faleceu aos 
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cinquenta anos de idade, na cidade de Genebra (J. DAVY, 1836; THORPE, 2007; 

BELTRAN, 2008). 

 

O caráter dos álcalis fixos 

A potassa e a soda eram duas substâncias conhecidas e utilizadas em diversos 

processos (como a produção de vidros, de sabões e de medicamentos, por exemplo), 

desde a Antiguidade.
3
 No final do século XVIII, era comum classificá-las entre as 

substâncias alcalinas, como pode ser visto, por exemplo, na obra do químico irlandês 

Richard Kirwan (1733-1812). Em seu livro Elements of Mineralogy (KIRWAN, 1810), 

esse autor afirmou existirem dois tipos de substâncias alcalinas: os álcalis fixos e o 

álcali volátil. Os álcalis fixos estariam, ainda, divididos em duas espécies: o álcali 

vegetal e o álcali mineral. Segundo Kirwan, o álcali vegetal (que ele também chama de 

tartarina, um nome derivado da denominação sal de tártaro, atribuída anteriormente a 

substâncias extraídas do resíduo da fermentação do vinho – entre as quais se encontrava 

o que hoje os químicos chamam de carbonato de potássio) era obtido pela incineração 

de plantas terrestres. O álcali mineral, também chamado de soda ou natrão, podia ser 

extraído de algumas plantas marinhas, mas também podia ser obtido a partir de 

minérios. Kirwan deu destaque às propriedades semelhantes dessas duas espécies de 

álcalis fixos:  

 

                                                 

3
 Em um texto sumério de aproximadamente 2700 a.C., já existem indícios do uso de álcalis 

(cinzas ricas em soda) na produção de medicamentos (Kramer, 1997, p. 85). Sobre o uso de 

álcalis em outros contextos, na Antiguidade e no Medievo, com várias referências, vide: A. M. 

Alfonso-Goldfarb, 1999, p. 127. 
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Nenhum dos dois é encontrado totalmente separado de ácidos, mas 

combinado, pelo menos, com o ar fixo” [isto é, com o gás carbônico, 

formando carbonatos]. Assim, combinados com esse ar, eles 

efervescem em contato com outros ácidos, mudam para verde a cor do 

xarope de violetas e das infusões de tornassol, cristalizam com os 

ácidos vitriólico, nitroso e marinho, precipitam soluções terrosas e 

metálicas, etc. (KIRWAN, 1810, p. 5).  

 

Sendo substâncias com propriedades semelhantes, Kirwan chamou a atenção 

para uma técnica que permitia distinguir um álcali fixo do outro, e mesmo promover sua 

separação quando estivessem misturados. Kirwan recomendou que se gotejasse “ácido 

de açúcar” na solução que contivesse os dois álcalis misturados. Procedendo dessa 

maneira, o álcali vegetal (potassa) formaria um sal muito solúvel, enquanto o álcali 

mineral (soda) daria origem a um sal pouco solúvel, que turvaria a solução e 

possibilitaria a separação dos dois álcalis. 

O álcali volátil, também designado por Kirwan como “volálcali”, seria 

constituído pela combinação de dois diferentes “ares”: o ar mefítico (ou ar azótico, que 

Kirwan observou ser chamado anteriormente de “ar flogisticado” – ou seja, aquilo que 

os químicos modernos chamam de nitrogênio) e o ar inflamável (ou seja, nosso 

hidrogênio), na proporção de aproximadamente quatro partes de ar mefítico para uma 

parte de ar inflamável.
4
 Kirwan afirmou que a formação do álcali volátil deveria ser 

comum na Natureza, embora fosse muito difícil detectá-lo, em função de ele ser muito 

volátil e muito solúvel. Entretanto, Kirwan cita trabalhos nos quais o álcali volátil foi 

                                                 

4
 De acordo com o conhecimento químico atual, a composição da amônia, em massa, é de 4,7 

partes de nitrogênio para uma parte de hidrogênio. 
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encontrado em águas minerais, em leitos de carvão mineral, argilas e vários tipos de 

pedras (KIRWAN, 1810, p. 7). 

Lavoisier, por sua vez, descreveu da seguinte forma, em seu Tratado Elementar 

de Química, o processo para obtenção da potassa: 

 

quando se aquece uma substância vegetal em um aparelho destilatório, 

os princípios que a compõem, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono e 

que formam uma combinação tripla em um estado de equilíbrio, 

reúnem-se dois a dois, obedecendo às afinidades que devem ocorrer 

de acordo com o grau de temperatura. Dessa forma, ao primeiro 

contato com o fogo, quando o calor excede o da água fervente, o 

oxigênio e o hidrogênio se reúnem para formar a água. Logo depois, 

uma porção de carbono e uma de hidrogênio se combinam para formar 

o óleo. Quando, em seguida, pelo progresso da destilação, se chega a 

um calor vermelho, o óleo e a própria água que se haviam formado se 

decompõem; o oxigênio e o carbono formam o ácido carbônico; uma 

grande quantidade de gás hidrogênio que ficou livre se solta e escapa; 

por fim, não resta mais do que carvão na retorta. 

(...) 

Quando todo gás hidrogênio foi aquecido, queimado e reduzido a 

água, o carvão que resta queima, por sua vez, mas sem chama; forma 

o ácido carbônico que escapa, levando uma porção de calórico, que o 

transforma em gás. O excesso do calórico torna-se livre e escapa, 

produzindo o calor e a luz que se observam na combustão do carvão. 

Todo o vegetal se encontra, assim, reduzido a água e a ácido 

carbônico e só resta uma pequena porção de uma matéria terrosa 

acinzentada, conhecida pelo nome de cinzas, e que contém os únicos 

princípios verdadeiramente fixos que entram na constituição dos 

vegetais. 
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Essas terras ou cinzas, cujo peso não excede comumente o vigésimo 

do peso do vegetal, contém uma substância de um gênero particular, 

conhecida pelo nome de álcali fixo vegetal ou potassa. 

Para obtê-la, passa-se água sobre as cinzas; ela se encarrega da potassa 

que é solúvel e deixa as cinzas insolúveis: evaporando em seguida a 

água, obtém-se potassa que é fixa, mesmo a um elevado grau de calor 

e que permanece sob a forma branca e concreta (LAVOISIER, 2007, 

p. 102-103). 

 

As terras ou cinzas descritas por Lavoisier constituíam o álcali fixo vegetal, 

também chamado de potassa. Porém, a potassa obtida por Lavoisier estava parcialmente 

saturada de gás carbônico, fato constatado por ele da seguinte maneira: 

 

Como a potassa só se forma, ou pelo menos só se torna livre, à medida 

que o carbono do vegetal é convertido em ácido carbônico pela adição 

de oxigênio, seja do ar, seja da água, disso resulta que cada molécula 

de potassa se encontra, no momento da formação, em contato com 

uma molécula de ácido carbônico e, como há muita afinidade entre 

essas suas substâncias, deve aí haver combinação. Embora o ácido 

carbônico seja, de todos, aquele que menos se combina com a potassa, 

ainda assim é difícil separar as últimas porções de ambos. O meio 

mais habitualmente empregado consiste em dissolver a potassa na 

água, acrescentado duas a três vezes o seu peso em cal viva, filtrar e 

evaporar em vasos fechados. A substância salina que se obtém é a 

potassa quase inteiramente livre de ácido carbônico (LAVOISIER, 

2007, p. 103). 

 

Observa-se, portanto, que nessa época o termo potassa podia ser usado tanto 

para se referir ao que hoje chamamos de carbonato de potássio, como à nossa potassa 

cáustica, ou seja, o hidróxido de potássio. Situação análoga ocorria com o termo soda. 
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A soda, segundo estudos realizados por Lavoisier, apresentaria algumas 

propriedades comuns à potassa, ou seja, também seria um álcali obtido por meio da 

lixiviação de cinzas de plantas. Entretanto, a soda seria obtida somente de plantas que 

crescem à beira-mar, chamadas de kali – nome que originou o termo alkali. A soda 

apresentava também certa saturação de ácido carbônico, mas não absorvia a umidade do 

ar na mesma intensidade com que a potassa o fazia.  

Lavoisier não conseguiu constatar seriam os constituintes da soda e da potassa, 

como pode ser observado no trecho abaixo: 

 

Não se conhecem melhor até aqui os principais constituintes da soda 

que os da potassa, e não se tem nem mesmo certeza de que há essa 

substância nos vegetais anteriormente à combustão. A analogia 

poderia levar a crer que o azoto é um dos principais constituintes dos 

álcalis em geral, e se tem a prova disso acerca do amoníaco, mas não 

se tem relativamente à potassa e à soda, senão ligeiras presunções, o 

que nenhuma experiência decisiva ainda confirmou (LAVOISIER, 

2007, p. 104). 

 

Embora Lavoisier reconhecesse não dispor de resultados decisivos que 

demonstrassem o caráter composto da soda e da potassa, ainda assim ele não incluiu 

essas substâncias em sua lista de corpos simples ou elementares. Essa decisão não foi 

compartilhada por todos seus seguidores. Por exemplo, na primeira edição inglesa de 

seu livro de divulgação, Conversations on Chemistry, Jane Marcet apresentou uma lista 

das substâncias consideradas elementares na época. A lista é composta de quarenta e 

cinco nomes, e inclui, ao lado da luz, do calórico, do oxigênio e de muitas outras 

substâncias, a soda e a potassa (MARCET, 1809, p. 151). Marcet reconheceu que, 
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embora houvesse forte suspeita de que a soda e a potassa fossem compostas, até aquele 

momento não haviam sido decompostas, razão pela qual ela as incluiu na relação de 

corpos simples. 

Interessado nos problemas relacionados à composição de substâncias, Davy se 

preocupou em investigar a validade de algumas das suposições feitas por Lavoisier a 

esse respeito, e o estudo da potassa e da soda pode ser entendido nesse contexto (LE 

GRAND, 1974). 

Como será descrito a seguir, a decomposição da soda e da potassa seria 

conseguida por Davy, que suspeitava que essas terras alcalinas pudessem, de fato, se 

tratar de compostos, conforme conjecturava o próprio Lavoisier. Para compreender 

como Davy conseguiu lograr esse feito, é preciso considerar que ele estava envolvido 

com estudos relativos à pilha voltaica. Essas investigações preliminares foram descritas 

por Davy em sua Conferência Bakeriana de 1806. 

 

A Conferência Bakeriana de 1806 

As pesquisas de Davy que culminaram com a preparação do potássio e do sódio 

resultaram de investigações que se estenderam por anos. Seus experimentos com a 

chamada “eletricidade voltaica” (o que hoje chamaríamos de experimentos 

eletroquímicos, envolvendo o uso de pilhas) começaram por volta de 1800. Em um 

caderno de anotações desse ano, Davy escreveu, a respeito da pilha: 

 

Não posso encerrar esta nota sem me sentir grato aos Srs. Volta, 

Nicholson e Carlisle, cuja experiência colocou este tão maravilhoso e 

importante instrumento de análise em meu poder (DAVY, apud J. 

DAVY, 1836, p. 378). 
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É curioso observar que, no mesmo caderno, Davy se propõe uma questão a ser 

investigada com o auxílio da pilha voltaica, referente à possibilidade de a potassa se 

tornar condutora de eletricidade se dissolvida em “espírito do vinho”, isto é, álcool. Ou 

seja, o uso de pilhas e a investigação de propriedades dos álcalis fixos já estavam entre 

as preocupações de Davy nessa época (J. DAVY, 1836, p. 378 – 379). 

Seis anos mais tarde, em 20 de novembro de 1806, Humphry Davy apresentou 

sua primeira Conferência Bakeriana diante da Royal Society, na qual apresentou 

numerosas observações sobre a decomposição de diversas substâncias por meio da ação 

de pilhas voltaicas (em geral, as substâncias estavam em solução aquosa ou, quando 

insolúveis, estavam colocadas em contato com água), seguidas por suas tentativas de 

proposições gerais que explicassem as observações. Davy descreveu, inicialmente, 

experimentos de decomposição da água usando a eletricidade, sob diversas condições. 

Davy observou que, quando havia formação de outras substâncias além dos gases 

hidrogênio e oxigênio, isso se devia à ação da eletricidade sobre os materiais 

constituintes das aparelhagens – pois a água, “quimicamente pura”, se decompunha 

apenas naqueles dois gases (DAVY, 1807, p. 12). 

Passando para a descrição da decomposição de compostos salinos, Davy fez uma 

observação de caráter geral: 

 

Foi evidente que, em todas as transformações nas quais estavam 

presentes matéria ácida e alcalina, a matéria ácida se juntou, na água, 

em torno da superfície metálica eletrificada positivamente; e a matéria 

alcalina, em torno da superfície metálica negativamente eletrificada 

(DAVY, 1807, p. 130). 
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Davy observava isso utilizando indicadores ácido-base, e observando suas 

mudanças de cores conforme eram colocados em contato com as soluções situadas junto 

a cada um dos terminais nos quais ocorria a eletrólise. Nessa Conferência, Davy 

descreveu as decomposições de um grande número de sais, de minerais, e mesmo de 

algumas substâncias de origem vegetal e animal. Em cada caso, descreveu em termos 

qualitativos os produtos da decomposição. Além do uso de indicadores, Davy também 

utilizava recipientes diferentes para mergulhar o que hoje chamamos de eletrodos, o que 

lhe permitia caracterizar separadamente os produtos formados junto aos terminais 

positivo e negativo. O circuito elétrico era fechado utilizando pedaços de amianto 

umedecidos nas soluções em análise. 

 

 

Figura 6 – Exemplo de aparelhagem utilizada por Davy em experimentos eletrolíticos, 

consistindo em dois cones, feitos de ouro, nos quais eram colocadas as soluções a serem 

examinadas. A e B representam os fios conectados aos terminais da pilha voltaica; C 

representa os pedaços de amianto umedecidos com as soluções (DAVY, 1807). 
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Após a descrição dessa grande série de experimentos, Davy resumiu as 

observações reafirmando e ampliando a afirmação geral citada anteriormente: 

 

Será uma expressão geral dos fatos que foram detalhados, 

relacionados às transformações e transições por meio da eletricidade, 

em linguagem filosófica comum, a saber: que o hidrogênio, as 

substâncias alcalinas, os metais, e certos óxidos metálicos, são 

atraídos por superfícies metálicas negativamente eletrificadas, e 

repelidas por superfícies metálicas positivamente eletrificadas; e, de 

maneira inversa, que o oxigênio e as substâncias ácidas são atraídas 

por superfícies metálicas [positivamente eletrificadas], e repelidas por 

superfícies metálicas negativamente eletrificadas; e estas forças 

atrativa e repulsiva são suficientemente energéticas para destruir ou 

suspender a operação usual da afinidade eletiva (DAVY, 1807, p. 28 – 

29). 

 

A última parte dessa citação – na qual ele menciona que as forças elétricas, 

presentes nos experimentos de eletrólise, são fortes o bastante para superar as 

“afinidades eletivas” entre as substâncias – aponta para onde Davy pretendia chegar 

com essa generalização. Por afinidades eletivas, neste contexto, podemos compreender 

as forças (de natureza até então desconhecida) que explicariam porque algumas 

combinações químicas são preferenciais em relação a outras, ou seja, porque algumas 

interações entre substâncias resultam em transformações e outras não. O objetivo de 

Davy, conforme ele próprio deixou claro na sequência, era estabelecer uma relação 

entre a eletricidade e as afinidades químicas. Ao comentar sobre a decomposição de sais 

neutros, na qual a parte alcalina se separa da parte ácida, Davy fez uma analogia, 

afirmando que a atração e a repulsão dessas substâncias pelos eletrodos positivo e 
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negativo seriam regidas pelo mesmo tipo de leis que a atração e a repulsão elétricas 

comuns (DAVY, 1807, p. 33). A partir daí, Davy mencionou os resultados de mais 

algumas observações experimentais, destinadas a investigar quais substâncias 

apresentariam a “energia positiva” ou a “negativa”, conforme os termos utilizados por 

ele próprio. Por exemplo, na eletrólise da água, o gás oxigênio é liberado junto ao 

eletrodo positivo, o que sugeriria que o oxigênio teria “energia negativa”. Assim, Davy 

foi construindo uma teoria elétrica para as afinidades químicas: 

 

a atração química entre dois corpos parece ser destruída ao se conferir 

a um deles um estado elétrico diferente daquele que esse corpo 

naturalmente possui, isto é, ao trazê-lo artificialmente para um estado 

similar ao outro... Desse modo, enquanto o zinco, um dos metais mais 

oxidáveis, fica incapaz de se combinar com o oxigênio quando está 

eletrificado negativamente no circuito,... a prata, um dos metais menos 

oxidáveis, facilmente se une ao oxigênio quando está positivamente 

eletrificada; e o mesmo se pode dizer para outros metais (DAVY, 

1807, p. 39). 

 

Davy argumentou que, com essa concepção, seria possível explicar as 

combinações químicas que ocorrem entre vários pares de substâncias, cujos estados de 

energias elétricas se mostram opostos nos experimentos eletrolíticos. Do ponto de vista 

da química atual, as combinações químicas apontadas por Davy nesse contexto seriam 

de diferentes tipos. Por exemplo, 

 

cobre e zinco, ouro e mercúrio, enxofre e os metais, substâncias ácidas 

e alcalinas, representam instâncias opostas; e... devem... atrair um ao 
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outro em consequência de seus poderes elétricos (DAVY, 1807, p. 

39). 

 

Cobre e zinco formam uma liga chamada latão, assim como ouro e mercúrio 

facilmente formam um amálgama – em termos atuais, seriam casos de misturas entre 

esses pares de metais. Já os demais exemplos fornecidos por Davy se referem a 

transformações químicas também no sentido atual. De qualquer forma, o ponto 

importante aqui, para Davy, é que essas evidências experimentais deixariam evidente a 

relação entre a energia elétrica e a afinidade química, a ponto de o químico inglês 

especular se elas não seriam idênticas. Davy chegou também a propor a possibilidade 

futura de se medir a intensidade e a quantidade da energia artificialmente produzida por 

uma pilha, necessária para produzir a decomposição de cada composto. Assim, 

concluiu, “essa medida nos permitiria fazer uma escala de poderes elétricos que 

corresponderiam a graus de afinidade” (DAVY, 1807, p. 42). 

Entre as conclusões de sua Conferência, Davy destaca possíveis 

desenvolvimentos das linhas de investigações dos fenômenos eletroquímicos. Entre 

eles, o uso da pilha voltaica para proceder a análise da composição de minerais, e 

mesmo de corpos de origem animal e vegetal; novos estudos relacionados à medicina e 

à fisiologia; a produção em larga escala, e a baixo custo, de ácidos e álcalis. Otimista 

com as possibilidades oferecidas pela pilha voltaica, Davy manifestou sua esperança de 

que 

 

o novo modo de análise pode nos conduzir à descoberta dos 

verdadeiros elementos dos corpos, se os materiais analisados forem 

empregados em um adequado estado de concentração, e se a 
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eletricidade for suficientemente intensificada (DAVY, 1807, p. 54, 

grifo no original). 

 

Essa passagem, de certa forma, já antecipava a linha de pesquisa que haveria de 

levar à preparação do potássio e do sódio – pois colocava Davy diante da questão da 

composição de substâncias até então consideradas indecomponíveis, como a potassa e a 

soda. Logo na sequência dessa passagem, Davy manifestou outra faceta de sua 

confiança, não apenas na potencialidade da pilha voltaica, mas, visto de um modo mais 

amplo, no poder da ciência em dominar a Natureza: 

 

Pois, se a união química for da natureza que eu ousei supor, não 

importa quão forte possam ser as energias elétricas naturais dos 

elementos dos corpos: ainda assim, há toda probabilidade de que 

exista um limite para sua força; enquanto que os poderes de nossos 

instrumentos artificiais parecem ser capazes de aumento indefinido 

(DAVY, 1807, p. 54). 

 

Ao menos em parte, o otimismo de Davy era justificado. As pesquisas que 

realizou em seguida, decompondo substâncias por métodos eletroquímicos, geraram 

resultados surpreendentes para a época, tendo sido comunicados em sua segunda 

Conferência Bakeriana, em 1807. O impacto dessa comunicação, impressa nas 

Philosophical Transactions da Royal Society em 1808, pode ser avaliado por um 

comentário publicado na época no periódico Edinburgh Review, que a considerou: 

 

o mais valioso [artigo publicado] nas Philosophical Transactions, 

desde o tempo em que Sir Isaac Newton inseriu, nessa celebrada 



 

61 

 

coleção, o primeiro relato de suas descobertas sobre a óptica (apud J. 

DAVY, 1836, p. 380). 

 

A trajetória que conduziu os estudos eletroquímicos Davy à preparação do 

potássio e do sódio, comunicada em 1807, será enfocada a seguir. 

 

A Conferência Bakeriana de 1807 

Em 19 de novembro de 1807 – pouco mais de um mês após haver preparado pela 

primeira vez as novas substâncias a partir da potassa e da soda –, e após sete anos de 

investigações de fenômenos eletroquímicos, Davy teve a oportunidade de apresentar, 

diante da Royal Society, sua segunda Conferência Bakeriana, contendo suas observações 

e conjecturas a respeito dos inusitados fenômenos produzidos em laboratório. Sua 

comunicação apareceu impressa na Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London no ano seguinte com a denominação “Sobre alguns novos fenômenos de 

transformações químicas produzidas pela eletricidade, particularmente a decomposição 

dos álcalis fixos, e a exibição das novas substâncias que constituem suas bases; e sobre 

a natureza geral dos corpos alcalinos”. 

Nessa conferência, Davy principiou sua exposição fazendo referência à 

Conferência do ano anterior. Naquela ocasião, ele havia sugerido que os recém-

desenvolvidos métodos eletroquímicos de análise poderiam conduzir a um 

conhecimento mais aprofundado a respeito do que seriam os verdadeiros elementos 

químicos. Agora, dizia Davy, ele dispunha de evidências experimentais que davam 

suporte a essa proposição. Assim, anunciou a análise e a síntese dos álcalis fixos, 

potassa e soda, que até então haviam resistido a todas as tentativas de decomposição 

pelos métodos químicos usuais. Davy apresentou os resultados de muitos experimentos, 
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desde a preparação daquilo que chamou inicialmente de “bases da potassa e da soda”, 

usando técnicas de eletrólise, seguida pela caracterização de propriedades físicas e 

químicas das duas substâncias. Davy também discutiu o caráter metálico das novas 

substâncias, propôs uma nova concepção de alcalinidade, e finalmente anunciou já 

haver iniciado tentativas de decompor as então chamadas “terras alcalinas”, começando 

pela barita e pela estronciana. Davy apresentou não apenas suas tentativas bem 

sucedidas, mas também as dificuldades experimentais que enfrentou em suas 

investigações. Chama a atenção, mesmo de um leitor moderno, a grande quantidade de 

experimentos e observações, qualitativas e quantitativas, e também de elaborações 

teóricas, realizadas por Davy no curto intervalo de tempo entre a preparação pioneira 

das novas substâncias e a apresentação da conferência na Royal Society. Antes de 

detalhar os feitos expostos por Davy nessa Conferência, vamos olhar para outras fontes, 

que documentam os passos que o conduziram para essa direção. 

Em sua Conferência de 1806, Davy havia descrito a decomposição, por meio da 

eletricidade, de uma série de compostos cuja composição era então conhecida. Segundo 

um relato citado por seu irmão, Davy considerou que um agente tão poderoso como a 

eletricidade, capaz de destruir “os mais firmes agregados..., [e] por meio do qual pedras 

e rochas eram partidas”, talvez também fosse capaz de “separar os elementos de corpos 

até então não decompostos por outros meios” (DAVY, apud J. DAVY, 1836, p. 380). 

Davy estava ciente de que, aumentando a intensidade da ação das pilhas, poderia 

conseguir sobrepujar as eletricidades opostas que mantinham os compostos unidos. 

Em seu laboratório da Royal Institution, Davy tinha a sua disposição diferentes 

arranjos de baterias voltaicas. Uma delas era constituída por 24 placas de cobre e zinco, 

cada uma com 12 polegadas quadradas; outra pilha contava com 100 placas metálicas 
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de 6 polegadas quadradas; e uma terceira era constituída de 150 placas de 4 polegadas 

quadradas. Os arranjos incluíam também soluções de alúmen e ácido nitroso (que, na 

linguagem de hoje, tinham a função de eletrólitos). Essas diferentes combinações 

permitiam a obtenção de diferentes tensões elétricas. 

Conforme vimos, Davy havia observado que, nas eletrólises de sais neutros, a 

matéria ácida se acumulava próximo ao lado positivo do circuito. Além disso, observou 

também que o gás oxigênio se formava junto à superfície positiva, enquanto que as 

substâncias acumuladas junto ao terminal negativo eram de natureza inflamável – tal 

como metais, óxidos metálicos e a amônia. De acordo com o relato de Davy, isso o 

levou a investigar se, no caso dos corpos até então indecomponíveis, também não seria 

possível obter um material inflamável (DAVY, apud J. DAVY, 1836, p. 381). Davy 

decidiu investigar uma substância que fora mencionada diversas vezes na Conferência 

Bakeriana de 1806, a potassa – obtida como produto de decomposição de diversas 

substâncias estudadas pelo químico inglês, assim como a soda. Havia fortes suspeitas, 

entre os químicos da época, de que a potassa e a soda fossem compostos, mas não havia 

evidências diretas de sua decomposição e síntese, tampouco consenso a respeito de 

quais poderiam ser seus constituintes. 

Entre as ideias da época, defendidas por alguns químicos italianos e franceses, 

estava a de que a potassa seria constituída de cal e hidrogênio; para outros, o nitrogênio 

estaria presente em sua composição – em analogia com a constituição do álcali volátil, a 

amônia. A opinião inicial de Davy, ao começar suas investigações, era de que a potassa 

seria um composto de nitrogênio, combinado com fósforo ou enxofre. Seu raciocínio 

era por analogia: na amônia, o nitrogênio estava combinado com um elemento 

constituinte de uma substância simples muito “leve”, o hidrogênio – resultando no álcali 
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volátil; então, nos chamados álcalis fixos (potassa e soda), o mesmo nitrogênio poderia 

estar combinado a corpos mais “densos”, como o fósforo ou o enxofre. Como nenhum 

composto de nitrogênio e fósforo, nem de nitrogênio e enxofre, eram até então 

conhecidos, Davy considerou que esta seria uma boa hipótese para se investigar 

(DAVY, apud J. DAVY, 1836, p. 381). 

Há registros de que Davy teria começado suas tentativas de decompor a potassa 

no laboratório da Royal Institution em 16 de outubro de 1807 (PARIS, 1831, p. 275). 

Anteriormente, Davy havia tentado utilizar soluções concentradas de potassa a 

temperatura ambiente, recorrendo ao mais intenso “poder elétrico” que ele então era 

capaz de dispor, com o intuito de provocar a decomposição do álcali. Observou, porém, 

que somente a água se decompunha, produzindo hidrogênio e oxigênio, e liberando 

muito calor (DAVY, 1808, p. 3). Sabendo disso, Davy tentou fazer o experimento com 

a potassa sob álcool e outros líquidos nos quais esse álcali não se dissolvia. 

Aparentemente, houve produção de gás, mas sem que Davy pudesse compreender o que 

estava acontecendo. Em suas anotações, Davy se referiu a um “gás alcaligênio” (gerador 

de álcalis; no original inglês, alkaligen) – um nome criado em analogia a “oxigênio” 

(gerador de ácidos). Há indícios de que Davy pode ter conseguido produzir, sob óleo, 

minúsculas porções de potássio (tão pequenas quanto grãos de areia, segundo Paris, 

1831), as quais em seguida ele tentou combinar com mercúrio. Paris cita as seguintes 

anotações feitas por Davy em um caderno de laboratório: “Ação da substância sobre o 

mercúrio – forma com ele um amálgama sólido, que logo perde seu alcaligênio para o 

ar” (PARIS, 1831, p. 275 – 276). Se a suposição de Paris estiver correta, alcaligênio 

teria sido o primeiro nome sugerido para o que hoje chamamos de potássio. 
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Davy tentou outras estratégias. Era fato conhecido que a potassa seca não era 

condutora, logo não havia como eletrolisá-la dessa forma. Davy tentou então fazer com 

que a eletricidade agisse sobre potassa fundida, utilizando uma chama de álcool 

alimentada por um fluxo de oxigênio, a fim de obter as altas temperaturas necessárias. A 

amostra de potassa foi colocada sobre uma colher de platina, a qual era conectada a um 

dos terminais da pilha. Um fio de platina era mantido em contato com a potassa, e 

conectado ao terminal oposto. O álcali foi assim mantido por alguns minutos sob forte 

aquecimento, e logo passou para o estado líquido. O arranjo experimental utilizado por 

Davy é semelhante ao ilustrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Aparato experimental utilizado na fusão ígnea e eletrólise da potassa. 

A- Colher de platina 

B- Fio de platina 

C- Potassa 

D- Fio metálico conectado ao lado positivo da pilha voltaica 

E- Fio metálico conectado ao lado negativo da pilha voltaica 
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Sob essas condições, Davy pode observar que a potassa se tornou uma boa 

condutora de eletricidade, produzindo diversos fenômenos. Quando o lado negativo da 

pilha estava conectado ao fio de platina, imerso na potassa fundida, produziu-se uma luz 

intensa junto ao fio, e ergueu-se uma “coluna de chamas” a partir do ponto de contato 

com a potassa. Quando, porém, Davy inverteu a posição dos fios, conectando o lado 

negativo à colher de platina, “glóbulos aeriformes, que se inflamavam na atmosfera, 

ergueram-se em meio à potassa” (DAVY, 1808, p. 3-4). Como a potassa estava 

“aparentemente” seca neste experimento, Davy acreditou que a substância inflamável 

que se formou resultava da decomposição da potassa. Passou, em seguida, a tentar isolar 

essa substância. Entretanto, não obteve sucesso em fazer isso enquanto trabalhou com a 

potassa fundida por aquecimento. 

Davy decidiu então tentar outra abordagem, abrindo mão do aquecimento e 

valendo-se apenas da eletricidade para provocar a fusão da potassa. Em vez de utilizar 

potassa completamente seca, deixou a amostra exposta à atmosfera, apenas o suficiente 

para que a superfície absorvesse um pouco de umidade, tornando-se assim condutora de 

eletricidade. Utilizando sua pilha mais poderosa, Davy fez passar a corrente elétrica pela 

amostra de potassa, e observou que o álcalis começou a fundir junto aos pontos de 

contato elétrico. Assim Davy descreveu o que ocorreu em seguida: 

 

Houve uma violenta efervescência na superfície superior; na 

superfície inferior, ou negativa, não houve liberação de fluido elástico 

[i.e, gás]. Porém, apareceram pequenos glóbulos, com grande brilho 

metálico, sendo precisamente similares, nos aspectos visíveis, ao 

mercúrio. Alguns dos glóbulos queimaram com explosões e chama 

brilhante, tão logo se formavam; e outros permaneceram, e ficaram 
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apenas embaçados, e finalmente cobertos por um filme branco que se 

formou em sua superfície. (DAVY, 1808, p. 5.) 

 

Na sequência, Davy se referiu ao “peculiar princípio inflamável” produzido 

como sendo a “base da potassa”. Um novo nome para essa substância somente foi 

sugerido, no texto da conferência, algumas páginas adiante. 

Destacam-se aqui dois aspectos da descrição feita por Davy. Ele ressaltou que 

não houve liberação de gás junto ao pólo negativo, isto é, descartou a produção de 

hidrogênio nesse caso. Além disso, ele comparou o novo material produzido com o 

mercúrio, estabelecendo desde logo uma relação com uma substância metálica.  

O resultado do experimento foi surpreendente para Davy, que percebeu ter tido 

sucesso em seus esforços, ao mesmo tempo em que se viu diante de uma substância 

nunca produzida anteriormente. Seu entusiasmo foi testemunhado por seu sobrinho 

Edmund Davy, que na ocasião era seu assistente, e mais tarde tornou-se professor de 

química. A reação de pesquisador foi assim relatada por seu irmão John Davy: 

 

[Humphry Davy] não pôde conter sua alegria – ele literalmente 

dançou pela sala em alegria extática; e foi necessário algum tempo até 

que ele se recompusesse o suficiente para continuar o experimento. (J. 

DAVY, 1836, p. 384.) 

 

Davy tratou logo de afastar a possibilidade de a substância observada ser 

proveniente da platina, pois o mesmo produto foi obtido quando ele substituiu a platina 

por pedaços de cobre, prata, ouro, grafita ou carvão. Davy também descreveu outros 

aparatos experimentais que desenvolveu para proceder à decomposição eletrolítica da 

potassa, chamando a atenção para as dificuldades envolvidas. Por exemplo, um dos 
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arranjos envolvia fundir a potassa, usando chama, dentro de um tubo de vidro, ao qual 

eram adaptados fios de platina ligados à pilha. Entretanto, o vidro era rapidamente 

dissolvido pela potassa fundida, o que limitava a duração do experimento (DAVY, 

1808, p. 5). 

Alguns dias depois, Davy obteve, usando procedimento análogo ao descrito para 

a potassa, a decomposição da soda. Nesse caso, destacou ele, foi necessário utilizar uma 

pilha mais poderosa do que no caso da potassa, e a amostra de soda teve que ser 

quebrada em pedaços menores. Também nesse caso, os glóbulos gerados no 

experimento queimavam em contato com a atmosfera, logo após serem formados. 

Embora os resultados fossem semelhantes, Davy também observou diferenças: 

 

A substância produzida a partir da potassa permaneceu fluida à 

temperatura da atmosfera no momento de sua produção; aquela 

produzida a partir da soda, que estava fluida no grau de calor do álcali 

durante sua formação, tornou-se sólida ao ser resfriada, e exibiu o 

brilho da prata. (DAVY, 1808, p. 6.) 

 

Também nesse trecho, Davy comparou a nova substância a um material 

tipicamente metálico, nesse caso, a prata. 

Davy observou uma analogia entre seus novos experimentos e outros, feitos 

anteriormente, envolvendo a eletrólise de diversas substâncias. Segundo ele, o oxigênio 

era sempre produzido junto ao terminal elétrico positivo, enquanto as “bases 

combustíveis” eram obtidas junto ao terminal negativo. Também no caso da 

decomposição da potassa e da soda, Davy, após recolher e examinar cuidadosamente o 

gás formado junto ao pólo positivo, concluiu tratar-se de oxigênio puro (DAVY, 1808, 

p. 7). 
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Seguindo a concepção desenvolvida por Lavoisier, Davy tratou de demonstrar 

que as substâncias obtidas eram, de fato, os componentes da potassa e da soda. Davy 

descreveu que o “brilho metálico” da base da potassa desaparecia rapidamente pelo 

contato com a atmosfera: uma crosta branca se formava, e logo deliquescia, isto é, 

dissolvia-se pela absorção da umidade atmosférica. Segundo Davy, seus experimentos o 

levaram a concluir que a crosta branca formada era, de fato, potassa pura. Davy também 

realizou a síntese da potassa combinando a recém-preparada base da potassa com 

oxigênio, demonstrando sua composição. Procedimento análogo foi feito para a soda. 

Mais adiante, no mesmo texto, Davy descreveu como determinou quantitativamente a 

proporção em massa de oxigênio e base na composição da potassa (chegando ao valor 

médio de 86% de base da potassa para 14% de oxigênio) e também da soda (valor 

médio de 77% de base da soda para 23% de oxigênio) (DAVY, 1808, p. 27-31).
5
 Nas 

palavras de Davy: 

 

Quando as substâncias foram fortemente aquecidas, confinadas em 

porções determinadas de oxigênio, uma rápida combustão, com uma 

brilhante chama branca, foi produzida; e se observou que os glóbulos 

metálicos foram convertidos em uma massa branca e sólida – a qual, 

no caso da substância proveniente da potassa se observou ser potassa; 

e no caso da proveniente da soda, [se observou ser] soda. (DAVY, 

1808, p. 8; grifo nosso.) 

 

                                                 

5
 Embora esses valores possam parecer próximos dos aceitos atualmente, é preciso considerar 

que Davy provavelmente trabalhou com amostras de potássio e sódio impuras, conforme se verá 

na sequência. 



 

70 

 

Destacamos aqui a expressão usada por Davy para se referir às novas 

substâncias: “glóbulos metálicos”. Em outro trecho, mais adiante, ao descrever uma 

reação da base da potassa com vidro, Davy mencionou que a substância perdia “sua 

forma metálica” (DAVY, 1808, p. 20). Isto é, antes mesmo de passar à discussão da 

natureza metálica das novas bases, Davy já adiantava a seu público a sua conclusão. 

No texto publicado de sua Bakerian Lecture de 1807, Davy dedicou muitas 

páginas à descrição das propriedades físicas e químicas das duas novas substâncias 

produzidas por ele. Ele destacou a formidável reatividade dessas substâncias: 

 

Após detectar as bases dos álcalis fixos, tive considerável dificuldade 

em conservá-las e confiná-las para examinar suas propriedades, e 

submetê-las a experimentos. Pois, como os alkahests [sic] imaginados 

pelos alquimistas, elas atuavam, às vezes mais, às vezes menos, sobre 

quase qualquer corpo aos quais estivessem expostas. (DAVY, 1808, p. 

10.) 

 

Davy comparou as bases dos álcalis fixos ao alkahest, substância que foi muito 

discutida por químicos e filósofos naturais ao longo dos séculos XVII e XVIII: segundo 

algumas interpretações dessa época, o alkahest seria capaz de dissolver qualquer outra 

substância. Após intensos debates sobre qual poderia ser a composição do alkahest, sem 

que nunca se houvesse chegado a um consenso, a ideia foi caindo em desuso, até ser 

considerada como apenas mais um dos sonhos dos alquimistas.
6
 

As novas substâncias sequer podiam ficar expostas à atmosfera, pois reagiam 

rapidamente com a umidade e o próprio oxigênio do ar. Assim, Davy teve que buscar 

                                                 

6
 Para uma discussão do conceito original de alkahest, vide: Porto, 2002. 
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uma substância com a qual as novas bases não reagissem, e que pudesse mantê-las 

isoladas do ar. Davy descobriu que a substância que melhor servia a essa finalidade era 

a nafta
7
, especialmente se recentemente destilada, e passou a conservar as amostras das 

novas bases sob esse solvente. 

Davy estudou sistematicamente, e descreveu os resultados na conferência de 

1807, as seguintes propriedades físicas das bases da potassa e da soda: densidade; 

temperaturas de fusão e ebulição; condutibilidade elétrica e térmica. Quanto às 

propriedades químicas, descreveu a reatividade das novas substâncias com oxigênio, 

com as próprias potassa e soda, com ácido oximuriático
8
, hidrogênio, água, gelo, éter, 

álcool, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fósforo, enxofre, mercúrio, ceras, cânfora, óxidos 

metálicos, vidros, entre outros materiais, em uma variedade de condições. Conforme 

mencionado, é notável o trabalho realizado por Davy em pouco mais de um mês, ainda 

mais considerando que ele manipulava substâncias cujo comportamento era bastante 

diferente de tudo o que até então era conhecido. 

A base da potassa preparada por Davy não era sólida à temperatura ambiente, 

ainda que fosse “apenas imperfeitamente fluida” a 60 
o
F, somente ficando 

completamente líquida a 100 
o
F. Segundo Davy, a 50 

o
F a base da potassa se tornava 

“um sólido macio e maleável, com o brilho da prata polida”; seus cristais, vistos ao 

microscópio, apresentavam “grande esplendor metálico”. (DAVY, 1808, p. 10). As 

observações referentes à temperatura de fusão sugerem que Davy não obteve potássio 

puro, cujo ponto de fusão é de 146 
o
F (63 

o
C). Provavelmente, ele obteve uma liga de 

potássio e sódio que, dependendo da composição, pode ser líquida à temperatura 

                                                 

7
 Nafta é uma mistura de hidrocarbonetos destilada do petróleo, usada como solvente. 

8
 Posteriormente chamado de “cloro”. 
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ambiente. Isso se deveria à presença de soda como impureza na potassa utilizada por 

Davy, uma circunstância bastante plausível, dada a semelhança das propriedades destas 

duas substâncias. 

Ao discutir a maleabilidade da base da soda, Davy observou que essa substância 

podia ser transformada em folhas muito finas. Além disso, observou que glóbulos dessa 

substância podiam ser unidos com facilidade, aplicando-se pressões elevadas. Concluiu 

ele: “a propriedade da soldagem, que somente ocorre ao ferro e à platina em 

temperaturas muito elevadas, é observada para esta substância a temperatura comum” 

(DAVY, 1808, p. 21). Uma vez mais, Davy comparou um dos materiais recém-obtidos 

a metais típicos, atribuindo a ele uma propriedade característica destes. 

Dentre as propriedades físicas, Davy destacou as condutibilidades elétrica e 

térmica das novas substâncias. A base da potassa foi descrita como “um perfeito 

condutor de eletricidade” e “um excelente condutor de calor”, e a base da soda como 

tendo propriedades similares (DAVY, 1808, p. 11 e 21). Essas propriedades, aliadas ao 

brilho característico, à maleabilidade e ao aspecto cristalino observado ao microscópio, 

eram características dos metais. Entretanto, observou Davy: 

 

Assemelhando-se aos metais em todas essas propriedades sensíveis, [a 

base da potassa], entretanto, é notavelmente diferente de qualquer um 

deles quanto à gravidade específica. (DAVY, 1808, p. 11) 

 

De fato, Davy ficou surpreso ao observar que a densidade da base da potassa, em 

relação à densidade da água, era de 0,6 (o valor aceito atualmente é de 0,8), o que fazia 

dela o fluido menos denso até então conhecido. A base da soda, que Davy obteve como 

sólido à temperatura ambiente, teve sua densidade relativa determinada com maior 
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precisão: 0,9348 (próximo ao valor aceito atualmente) – ou seja, essa substância 

também era menos densa do que a água. A questão da baixa densidade foi apontada por 

Davy como um argumento contra a classificação das novas substâncias como metais, 

como será visto a seguir. 

 

 

 

 

 



 

74 

 

 

Capítulo 4 

 

 

Poderiam as bases da potassa e soda ser chamadas de metais? 

Foi com essa pergunta que Davy abriu a seção de sua conferência na qual 

discutiu a natureza das novas substâncias que preparara. Curiosamente, Davy afirmou 

na sequência que “A maioria dos filósofos a quem apresentei esta questão responderam 

afirmativamente”. (DAVY, 1808, p. 31) Davy não nomeou quem seriam esses 

“filósofos” consultados por ele, mas pode-se deduzir que se tratava de membros da 

comunidade de filósofos naturais britânicos, que estavam mais próximos de Davy. 

Poucas linhas adiante, ao discutir que nomes deveriam ser atribuídos às novas 

substâncias, Davy declarou haver consultado “muitos dos mais eminentes homens de 

ciência deste país”, mais uma vez sem especificar quem foram essas pessoas. Nos 

documentos aos quais tivemos acesso, foi possível identificar um dos químicos 

contemporâneos com quem Davy tratou da questão das novas substâncias. Trata-se de 

George Pearson (1751 - 1828), químico, médico e membro da Royal Society, 

identificado por uma citação feita por Paris (1831, p. 268). Outro indício curioso, 

também citado por Paris, é uma carta enviada por Davy a seu amigo William Pepys 

(1775 – 1856) em 13 de novembro de 1807, apenas seis dias antes da célebre 

Conferência Bakeriana. Na carta, Davy comunica rapidamente a Pepys, em meio a 

outros assuntos: 
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Decompus e recompus os álcalis fixos, e descobri que suas bases são 

duas novas substâncias inflamáveis, muito semelhantes a metais. Mas 

uma delas é mais leve do que o éter, e infinitamente combustível. 

Assim, há dois corpos decompostos, e dois novos corpos elementares 

descobertos (DAVY, apud PARIS, 1831, p. 279, grifo nosso). 

 

O curioso é que Davy descreve as duas novas substâncias a Pepys não como 

metais, mas como “muito semelhantes a metais” – destacando a seguir duas 

propriedades que não seriam características dos metais, sendo que a primeira é a baixa 

densidade. 

O desenvolvimento da argumentação a respeito da natureza metálica das novas 

substâncias isoladas por Davy, exposto na Conferência Bakeriana de 1807, é transcrito a 

seguir: 

 

Elas [i.e., as bases da soda e da potassa] coincidem com os metais em 

opacidade, brilho, maleabilidade, capacidade de condução de calor e 

eletricidade, e em suas qualidades de combinação química. 

Sua baixa gravidade específica não parece ser uma razão suficiente 

para fazer delas uma nova classe; pois, dentre os próprios metais, 

existem notáveis diferenças a esse respeito, sendo a platina cerca de 

quatro vezes mais pesada [i.e., mais densa] do que o telúrio. Na 

divisão filosófica das classes de corpos, a analogia do maior número 

de propriedades deve ser sempre o fundamento do arranjo. (DAVY, 

1808, p. 31–32) 

 

Em nota de rodapé, aposta ao texto publicado da conferência, Davy desenvolve 

um pouco mais sua argumentação: 
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O telúrio não é muito mais do que seis vezes mais pesado [i.e., mais 

denso] do que a base da soda. Há grande razão em acreditar que serão 

descobertos corpos de natureza química similar à das bases da potassa 

e da soda, com gravidades específicas intermediárias entre estas e a do 

mais leve dos metais comuns. (DAVY, 1808, p. 31.) 

 

A discussão é bastante pertinente, pois, como observou Paris (1831, p. 268), 

propriedades como grande densidade e brilho estavam a tanto tempo associadas aos 

metais, que era muito difícil separá-las desse conceito. A esse respeito, Paris menciona 

o episódio envolvendo George Pearson. Ao ser apresentado, no laboratório da Royal 

Institution, ao recém-preparado potássio, Pearson teria sido questionado sobre qual seria 

a natureza daquela nova substância. Observando seu brilho, Pearson não teria hesitado 

em responder: “Ora, é metálica, com certeza”. Tomando uma amostra entre seus dedos, 

teria acrescentado, confiante: “Caramba, como é pesada!” (PARIS, 1831, p. 268). Ou 

seja, mesmo manipulando uma substância muito pouco densa, Pearson estava tão certo 

de que se tratava de um metal que o sentia “pesado”. Paris cita, ainda, o poeta e filósofo 

Samuel Coleridge (1772 – 1834) para justificar essa associação de ideias: “É uma 

grande lei da imaginação que a semelhança de uma parte tende a se tornar uma 

semelhança do todo” (PARIS, 1831, p. 268, nota). 

Aqui se observa Davy diante de uma questão fundamental das ciências naturais, 

especialmente da química: a questão da classificação. Davy argumentou em termos 

gerais, afirmando que o critério para classificação deveria ser a analogia da maioria das 

propriedades.  

Schummer (1998), abordando a química atual, argumenta que o critério 

fundamental para classificação de substâncias é a semelhança de reatividade química. 

No caso analisado aqui, as propriedades químicas devem ter sido importantes para 
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Davy, pois ele mencionou que as bases da potassa e da soda apresentavam as mesmas 

“qualidades de combinação química” que os metais conhecidos. Entretanto, o que 

parece ter sido decisivo para Davy foram as propriedades físicas tipicamente metálicas 

do brilho (mencionado repetidas vezes por Davy), maleabilidade e condutibilidade 

térmica e elétrica. Assim, embora a densidade fosse bastante inferior à dos metais 

típicos, Davy considerou que essa propriedade seria menos relevante que as demais para 

definir um metal. Ou seja, Davy não deve ter considerado apenas a analogia com o 

“maior número” de propriedades, mas também o que considerava como propriedades 

essenciais e acessórias dos metais.  

A questão seguinte a que Davy se dedicou foi a dos nomes a serem atribuídos 

aos novos metais. Como, para ele, não havia dúvida que se tratavam de metais, seus 

nomes deveriam ser formados utilizando o sufixo latino (“-ium”) que se convencionou 

atribuir aos metais. Davy optou por seguir a “nova nomenclatura” da química, conforme 

proposta por Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816), Lavoisier, Claude Louis 

Berthollet (1748-1822) e Antoine François de Fourcroy (1755-1809), no livro Méthode 

de nomenclature chimique, de 1787. Conforme sumarizado por Lavoisier em seu 

Tratado Elementar de Química, as substâncias simples recém-descobertas deveriam ser 

nomeadas por palavras simples, de preferência de origem grega, e que “exprimissem a 

propriedade mais geral, a mais característica das substâncias” (LAVOISIER, 2007, p. 

21). Um exemplo seria a atribuição do nome “hidrogênio” ao gás que era conhecido 

como “ar inflamável”, visto ser sua propriedade característica a combinação com 

oxigênio para produzir água (“hidrogênio” significa “gerador de água”). Porém, Davy 

afirmou que não pôde fazer isso no caso das bases da potassa e da soda, por dois 

motivos. Primeiro, não havia propriedades características que não fossem comuns a 
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ambas e, assim, os nomes eventualmente atribuídos por esse critério não permitiriam a 

identificação imediata das substâncias. Segundo, Davy afirmou que os antigos gregos 

provavelmente não distinguiam a soda da potassa; por isso, embora houvesse palavras 

gregas que pudessem se referir à base da soda, não haveria um termo grego que pudesse 

ser aplicado à potassa. Impedido, portanto, de atribuir nomes que se referissem às 

propriedades das bases da potassa e da soda, Davy decidiu criar nomes que associassem 

as novas substâncias aos materiais de onde foram extraídas: 

 

Potasium [sic] e sodium são os nomes pelos quais tomo a liberdade de 

chamar as duas novas substâncias. E quaisquer que sejam as 

mudanças que daqui para a frente possam ocorrer na teoria, referente à 

composição dos corpos, esses nomes dificilmente poderão expressar 

um erro: pois pode-se considerar que eles simplesmente indicam os 

metais produzidos a partir da potassa e da soda. (DAVY, 1808, p. 32.) 

 

Davy reconheceu que era preciso ter cautela ao atribuir nomes a novas 

substâncias, para evitar que os nomes exprimissem considerações teóricas que 

posteriormente pudessem ser refutadas. Sendo assim, ao fazer referência às substâncias, 

muito conhecidas, das quais os novos metais podiam ser extraídos, Davy acreditava que 

os nomes que criou não haveriam de se tornar superados por modificações nas teorias da 

química. 

A preocupação de Davy é compreensível. A “nova química” de Lavoisier era 

ainda recente, e Davy avaliou que ela havia “destruído a hipótese de Stahl” (DAVY, 

1808, p. 33) sobre a combustão, a calcinação e outros fenômenos. Entretanto, Davy 

acreditava que também as novas ideias poderiam vir a ser substituídas por outras, como 

expressou nestes trechos: 
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a solução antiflogística dos fenômenos foi uniformemente adotada, 

embora o motivo para empregá-la tenha sido mais em razão de sua 

beleza e precisão, do que de convicção em sua permanência e 

verdade... O conhecimento dos poderes e efeitos das substâncias 

etéreas pode, no futuro... [também destruir a] engenhosa hipótese de 

Lavoisier... (DAVY, 1808, p. 32–33.) 

 

Davy reconheceu, porém, que mesmo que as teorias viessem a ser revistas, 

dificilmente se modificaria a noção de que os metais são substâncias simples. Ainda 

assim, Davy registrou, em nota de rodapé no texto de sua conferência, que ele próprio 

chegou a considerar a possibilidade de que os metais seriam compostos, o que ele 

chamou de “uma teoria química flogística”. Nas palavras de Davy: 

 

Uma teoria química flogística poderia, certamente, ser defendida, 

acerca da ideia de que os metais são compostos de certas bases 

desconhecidas, com a mesma matéria que existe no hidrogênio... Mas, 

nesta teoria, supõe-se a existência de mais princípios desconhecidos 

do que na teoria geralmente aceita. Seria menos elegante e menos 

distinta. Em meus primeiros experimentos com a destilação da base da 

potassa, ao observar que, em geral, era produzido hidrogênio, fui 

levado a comparar a hipótese flogística com os novos fatos, e eu a 

considerei completamente adequada para a explicação. Entretanto, 

pesquisas mais detalhadas provaram, posteriormente, que nos casos 

em que os gases inflamáveis apareceram, estava presente a água, ou 

algum outro corpo no qual se admite a existência de hidrogênio. 

(DAVY, 1808, p. 33.) 

 

Essa passagem demonstra como a teoria do flogístico ainda era cogitada, mesmo 

entre os adeptos da “nova química”, como Davy. E não é difícil compreender que assim 
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fosse: afinal, após décadas de elaboração, a teoria do flogístico fora adotada por grande 

parte da comunidade de químicos, pois atendia a suas necessidades. Mesmo após a 

emergência de uma “nova química”, a teoria do flogístico não poderia ser simplesmente 

esquecida de uma hora para outra – como desejara Lavoisier. Dessa forma, não é de se 

estranhar que outros químicos, como Gay-Lussac e Thenard, tenham duvidado do 

caráter metálico e de substância simples dos novos materiais obtidos por Davy, 

conforme será visto mais adiante. É interessante observar que um dos motivos 

destacados por Davy para preferir a teoria de Lavoisier à do flogístico é que aquela 

supõe a existência de menos “princípios desconhecidos”, ou seja, é uma aplicação da 

navalha de Occam.  

Outro detalhe que se pode observar nessa citação é que, mesmo após a 

proposição do novo nome, Davy continuou, ao longo do texto de sua conferência, a se 

referir à nova substância como a “base da potassa”. De fato, Davy sugeriu os nomes 

“potasium” e “sodium”, mas não os utilizou mais nessa conferência. Talvez Davy 

estivesse à espera da chancela de seus colegas químicos para os nomes que criara. O que 

se pode observar é que, no texto da Bakerian Lecture seguinte, lido diante da Royal 

Society em junho de 1808 (cerca de sete meses após o texto a que temos nos referido), 

Davy já utilizou, sem ressalvas, os termos “potássio” e “sódio” para se referir aos novos 

metais. Aliás, observa-se, portanto, que em algum momento entre essas duas 

conferências Davy mudou ligeiramente sua proposta original, de “potasium” para 

“potassium” – que, afinal, foi o nome adotado definitivamente para esse elemento. 

 

Em busca de explicações gerais: Davy e a composição da amônia 
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A parte final de Bakerian Lecture de 1807 foi dedicada a um assunto, à primeira 

vista, não relacionado à preparação eletrolítica dos novos metais potássio e sódio: a 

composição da amônia. A intenção de Davy, entretanto, logo fica bastante clara. Ele 

acabara de contribuir para o entendimento da composição dos chamados álcalis fixos, 

potassa e soda – os quais ele revelara serem constituídos, cada qual, por um metal 

combinado com oxigênio. Outra substância conhecida, de caráter alcalino, era a amônia, 

que era chamada de álcali volátil, pois, diferente da potassa e da soda, a amônia é 

gasosa nas condições ambiente. As análises realizadas no final do século XVIII haviam 

levado à conclusão de que a amônia era constituída de nitrogênio e hidrogênio. Ou seja: 

embora tivesse propriedades similares às dos álcalis fixos, a composição da amônia 

seria bem distinta, pois em sua constituição não havia um metal, tampouco oxigênio. 

Essa constatação não foi bem aceita por Davy, que assim expressou sua linha de 

raciocínio: 

 

Todos os fatos novos devem, entretanto, ser acompanhados por uma 

sequência de analogias, e frequentemente por suspeitas em relação à 

exatidão de conclusões anteriores. Como os dois álcalis fixos contêm 

uma pequena quantidade de oxigênio unida a bases peculiares, não 

poderia o álcali volátil, de maneira análoga, conter oxigênio? Essa 

pergunta logo me ocorreu no curso da investigação... Não vi nenhuma 

razão para considerar essa circunstância como impossível. (DAVY, 

1808, p. 35.) 

 

Assim, a constatação da presença de oxigênio na potassa e na soda, em seus 

experimentos com eletrólise, levou Davy suspeitar da existência de oxigênio também na 

composição da amônia. Isso o fez voltar-se para os experimentos descritos por 
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pesquisadores que o precederam na investigação da constituição da amônia, buscando 

caracterizar as dificuldades na execução dos experimentos e possíveis erros na 

interpretação dos resultados. Realizando uma série de análises, com resultados que ele 

próprio considerou não serem totalmente precisos, Davy afinal concluiu que “o 

oxigênio na amônia não pode ser estimado em menos de 7 ou 8 partes em cem; e ele 

possivelmente existe em proporção maior” (DAVY, 1808, p. 40.) 

Pode-se dizer que Davy preferiu interpretar resultados duvidosos (ou colocar em 

dúvida resultados já estabelecidos) no sentido de fazê-los concordar com sua 

expectativa teórica. A conclusão mais geral de Davy foi assim expressa por ele: 

 

Pode-se considerar que o oxigênio existe, e constitui um elemento, em 

todos os álcalis verdadeiros; e que o princípio da acidez da 

nomenclatura francesa pode agora, de maneira semelhante, ser 

chamado de princípio da alcalinidade. (DAVY, 1808, p. 41.) 

 

Essa passagem deixa claro que Davy não podia se contentar em ter desenvolvido 

novos métodos de análise química, e ter isolado duas novas substâncias com 

propriedades nunca antes observadas. Davy almejava modificar também as próprias 

teorias que então explicavam a acidez e a alcalinidade. Na passagem citada, Davy fez 

referência ao “princípio da acidez da nomenclatura francesa”, isto é, ao oxigênio 

(“formador de ácidos”), que se constituía no centro da “nova química” de Lavoisier e 

seus colaboradores. Davy, dessa forma, procurava se colocar ao lado de Lavoisier, o 

grande nome da química daquele período, ampliando o papel do oxigênio, o qual 

passaria a se constituir não somente no princípio da acidez, mas também no da 

alcalinidade. Não deixa de ser curioso observar que Davy concluiu sua conferência 
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afirmando que seu propósito não era “propor hipóteses, mas apresentar uma nova série 

de fatos” (Davy, 1808, p. 44). Do ponto de vista atual, seria fácil (e inadequado) criticar 

Davy por levar muito longe suas especulações. Entretanto, à luz dos conhecimentos 

disponíveis na época, o esforço de sistematização feito por Davy é perfeitamente 

compreensível. 

Há outro detalhe importante entre as considerações finais dessa conferência de 

1807. Davy já apontou para a sequência de suas investigações, destacando que já 

iniciara as tentativas para decompor outras substâncias: 

 

Baseado somente na analogia, é razoável esperar que as terras 

alcalinas sejam compostos de natureza similar à dos álcalis fixos: 

bases metálicas peculiares, altamente combustíveis, unidas ao 

oxigênio. Tentei alguns experimentos com barita e estronciana... 

(DAVY, 1808, p. 41.) 

 

Davy comentou em seguida alguns resultados preliminares sobre a 

decomposição da barita e da estronciana, que ele considerou apontarem para a 

confirmação de sua hipótese. A escolha dessas substâncias se deveu a sua “forte 

relação” com os álcalis fixos. Além disso, em nota de rodapé publicada no texto de sua 

conferência, Davy apontou que as semelhanças entre as chamadas “terras”, e os óxidos 

metálicos, já haviam sido observadas pelos químicos anteriormente: “A natureza 

venenosa da barita, e a grande gravidade específica dessa substância, bem como da 

estronciana, levou Lavoisier a conjecturar que elas fossem de natureza metálica” 

(DAVY, 1808, p. 42). Assim, a obtenção de metais a partir dessas terras alcalinas seria 
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uma ocorrência mais ou menos esperada pelos químicos. Davy fez questão de destacar, 

porém, que esse não era o caso para as bases da potassa e da soda: 

 

Que os metais existissem nos álcalis fixos, entretanto, parece nunca 

haver sido suspeitado. Devido a sua analogia com a amônia, foi 

cogitado que o nitrogênio e o hidrogênio estivessem entre seus 

elementos. É singular, a respeito desta classe de corpos, que estes tão 

pouco prováveis óxidos metálicos tenham sido os primeiros que se 

demonstrou serem como tais. (DAVY, 1808, p. 42.) 

 

Dessa forma, temos uma razão para compreender o grande entusiasmo de Davy 

(descrito vivamente por seu sobrinho) quando obteve as novas substâncias a partir da 

potassa e da soda: era inesperado que fossem obtidos metais, o que tornava mais 

espetacular a observação feita. 

A decomposição das terras alcalinas haveria de ser tema de sua Bakerian 

Lecture do ano seguinte (1808), na qual Davy anunciou, entre outros assuntos, a 

preparação dos novos metais bário, estrôncio, cálcio (proveniente do calcário) e 

“magnium” (produzido a partir da magnésia, e posteriormente denominado magnésio). 

 

Os debates acerca da natureza do potássio e do sódio 

Após o anúncio da preparação do potássio e do sódio, essas novas substâncias 

despertaram muita curiosidade entre os químicos, que passaram a debater as possíveis 

interpretações para as evidências disponíveis. O químico francês F. R. Curaudau (1765 - 

1813), por exemplo, apresentou ao Institute de France uma série de opiniões contrárias 

às interpretações de Davy: 
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Primeiro, que a conversão dos álcalis em metais não era a desoxidação 

desses corpos, mas uma combinação deles com novos elementos; 

segundo, que a afinidade dos metais alcalinos pelo oxigênio era 

meramente uma ilusão química, ocasionada por algum corpo de cuja 

presença não se suspeitava; terceiro, que o carbono era um dos 

elementos dos metais alcalinos, pois ele podia ser separado destes à 

vontade, ou convertido em ácido carbônico; e quarto, que, se as 

gravidades específicas das novas substâncias eram menores que a da 

água, era porque o hidrogênio estava associado com o carbono na 

combinação (PARIS, 1831, p. 272). 

  

Davy demonstrou que a presença de carbono, apontada por Curaudau, se devia a 

impurezas resultantes do processo utilizado pelo farmacêutico e químico francês. A 

hipótese de que as novas substâncias seriam compostos dos álcalis com hidrogênio, 

porém, foi mais difícil de rejeitar, e vários químicos do período a abraçaram. 

Na Inglaterra, John Dalton foi um dos pensadores que discutiu a natureza do 

potássio e do sódio. Conforme observou o historiador da ciência, Robert Siegfried 

(1963, p. 254), a postura de Dalton diante dos resultados de Davy foi inconsistente. Na 

segunda parte do volume um de seu New System of Chemical Philosophy (1810), Dalton 

pareceu aceitar a interpretação de que os álcalis eram óxidos dos novos metais; porém, 

algumas páginas adiante, referiu-se à nova substância como “hidrureto de potassa”. 

Sabendo que a potassa continha hidrogênio (aqui, ele se referia ao que hoje chamamos 

de hidróxido de potássio), Dalton observou que a decomposição eletrolítica da potassa 

formava oxigênio junto ao fio positivo, mas não se formava hidrogênio junto ao fio 

negativo. Daí, Dalton concluiu que o hidrogênio deveria estar incorporado ao produto – 

no caso, no potássio de Davy. Ao criticar esse argumento de Dalton, Davy objetou que, 

se assim fosse, outros metais, como chumbo ou cobre, também deveriam ser 
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considerados como “hidruretos” de seus óxidos; pois, analogamente, a decomposição 

eletrolítica desses óxidos metálicos conduz à formação de oxigênio no terminal 

positivo, mas não se forma hidrogênio no terminal negativo (DAVY, 1840, p. 322, 

nota). 

John Murray (ca. 1786 – 1851), por sua vez, considerou o potássio como sendo 

constituído por uma base metálica desconhecida, combinada com hidrogênio. Murray 

observou que o produto da oxidação do potássio necessitava da mesma quantidade de 

ácido para sua neutralização do que a potassa comum; daí, tanto o produto da oxidação 

do potássio quanto a potassa deveriam ter a mesma composição. Como a potassa 

comum contém hidrogênio, então o hidrogênio existente no produto da oxidação 

somente poderia ser proveniente do próprio potássio
9
 (SIEGFRIED, 1963, pp. 254 - 

255). 

J. L. Gay Lussac e J. L. Thenard, em particular, discordaram da conclusão de 

Davy de que a soda e a potassa eram compostos de oxigênio com dois novos metais, 

sódio e potássio, respectivamente. Em publicação de janeiro de 1808, afirmaram que:  

 

... não há razões em maior número para se admitir que os álcalis são 

compostos do que para considerá-los como corpos simples. É possível 

supor que os metais obtidos são apenas combinações desses álcalis 

                                                 

9
 Em termos do conhecimento químico moderno, a conclusão não é correta em função de, na 

ocasião, Murray não estabelecer distinção entre o superóxido de potássio (produto da combustão 

do potássio) e o hidróxido de potássio (potassa cáustica, que contém hidrogênio em sua 

composição). 
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com hidrogênio (GAY-LUSSAC & THENARD, apud SIEGFRIED, 

1963, p. 251). 

 

Gay-Lussac e Thenard preferiam a interpretação de que o potássio seria um 

composto de hidrogênio com potassa. Essa conclusão resultava de uma série de 

experimentos. Inicialmente, aqueceram potássio em atmosfera de amônia seca, 

observando que certa quantidade de amônia era absorvida, com liberação de hidrogênio, 

e havia a formação de um sólido cinza-esverdeado. Em seguida, procederam ao forte 

aquecimento desse sólido, observando a recuperação de parte da amônia inicialmente 

absorvida, e a formação de um novo resíduo sólido. Este resíduo foi tratado com água, 

liberando mais amônia – em quantidade tal que, somada à amônia recuperada na etapa 

anterior, inteirava-se o total de amônia consumido inicialmente – e formando potassa. 

Como na etapa inicial houve liberação de hidrogênio, Gay-Lussac e Thenard concluíram 

que este não poderia ser proveniente da amônia (que fora toda recuperada ao final), mas 

sim do próprio potássio. Siegfried (1963, p. 251, n. 23) demonstrou, usando linguagem 

química moderna, que Gay-Lussac e Thenard não levaram em consideração o 

hidrogênio proveniente da água, utilizada na terceira etapa do experimento. 

Davy procurou mostrar inadequações na explicação proposta pelos químicos 

franceses. Davy argumentou que, conforme suas próprias observações experimentais, a 

potassa não teria afinidade química pela amônia. Assim, considerou pouco provável que 

a amônia fosse capaz de “repelir” o hidrogênio supostamente combinado com a potassa 

na forma de potássio. Davy também observou que o total de amônia somente era 

recuperado após a adição de água ao sistema, o que estaria fornecendo hidrogênio e 

oxigênio às substâncias presentes. Daí, argumentou: 
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como os três corpos envolvidos neste experimento são o potássio, a 

amônia e a água, o resultado teria que ser potassa, amônia, e uma 

quantidade de hidrogênio igual àquela liberada pela simples ação da 

água sobre o potássio – como foi dito que é o caso (DAVY, 1808, p. 

367, nota). 

 

As conclusões de Gay-Lussac e Thenard retomavam, de certa forma, a Teoria do 

Flogístico – segundo a qual os metais seriam compostos por suas respectivas “cales”, 

combinadas com um princípio também existente no hidrogênio, o flogístico. Essa 

implicação foi mencionada por Davy (DAVY, 1808, p. 367). É interessante observar 

que nem Davy, nem seus oponentes franceses, se referiam ao fato de que os álcalis 

pesavam mais do que os metais preparados a partir deles, o que ilustra as dificuldades 

envolvidas no debate sobre a composição das substâncias (LE GRAND, 1974, p. 64). 

Em outro artigo, em que Gay-Lussac e Thenard criticavam um trabalho de Davy 

sobre a natureza do enxofre e do fósforo, os químicos franceses descreveram a reação 

entre potássio e sulfeto de hidrogênio. Observaram, então, que foi obtida a mesma 

quantidade de hidrogênio que se tivessem reagido o potássio com água ou com amônia. 

Curiosamente, concluíram que se tratava de uma evidência em favor da existência de 

hidrogênio na composição do potássio (SIEGFRIED, 1963, p. 252). Davy, mais uma 

vez, apontou os problemas dessa argumentação: 

 

Se tal raciocínio fosse adotado, de que se pode provar que os metais 

são compostos de hidrogênio, porque ao agir sobre diferentes 

combinações contendo hidrogênio, eles produzem a evolução de 

iguais proporções desse gás, então se poderia provar que quase todo 

tipo de matéria está contido em qualquer outro. A mesma quantidade 

de potassa, ao agir sobre o muriato, sulfato, ou nitrato de magnésia, irá 
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precipitar iguais quantidades de magnésia; mas seria absurdo inferir 

daí que a potassa continha magnésia, como um de seus elementos... 

Qualquer teoria de metalização aplicável à potassa e à soda deve 

igualmente ser aplicada aos óxidos metálicos comuns (DAVY, 1840, 

p. 280-281). 

 

Conforme observaram Siegfried (1963, p. 255-256) e Le Grand (1974, p. 64), a 

omissão do princípio da conservação da massa, como critério para decidir sobre a 

composição ou não dos metais, é um ponto significativo nessas disputas. Após D’Arcet 

constatar, em 1808, que a potassa comum continha água, observa-se que Davy, Gay-

Lussac e Thenard nem sempre se referiam à mesma substância quando utilizavam o 

termo potassa, o que representava um fator a mais de incompreensão para os 

argumentos envolvidos (SIEGFRIED, 1963, p. 257). 

Em 1810, Gay-Lussac e Thenard finalmente concordaram com a interpretação 

de Davy de que sódio e potássio seriam corpos simples, baseados em novos 

experimentos realizados por eles próprios. Gay-Lussac e Thenard trataram os peróxidos 

de sódio e potássio com dióxido de carbono e com dióxido de enxofre, obtendo sais 

secos junto com um pouco de oxigênio. Os químicos franceses relataram que: 

 

Não há o menor traço de umidade liberado em nenhum dos casos, e os 

pesos dos produtos obtidos correspondem precisamente àqueles dos 

óxidos empregados e do ácido absorvido. Como na combustão do 

potássio e do sódio, não há nada sendo liberado, nem qualquer 

produto volátil sendo formado, vê-se que, se esses metais são hidretos, 

é necessário que os sulfatos e os carbonatos de potassa e soda, e sem 

dúvida todos os sais que têm esses dois álcalis como suas bases, 

contenham tanta água quanto aqueles hidretos são capazes de formar 
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ao se combinarem com oxigênio, e que eles o retenham até em 

temperatura muito alta; isto é possível, mas não foi provado até agora. 

(GAY-LUSSAC & THENARD, apud SIEGFRIED, 1963, p. 256). 

 

Apesar da grande reputação de Davy na Europa, pela excelência de suas 

habilidades analíticas, por seu trabalho com os óxidos de nitrogênio, e ainda devido a 

sua primeira conferência Bakeriana sobre eletroquímica, poucos químicos entenderam 

as implicações das descobertas de Davy. Entre os químicos britânicos, apenas Thomas 

Thomson, William Nicholson e Charles Sylvester relataram que a descoberta do 

oxigênio nos álcalis fixos ameaçava destruir a teoria do oxigênio para a acidez (LE 

GRAND, 1974). 

Thomson, que havia desconfiado de tal teoria, na quarta edição de seu System of 

Chemistry, anexou uma nota sobre o trabalho de Davy a seu catálogo de objeções à 

teoria de acidez de Lavoisier: “agora sabemos que os álcalis contêm oxigênio, e que eles 

devem suas qualidades alcalinas a esse princípio, tanto quanto os ácidos devem a ele 

suas qualidades ácidas”. Para Thomson, a soda e a potassa seriam mais duas exceções à 

concepção de que a presença do oxigênio era condição suficiente para a acidez. William 

Nicholson, na seção de sua revista científica denominada “Scientific News”, publicou 

uma nota muito favorável às descobertas de Davy, que ele considerou “muito 

surpreendentes”, destacando o comentário do químico inglês de que o oxigênio deveria 

ser considerado tanto o gerador de ácidos quanto de álcalis (LE GRAND, 1974, p. 63). 

Charles Sylvester, embora anteriormente houvesse sugerido que os álcalis seriam óxidos 

de hidrogênio, anunciou em 1808 ter confirmado os resultados experimentais de Davy, 

e concluiu:  
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A nomenclatura e o arranjo sistemático da química devem, portanto, 

passar por uma alteração; particularmente a primeira, que engloba o 

oxigênio e seus compostos, pois observamos que aquela substância é 

tanto o princípio da alcalinidade como da acidez (SYLVESTER, apud 

LE GRAND, 1974, p. 63-64). 

 

A maioria dos químicos, entretanto, não abandonou prontamente a teoria que 

relacionava o oxigênio à acidez. Avogadro, por exemplo, tentou modificar essa teoria, 

no sentido de incorporar as implicações do trabalho de Davy. Por outro lado, embora 

houvesse muitas referências ao trabalho de Davy, muitos químicos simplesmente 

ignoraram suas implicações para a teoria de acidez de Lavoisier. As objeções a essa 

teoria, com base na composição dos álcalis fixos, deixaram de ser relevantes por volta 

de 1810, com os estudos de Davy sobre o ácido oximuriático (cloro), que demonstraram 

a ausência de oxigênio no ácido clorídrico. Consolidou-se, assim, a visão de que o 

oxigênio não seria o único princípio acidificante (LE GRAND, 1974, p. 64-65). 

Observa-se, portanto, que o estabelecimento de consenso em torno de concepções 

teóricas que dessem conta dos experimentos de Davy foi muito mais difícil, e 

demorado, do que a aceitação do caráter metálico do potássio e do sódio. 
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Considerações Finais 

 

 

Neste trabalho, procuramos caracterizar alguns aspectos do debate científico em 

torno da definição de um metal, despertado pela preparação pioneira do potássio e do 

sódio por Humphry Davy. Buscamos fundamentar a análise de acordo com as 

tendências atuais da história da ciência, caracterizando a complexidade do 

empreendimento científico que se manifesta no estudo de casos pontuais. Para isso, foi 

necessário investigar o trabalho de Davy em seu devido contexto, isto é, buscando 

entender as ideias anteriores a respeito de elementos e de metais, e como esses conceitos 

estavam colocados na época de Davy. Além disso, a preparação do potássio e do sódio 

somente foi possível após a invenção da pilha elétrica por Alessandro Volta, o que nos 

levou a investigar também as relações entre a química e os estudos sobre a eletricidade. 

Conforme vimos, a partir da pilha, essas relações se tornaram muito próximas, como 

nunca fora possível até então. 

Um ponto que chamou a atenção em relação a este episódio foi o modo como 

Lavoisier classificou a soda e a potassa – substâncias então bastante conhecidas e de 

interesse econômico. Embora ele não fosse capaz de separar a soda e a potassa em 

componentes mais simples, Lavoisier tinha tanta convicção de que eram substâncias 

compostas que não as incluiu em sua tabela de elementos. Segundo ele, os álcalis 

seriam compostos de “bases metálicas” ainda desconhecidas, fortemente unidas ao 

oxigênio e completamente oxidadas. Alguns de seus contemporâneos, porém, coerentes 

com a definição operacional de substância simples, incluíram a soda e a potassa nessa 

categoria. 
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Quando Davy submeteu a potassa e a soda à eletrólise, pareceu ter poucas 

dúvidas de que estava produzindo uma decomposição. Ele também se convenceu 

rapidamente de que as novas substâncias, batizadas de potássio e sódio, eram metais, 

apesar de suas extraordinárias reatividades, e de suas densidades serem muito menores 

do que as de qualquer outro metal. Aqui, percebe-se a necessidade de uma reflexão a 

respeito de quais seriam as propriedades essenciais dos metais, e quais seriam 

acessórias, para a definição do critério de classificação. A importância que Davy 

atribuía à eletricidade pode ter sido decisiva para que ele considerasse a propriedade da 

condutibilidade elétrica entre as essenciais. 

Thenard e Gay-Lussac estiveram entre os maiores críticos do trabalho de Davy. 

Por algum tempo, eles acreditaram que os metais poderiam ser compostos por “bases” 

desconhecidas e associadas a uma substância também encontrada no hidrogênio, ou 

simplesmente seriam compostos dos álcalis com hidrogênio. Dessa forma, podemos 

observar que, mesmo após o trabalho de Lavoisier e seu grupo, ideias semelhantes às da 

teoria do flogístico ainda podiam ser utilizadas para explicar fenômenos recém-

descobertos. Percebe-se, assim, a necessidade de se pensar com cuidado na ideia de que 

houve uma “revolução científica”, na qual a teoria do flogístico foi abandonada e as 

novas ideias de Lavoiser foram aceitas por todos. Este episódio mostra ideias 

pertencentes ao panorama conceitual do flogístico permanecendo, dentro do novo 

panorama, e mesmo entre químicos franceses. Nesse sentido, Siegfried (1963) já havia 

observado como a conservação da massa não estava no centro da argumentação em 

torno do caráter elementar das novas substâncias (e mesmo dos metais em geral), como 

recomendava o programa lavoiseriano. Podemos imaginar que o novo e importante 

papel desempenhado pela eletricidade nas transformações químicas possa ter 
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influenciado nesse aspecto, pois a eletricidade era considerada por muitos como um 

fluido imponderável. E, se o imponderável participava de maneira tão importante nas 

transformações químicas, é compreensível que a conservação da massa pudesse ficar, 

por vezes, em segundo plano. 

Assim, este estudo de caso pode mostrar aos educadores em química, dos 

diferentes níveis de ensino, alguns aspectos da complexidade da construção do 

conhecimento científico. Espera-se, em particular, que os professores compreendam que 

a ciência não é construída numa sequência linear e acumulativa, na qual imediatamente 

se estabelecem consensos em torno de novas ideias. Além disso, é importante que os 

educadores incorporem a suas aulas a ideia de que muitas vezes a ciência é guiada pela 

tentativa de resolver problemas (como, neste caso, o problema da composição dos 

álcalis fixos), mas que as possíveis soluções ao problema podem ser controversas, e 

admitirem interpretações diversas. A incorporação de concepções como essas à prática 

docente pode levar a um ensino de ciências mais condizente com os objetivos 

preconizados na atualidade por pesquisadores da área e pelas diretrizes curriculares 

oficiais. 
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