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FUNDAMENTOS DA TEORIA
A T Ô M I C A EM Q U Í M I C A

Biblioteca do Serviço s*...
Nos fins do século XVIII e início do século XIX
inicia-se o período da idade científica. Não se deve procurar a razão de tal progresso no conhecimento do homem
sobre a natureza. O estudo da natureza é tão antigo
como a humanidade. Nas artes primitivas domésticas
tem-se a aplicação do conhecimento fragmentário sobre
as propriedades da matéria.
A química, também como ciência, está sujeita à evolução histórica do conhecimento puro. No período que
vamos estudar, observa-se que a investigação científica,
empenhada numa investigação pelo conhecimento puro,
começa a proceder e sugerir aplicações práticas e invenções notáveis. E' um engano pensar que as aplicações
práticas da ciência representam seu principal objetivo.
As necessidades práticas da vida acicateiam os homens.
Cada invenção abre novos horizontes à investigação científica. As atividades práticas têm um grande efeito sobre
o pensamento humano, mas é indireto, lento e acumulativo.
Uma idéia nova nasce e se deriva da pesquisa pura (1)
PKINTBD IN BRAZIL
Todos os Direitos Reservados

(]) The place of the Technologist in lhe world of to-day. -- Wailace P. Cohoe. — Chemistry and Tndustry, vol. 60, n. 36.

R. Argenlicre

No período que vai desde Lavoisier até Mendeleyer,
manifesta-se por uma aplicação progressiva dos métodos
experimentais. Pouco a pouco, os homens de ciência começaram a adotar a idéia de que a matéria, da mesma
forma que suas propriedades primárias e suas relações,
eram realidades essenciais, tais como a ciência as revelava. Sobre os alicerces sólidos dos trabalhos de Newton
e Laplace, a física e a química ergueram sua estrutura.

Lavoisier funda a escola dualista.
O imortal Lavoisier, deitando por terra a teoria do
flog-ístico, criou a escola dualista. Que vem a ser esta
escola? Que importância desempenhou na química? Ela
desempenhou um papel transcedental, porque serviu de
ponte de ligação entre as experiências acumuladas no início do século XIX e os albores de nosso século.
O grande químico francês estabeleceu a composição
dos óxidos, então conhecidos sob o nome genérico de "cal
metálica", como ainda dos ácidos (o sulfúrico. o sulfuroso
e o azótico entre outros). Lavoisier mostrou a propriedade que têm essas duas classes de compostos de reagirem
mutuamente, produzindo os sais, que constituem uma nova
classe ou função. Lavoisier era um gênio e somente por
isso pressentiu-os. Não foram resultados de experiências, mas estabelecidos "pela maravilhosa metodologia de
que se servem os pesquisadores para atingir um objetivo.
Lavoisier não se limitou à pesquisa para o conhecimento da composição dos corpos. Suas vistas se voltaram para o estabelecimento de uma teoria sobre a constituição dos compostos, dando-lhe um corpo de doutrina,
numa admirável base de síntese.
O grande químico estabeleceu, assim, unia série de
idéias fundamentais sobre o seu sistema, fundando o que
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se conhece por "escola dualista". Lavoisier estabeleceu
a premissa de que em todos os compostos seriam encontrados dois elementos ou grupos, imediatamente unidos
entre si, e dotados de propriedades opostas, capazes de se
neutralizarem pelo simples fato da combinação.
Assim, por exemplo, a combinação dos metais com
oxigênio produz os óxidos. A combinação dos metalóideá
com oxigênio dá em resultado os ácidos. O composto resultante da combinação do enxofre com um metal é um
sulfureto. E assim por diante em relação a outros corpos
simples. Tais compostos são evidentemente binários, porque cada um deles encerra apenas duas qualidades da matéria simples.
Em seguida, Lavoisier estabeleceu que dois compostos
binários podem combinar-se entre si, formando um novo
corpo de ordem mais complexa, o qual deve ainda ser considerado como composto binário, porém, da segunda ordem. Os ácidos e os óxidos, que são Einários de primeira
ordem, combinam-se entre si, produzindo os sais, que
também são compostos binários, mas de segunda ordem.
Embora o vitríolo verde — sulfato ferroso — contenha realmente três qualidades de elementos — enxofre,
oxigênio e ferro — importa considerá-lo como binário do
segunda ordem, porque o oxigênio se acha repartido entre
o ferro e o enxofre, formando um oxido com o primeiro
e um ácido com o segundo. O ácido 0 oxido, assim formados, unem-se um ao outro para formar o sal.
Tal era o princípio da escola dualista de Lavoisier.

Fíxidez das proporções químicas.
Os corpos simples se combinam uns com outros em
proporções definidas. Este é um grande princípio que os
químicos estabeleceram desde então. Mas, para se chegar
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a esta conclusão, foram necessários anos de luta e de pesquisas. Esta proposição compreende dois fatos fundamentais. As relações pelas quais os corpos se combinam
são fixas, para cada combinação. Em segundo lugar, os
números que exprimem essas relações são proporcionais
entre eles por combinação das mais diversas. Essas proposições precisam ser melhor estabelecidas.
Dois corpos simples se unem um com outro para formar uma dada combinação. Não obstante1 as quantidades
da reação, a relação entre esses dois elementos permanece
constante. As menores partículas, como toda a massa que
esses elementos contêm, continuam com os pesos rigorosamente proporcionais, e nenhuma circunstância física de
pressão, ou temperatura é capaz de modificar essas relações de peso. E' uma verdade para todas as espécies de
combinações, tanto as mais simples como as mais complicadas. Essa fixidez de relações, segundo as quais os cor
pôs se combinam, foi reconhecida e admitida como verdadeira, a partir de 1806. Bergamn, partindo de numerosas
análises quantitativas, chegou à conclusão de que as com
binações analisadas eram formadas em determinadas proporções. Lavoisier, por sua vez, mostrou de maneira
formal, o fato de que existe uma constância de relações
segundo as quais os corpos se combinam. Em cada oxido,
em cada ácido, dizia ele, a relação do oxigênio com o metal
é fixa e importa determinar exatamente essa relação para
cada composto oxigenado. Admitiu, posteriormente, que
a diferença existente entre os ácidos do enxofre e
entre os compostos do azôto, é a faculdade dos corpos
simples se unirem ao oxigênio em muitas proporções, de
tal forma que cada grau de oxigenação corresponde a uma
relação determinada e constante entre os pesos dos dois
elementos. Aliás, a lei de fixidez foi implicitamente admitida e enunciada por Lavoisier. Se esse genial químico
tivesse dado um passo a mais, teria descoberto a lei das
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"proporções múltiplas", Mas, esse passo decisivo não
foi dado.
Em julho de 1799, seu discípulo Berthollet (1748-1822), notável químico que acompanhou Napoleão ao
Egito, deu a público sua memória "Pesquisas sobre as
leis da Afinidade". Ele enunciava, pela primeira vez,
vasadas em idéias profundas, a influência que a afinidade
poderia exercer na marcha das decomposições químicas,
as condições físicas dos corpos, sua coesão, solubilidade,
insolubilidade e volatilidade. Sem negar o fato da fixidez
'da composição de certas combinações, ele atribuía esse fato
à influência fortuita dessas combinações físicas, em certos casos determinados, recusando-lhe atribuir o caráter
de uma lei geral. Dizia ê!e que no sulfato de barita, a
relação entre o ácido sulfúrico e a barita é constante, mas
não é pelo ácido e a base que eles devem se unir nesta
justa e fixa proporção, porque o sal que se forma é. absolutamente insolúvel. Assim, nesse caso, como em muitos
outros, a constância da composição está sob a dependência
duma propriedade física, isto é, a coesão — a insolubiiidade do sulfato de barita. Mas, a regra é esta: as combinações químicas se efetuam em proporções que podem
variar entre certos limites.
Um sal é formado por solúvel e uma base pouco solúvel ou insolúve!; esse sal poderá separar-se sob a forma
insolúvel e com uma composição fixa, não obstante a proporção da base ser justamente suficiente para determinai
a precipitação do sal, oferecendo esta composição. Mas,
quando a proporção da base tende a aumentar, a precipitação do sal então tem lugar, somente sua composição não
será mais a mesma, uma vez que ela detém quantidades
crescentes da base, pela mesma quantidade de ácido.
Um metal, como o mercúrio, que se dissolve no ácido
nítrico, se unirá, para se oxidar, em quantidades de oxigênio variável entre um máximo e um mínimo. Não e
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possível sustentar, assim como fez Lavoisier, que quando
se forma um sal pela reação de um ácido sobre um metal,
existe uma relação constante entre a quantidade do metal
e a quantidade do oxigênio que este toma ácido para
se oxidar.
Estas proporções sustentadas por Berthollet foram
combatidas e vitoriosamente refutadas por S. L. Proust
(1755-1826). Quando se dissolve o carbonato de cobre
natural em um ácido e que se precipita em seguida à
solução por um carbonato alcaüno, obtém-se uma quantidade de carbonato de cobre igual àquela do carbonato
natural no qual foi dissolvido. Proust concluiu, dessa
fato, que a composição do carbonato de cobre é fixa e
exatamente a mesma, seja ela formada nas profundezas
da terra ou tenha nascido, artificialmente, por um processo químico. Suas pesquisas ulteriores. permitiram-lhe
generalizar esta conclusão. Entre suas pesquisas é in
teressante citar principalmente aquelas relativas à composição de dois óxidos de estanho, do sulfureto de ferro,
e do sulfureto de antimônio. Em todos estes compostos,
a relação dos pesos entre os dois elementos é constante.
E se dois corpos simples são capazes de formar inúmerod
compostos, combinando-se entre eles em diversas proporções, como o estanho com o oxigênio, o ferro com o enxofre, constata-se que em cada grau de combinação a relação torna-se invariável.
Proust opôs esses fatos aos de Berthollet, mostrando
que esses últimos admitiam uma interpretação diferente.
As dissoluções metálicas nas quais o metal se encontra
combinado em quantidades variáveis de oxigênio; os sais
que se precipitam e que contêm quantidades variáveis de
bases; os óxidos de estanho ou de chumbo obtidos pela
calcinação de metais ao ar e que têm fixas quantidades
variáveis de oxigênio; todos esses corpos não contêm oa
não constituem compostos químicos determinados: são

misturas, em proporções diversas, de inúmeros compostos,
onde cada um possui uma composição fixa. E, a fixidez
da composição aparece para Proust como um atributo das
combinações, como uma grande lei da natureza. "No
meu modo de ver, dizia ele, um composto químico é um
produto privilegiado, a que a natureza designou uma proporção fixa."
Esta discussão, uma das mais memoráveis onde a
ciência teve a oportunidade de vislumbrar seu futuro, se
prolongou de 1799 a 1806 e foi sustentada de parte a parte
com uma potência de raciocínio e argumentos, um sentimento de respeito pela verdade, como nunca o mundo
j p mais assistiu. Eram os primeiros frutos que a verdadeira ciência produzia.
Berthollet desenvolveu principalmente seus pontos de
vista em sua célebre obra intitulada "Essai d'une Statis
tique Chimique" aparecida em 1803. A idéia dominante
desse livro é que a afinidade química e a atração astronômica são manifestações diferentes, mas próprias da
matéria. Uma idéia assim tão profunda, conduziu o autor
a fazer intervir nas reações químicas não somente a energia das afinidades como ainda a influência das massas.
Num grande número de reações esta influência ó
preponderante, de fato, na marcha das decomposições oa
das combinações. Ela aumenta ou diminui a proporçá)
dos compostos que nascem ou sucumbem em uma reação.
Mas o que ela não governa são as proporções segundo as
quais os elementos estão unidos em seus compostos. E'
neste ponto que' Berthollet havia discordado. Depois üèle, o conceito de massas exerceu uma influência sobre as
relações segundo as quais dois corpos se unem para formar um composto, quando uma condição física não intervém para determinar a separação de um composto^ em
proporções fixas. Assim, quando um ácido age sobre
uma base de maneira a dar nascimento a um sal solúve1,

fl
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é verdade que o ponto de neutralidade corresponde a proporções fixas de ácido e de base combinadas. Mas um
excesso de um ou de outro desses elementos, quando associados, entrará na combinação e isto em proporções variáveis, até o momento em que uma propriedade física, n
coesão, por exemplo, determine a separação de um composto em proporções fixas. Num grande número de combinações químicas, observa-se esta fixidez nas proporções
dos elementos. Mas estes são casos particulares, impossíveis de serem erigidos em um valor geral. Este era, em
síntese, o pensamento de Berthollet.
Proust, pelo contrário, sustentava a generalidade
dessa lei. Se é impossível, dizia ele, compor uma onça
de ácido nítrico, um oxido, um sulfureto, uma gota de
água, segundo outras proporções que não aquelas que a
natureza assinalou por toda a eternidade a esses compostos, é preciso reconhecer que existe para os compostos
químicos uma espécie de "balança", que está submetida
às ordens imutáveis da natureza e que, mesmo nos laboratórios, determina as relações dos elementos em sua composição. Estes últimos são de inúmeras ordens. Os mais
simples são geralmente formados por dois elementos, por
três, e, raramente, por quatro. Mas este composto de
ordem simples podem unir-se entre eles para formar combinações mais complexas. Em outros casos, eles não fazem
senão misturar-se. Nessas misturas, a proporção djs
elementos está naturalmente sujeita a variações. Ao contrário, em todas as combinações químicas propriamente
ditas, ela é fixa.
A opinião de Proust funda-se em que a proporção
prevalece, contraditando assim a opinião de seu poderoso
oponente, Berthollet.
Esta grande verdade de fixidez das proporções químicas firmou-se definitivamente a partir de 1806. Mas
as discussões entre Berthollet e Proust, que agitaram os

espíritos nos primeiros anos daquele século, não trouxeram senão uma idéia incompleta da questão.
O sulfureto de antimônio oferece uma composição
constante? E' ele a mesma coisa que os sulfuretos de
ferro, os óxidos de estanho e o cobalto? Sim, dizia
Proust. Não, respondia Berthollet. A questão hoje está
definitivamente revelada. No entanto, Proust e Berthollet não abordaram o assunto senão por um de seus lados.
E' verdade que os sulfuretos em geral apresentam unia
composição fixa. E' verdade também que em cada oxido
metálico o metal e o oxigênio estão unidos segundo as
relações invariáveis. Mas isto não é tudo. A análise
demonstra que as quantidades dos diferentes metais que se
unem a um mesmo peso de enxofre, apresentam entre elas
as mesmas relações que as quantidades dos mesmos metais
que se unem a um mesmo peso de oxigênio. Independente
do fato da fixidez, existe um outro, a proporcionabilidada
das quantidades ou dos pesos dos corpos que entram na
combinação. Esta lei foi descoberta por Richter, que viveu em Berlim no fim do século XVIII. Berzelius atribuía a C. F. Wenzel esta descoberta. E Dumas também
reivindicava para si a glória dessa descoberta.
J. D. Richter se preocupou em aplicar as matemáticas
à química, e, em particular, descobrir as reações numéricas entre as quantidades dos corpos que se combinam.
Seus esforços, nesse sentido não foram bem sucedidos.
Mas a obra de Richter possui idéias justas e descobertas
fundamentais -que recomendaram seu nome à posteridade.
O ponto de partida das pesquisas de Richter é o fato,
conhecido em seu tempo, da permanência da neutralidade
na decomposição dupla de dois sais neutros. Uma explicação desse princípio encontra-se no primeiro volume de
seus "Elementos de Estequiometria", aparecido em 1792.
Richter designa com o nome de séries de massas as quantidades de elementos análogos — bases ou ácidos — qua
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se combinam com um mesmo peso de outro elemento. Nas
pesquisas posteriores que empreendeu, estabeleceu claramente esta proposição: as diferentes quantidades de bases
que formam os sais neutros com l 000 partes de ácido
muriático anidro, formam assim sais neutros com um
mesmo peso (1394 partes) de ácido vitríolo anidro.
Daí resulta, segundo a fórmula dada, que se se toma
um peso A dê um muriático (clorureto) que detém l 000
pesos de ácido e um peso de A — l 000 de base e um peso
B de um sulfato contendo 1394 de ácido sulfúrico e 1394
de uma segunda base, esta quantidade da última base
neutralizará, assim, exatamente 1000 pesos de ácido
muriático.
Com as pesquisas posteriores chegou-se assim à idéia
dos pesos de combinação ou valores estequimétricos, ou
seja, as quantidades em peso dos diversos elementos que
correspondem ao hidrogênio, quando se toma este por unidade. Por exemplo, a água, de qualquer modo que for
obtida, se compõe invariavelmente de hidrogênio e oxigênio, combinados na proporção de l a 8.
Richter também fez uma descoberta importante. Reconheceu que as quantidades dos diversos metais que s?
dissolvem em um mesmo peso de ácidos se combinam com
o mesmo peso de oxigênio. Assim, por exemplo, 14 partes
de nitrogênio combinam com 8 de oxigênio em um composto e com 16 partes, isto é, exatamente o dobro, em outro
composto. Esta descoberta passou desapercebida e foi
Gay-Lussac que a descobriu novamente em 1808. Richter
estabeleceu que certos metais como o ferro e o mercúrio
podem combinar-se em muitas proporções com o oxigênio,
de maneira a formar dois graus de oxidação. Proust
descobriu este fato pela segunda vez e acentuou-o fortemente na polêmica que teve com Berthollet, mas não ré
conheceu que as quantidades de oxigênio que os diferentes

óxidos contêm dum mesmo metal, aumentam numa relação muito simples.
No fim do século 18 e no início do século 19, um
certo número de fatos exatos relativos à composição doa
sais e em geral das combinações químicas foram descobertos, mas estas descobertas apareciam isoladas uma das
outras no panorama científico. Sua alta significação escapou aos químicos e o liame teórico que as unia estava
ainda profundamente submergido. A um sábio inglês
estava reservado o trabalho de completar e coordenar por
uma descoberta de primeira ordem uma hipótese simples
e fecunda (2).

Dalton e os átomos.
Nasceu John Dalton a 6 de setembro de 1766. Era
filho de um tecelão de Westmoland e viera ao mundo tendo como teto uma palhoça, em Eaglesfield, no condado de
Cumberland. Dalton constitui o caso típico da vitória da
vontade sobre as adversidades da vida e da natureza. Aos
doze anos quis fazer-se professor. E nas escassas horas
de folga, depois de suas tarefas cootidianas, na escola do
um primo, aprendeu a matemática e as ciências físicas.
Na aldeia de Kendal tornou-se mestre, passando ali
doze anos, Aos 26 anos de idade, Dalton percebeu que
sofria de cegueira das cores. Analisando o próprio defeito apresentou um minucioso lelatório sobre a mesma
à .Sociedade de Manchester, propondo uma explicação.
Não obstante ser ela infundada, a anomalia ficou sendo
conhecida por "daltonismo". Aos 28 anos de idade Dalton foi nomeado professor de matemática e filosofia na(2)

Este sábio era John Dalton.
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tural na Academia de Manchester. Sua figura é de grande projeção na história da química e também na da física.
Introduziu o conceito do átomo na ciência e o caracterizou
de tal forma, que desde aí tornou-se imprescindível a presença dessas minúsculas partículas.
Como chegou ele a esta conclusão?
Dalton começou por estudar os problemas da meteorologia. E estranhava que nesse campo houvesse tantas
coisas inexplicáveis. Observou os gases e, pouco a pouco,
surgiu-lhe no espírito a idéia de que a única explicação
plausível aplicável a esse estado da matéria era a concepção do átomo. Em 1802 sua atenção voltou-se para a
ação do ar sobre o bióxido de azôto em presença da água.
Ob&arvou que o oxigênio contido em 100 volumes de ar
se unia, seja a 36, seja a 72 volumes de bióxido de azôto,
conforme as condições da experiência. Concluiu que esta
combinação se efetuava entre o oxigênio e uma certa
quantidade de bióxido de azôto ou o duplo dessa quantidade, mas não entre as quantidades intermediárias. Nessa observação via-se o germe da lei das proporções múltiplas, conquanto ela não fosse ainda enunciada na comunicação que ele escreveu sobre essas experiências. Ela
foi anunciada ao mesmo tempo que a hipótese atômica,
dando-lhe a explicação teórica, numa comunicação que
Dalton fez a seu patrício Thomson, em agosto de 1804.
Estudou, então, a composição do gás dos pântanos e reconheceu que, para uma mesma quantidade de carbono, esse
gás continha uma quantidade de hidrogênio que era exatamente o dobro daquela contida no hidrogênio bicarbonatado. Segundo uma indicação de Thomson, Dalton tirou os fundamentos de sua teoria das pesquisas sobre a
composição das combinações de oxigênio e de azôto. E
de fato, a observação da absorção do oxigênio pelo bióxido
de azôto forneceu-lhe uma primeira indicação da composição doa compostos. Em todo o caso é difícil precisar aa

datas das descobertas de Dalton, a não ser pela evolução
sucessiva de suas idéias, e separar em sua origem a descoberta da lei das proporções múltiplas e a concepção
sobre a hipótese atômica.
Em uma memória sobre a absorção do gás pela água,
lida em outubro de 1803, diante da Sociedade Literária e
Filosófica de Manchester, Dalton atribuía a desigual solubilidade dos gases à circunstância de que suas últimas
partículas não têm pesos idênticos. E que os átomos ele
mentares que as constituem entram em números desiguais.
Pouco a pouco, esta idéia foi se avolumando. Nesse escrito ele anunciava estar ocupado desde há algum tempo
na determinação dos pesos relativos das últimas partículas dos corpos, coisa nova, segundo ele, e importante. E
sem insistir no desenvolvimento dessas idéias, ajuntou i
sua memória a primeira tábua dos pesos atômicos, assim
concebidos:
Água
6,5
Hidrogênio 1
Arrjoíaco
5,2
Oxigênio 5,5
Protóxido de azôto
13,7
Azôto
4,2
Bióxido de azôto
9,3
Fósforo
7,2
Ácido nítrico
15,2
Enxofre 14,4
Hidrogênio fosfórico
8,2
Carbono 4,3
Hidrogênio sulfurado
15,4
Ácido sulfuroso
19,9
Ácido sulfúrico
25,4
Oxido de carbono
9,8
Ácido carbônico
15,3
Gás dos pântanos
6,3
Gás olificante (acetilênio) 5,3
Éter
9,6
Álcool
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pesos atômicos eram incorretos.
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ram cometidos involuntariamente por um homem que não
dispunha, nem mesmo a ciência da época, de aparelhos
tão sensíveis para medir partículas de ordem infinitesimal.
Dalton considerava as combinações químicas como
formadas pela adição de átomos elementares. Assim é
que procurou determinar os pesos relativos tomando o
hidrogênio por unidade. Quando dois corpos se combinam em inúmeras proporções, esta combinação não se efetua senão pela adição de átomos inteiros. Daí resulta
que a proporção de um dos corpos permanece constante,
e a do segundo devem ser exatamente múltipla da outra.
E' exato que nos anos de 1803 e 1804 Dalton enunciou
implicitamente, ou pelo menos admitiu a lei das proporções múltiplas. Sabe-se disso porque, na polêmica travada entre Berthollet e Pròust, defendeu o segundo. Alguns
anos mais tarde emitiu esta opinião:
"Em todas as pesquisas químicas deu-se, com razão,
muita importância à determinação das relações segundo
as quais os elementos se unem entre eles nos corpos compostos, mas desgraçadamente tudo pareceu parar aí, enquanto que a consideração dessas relações poderia conduzir a conseqüências importantes, concernentes, aos pesos
relativos das menores partículas ou dos átomos dos
corpos."
A partir de 1804, a hipótese atômica inspirou os trabalhos e dominou as idéias de Dalton. Uma prova disso
pode ser encontrada na profunda influência que esta noção exerceu sobre seu espírito na maneira de representar
a constituição do gás dos pântanos que ele estudou em
1804. A teoria das proporções múltiplas veio fortalecè-lo em sua posição teórica. Berzelius, o notável químico
sueco, escreveu a Dalton: "Tendes razão em dizer que a
teoria das proporções múltiplas é um mistério sem a hipótese atômica."

Em 1808, Dalton publica a primeira parte de sua
obra "Novo sistema de conhecimentos químicos", na qual
expõe os fundamentos de sua teoria.
"Existem três classes de corpos ou estados, dizia ele,
que chamaram a atenção de um modo especial aos químicos filosóficos, isto é, os fluídos, líquidos e sólidos, ü
exemplo mais vulgar se encontra na água, que, em certas
circunstâncias, pode apresentar três estados: no vapor reconhecemos um fluído perfeitamente elástico, na água um
líquido perfeito e no gelo um sólido completo. Estas ODservações conduziram, tàcitamente, à conclusão que parece universalmente aceita de que todos os corpos de? grandeza observável, sejam líquidos ou sólidos, se compõem
de um vasto número de partículas extremamente pequenas
ou átomos solidarizados por uma força da atração que é
mais ou menos poderosa conforme as circunstâncias."
"A análise e a síntese químicas não vão além da separação dessas partículas, umas das outras, ou de seu
aglomerado. Nenhuma criação nova ou destruição da
matéria se encontra dentro dos domínios da química.: o
intento de criar ou destruir .um só átomo de hidrojfíruo
eqüivaleria a introduzir um novo planeta no sistema solar
ou anular outro já existente (veja-se nesta notável passagem de Dalton uma previsão da física atual, em que o
químico inglês compara implicitamente o átomo com o sis
tema solar; ele chegou tão perto da verdade, que se esta
passagem fosse escrita por Rutherford, não se notaria a
menor diferença). Todas as mudanças que podemos produzir se limitam a destacar as partículas que se encontram
em um estado de coesão ou combinação, ou ainda combinar as que estiverem já previamente separadas."
"Em todas as investigações químicas concedeu-se
grande importância ao fato de precisar os pesos relativos
dos elementos simples que entram para formar um corpo
composto. Mas até agora têm sido vão os esforços enca-
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minhados para este fim. E um dos objetivos da presente
obra é ressaltar a importância e a vantagem de precisai
os pesos relativos das partículas essenciais, tanto dos cor
pôs simples como dos compostos; o número de partículas
elementares simples que constituem uma partícula composta e o número de partículas menos complexas que entram na formação de uma partícula mais complexa.
Dois corpos A e B podem combinar-se dos seguintes
modos, partindo da combinação mais rudimentar:
]
1
2
l
3

átomo
átomo
átomos
;ítomo
átomos

de A
de A
de A
de A
de A

+
+
+
+
+

l
2
l
3
l

átomo
átomos
átomo
átomos
átomo

de B = l
de B = l
de B = l
de B == l
de B = l

átomo de C, binário.
átomo de D, binário.
átomo de E, ternário.
átomo de F, quaternário.
átomo de G, quaternário.

1." Quando só se pode obter uma combinação com
dois corpos, deve supor-se que esta combinação é binaria,
a menos que por alguma causa concreta apareça o contrário.
2." Quando se observam duas combinações, deve
presumir-se que uma delas seja primária e a outra secundária.
3.a No caso de se obterem três combinações, pode-se
esperar que uma seja binaria e as outras duas ternárias,
assim por diante.
Da aplicação destas regras nas experiências químicas,
deduzimos as seguintes conclusões: l.a) que á água é um
composto binário de hidrogênio e oxigênio, achando-se os
pesos relativos de doisn átomos elementares na-relação 1:7,
aproximadamente: 2. ) que o amoníaco é um composto
binário dea hidrogênio e azôto, no qual a relação indicada
é 1:5; 3. ) que o gás nitroso é um composto binário da
azôto e oxigênio, cujos átomos guardam a proporção 5:7,
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respectivamente; 4.") que o oxido de carbono é um com
posto binário, formado por um átomo de carbono e um de
oxigênio, pesando 12 em conjunto, etc. Em todos esses
casos os pesos são expressos em átomos de hidrogênio,
que se tomam por unidade". E' aí que aparece pela primeira vez a origem da notação atômica, linguagem simbólica e de nomes mais concisos, mais claros que a das palavras, tornando-se um grande instrumento de progresso
para a ciência. Dalton figurou os átomos, traçando pequenos círculos. Para distinguir os átomos de cada elemento pôs marcas dentro dos pequenos? círculos. Por
exemplo, um círculo simples representava os átomos do
oxigênio; a partícula de hidrogênio .era representada por
um círculo com um ponto no centro; o azôto, por um círculo cortado por um diâmetro vertical. E assim por diant-e.

Q OXIGÊNIO

©

ENXOFRE

0

HIDROGÊNIO

CARBONO

0

AZÔTO

PRATA' A

Continuando a aplicar estes princípios básicos à representação de estruturas mais complexas, traçou esses
desenhos:
AMÔNI,

O 0 A'GUA
% O OXIDO DE CARBOMO

ÁLCOOL

Dalton incorreu em erros inevitáveis de sua época.
Considerava ainda o calor como um fluído sutil. Seus
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pesos de combinação não são precisos, uma vez que na
água o oxigênio entra com o peso 7, em vez de 8, o que é
real, tomando-se o hidrogênio como unidade. Por outra
parte, sua hipótese de que só quando conhecido um composto de dois elementos é que ele deverá formar-se pela
união de átomo com átomo, dista muito da verdade. Isto
o conduziu a um grave erro em suas idéias sobre a constituição da água e do amoníaco. Contudo, sua interpretação de que os pesos de combinação dos elementos químicos proporcionam os pesos relativos dos átomos, demonstrando que são átomos inteiros e não fracionados ou quantidades arbitrárias as que se combinam entre si, foi realmente genial e aceita em seguida pelos químicos mais autorizados do mundo. Esta hipótese contribuiu de tal forma para a interpretação dos fenômenos, que passou a ser
considerada como uma verdadeira teoria positiva para a
maioria dos químicos e constitui a base da filosofia química desenvolvida no último século.

Gay-Lussac trouxe às idéias de Dalton um apoio firme e inabalável. Essas relações fixas que se constatam
entre os pesos dos elementos que entram na combinação;
essas relações simples que existem entre os pesos dos mesmos elementos nas combinações múltiplas desses elementos, são encontradas considerando os volumes segundo os
quais os gases se combinam. Ao aproximar estas duas
ordens de fatos, e trilhando a interpretação que Daltun
deu aos primeiros, não se pode concluir que os pesos relativos dos volumes gasosos que se combinam, representam precisamente os pesos relativos dos átomos. Em outros termos, existe uma relação simples entre os pesos específicos dos gases simples e seus pesos atômicos. Gay-Lussac percebeu esta relação simples e Berzelius preqsou-a alguns anos mais tarde.
O interessante é que esta contribuição dava um poderoso apoio à teoria de Dalton. Mas o físico inglês nem
sequer recebeu com aplausos a descoberta do químico e
físico francês. Pelo contrário, desprezou-a. Tachou Gay-Lussac de pouco exato. De fato, Dalton parece não ter
percebido essas relações que existem entre as densidades
dos gases e os pesos atômicos, pois isto não é muito simples e nem se pode ser levado, à primeira vista, a acredi
tar nisso.
Surgiu uma grande dificuldade que somente foi solucionada anos mais tarde, depois de insanos trabalhos e
tacteios. Portanto, a concepção teórica que abrangia as
duas ordens de fenômenos, e que estabeleceu um liame
entre as proporções químicas definidas e múltiplas e a
lei que rege a combinação dos volumes gasosos, foi formulada em 1813 pelo químico italiano Amadeo Avogadro
(1776-1856).
Tendo como apoio as descobertas de Gay-Lussac, Avogadro foi conduzido a admitir que existe uma relação sim
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Lei dos volumes.
Os pesos atômicos estabelecidos por Dalton representavam as proporções segundo as quais os corpos oe
combinam e se exprimem pelas relações ponderáveis d?
suas últimas partículas.'
Por exemplo, os volumes dos gases que se combinam
são entre eles de relações muito simples. E o volume da
combinação formado se encontra numa relação simples
com a soma dos volumes dos gases competentes. Este
enunciado abrange um grande número de fatos que nãc
sofrem nenhuma exceção, e constitui uma grande lei da
natureza: a lei de Gay-Lussac. Convenientemente interpretada, ela se tornou um dos vigamentos fundamentais
da ciência química.
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pies entre os volumes dos gases e o número de moléculas
simples ou compostas que eles contêm. A hipótese mais
simples consistia em admitir que todos os gases contêm
em igual volume, o mesmo número de moléculas integrantes. Essas moléculas seriam igualmente afastadas umas
das outras, nos diferentes gases, e situadas a distâncias
tão grandes em relação às dimensões de suas moléculas,
que sua atração mútua se tornaria nula.
As moléculas elementares para Avogadro eram os
átomos; as moléculas integrantes, que estão espalhadas
em igual número nos corpos gasosos, que o calor põe em
movimento e qua a afinidade atrai, são hoje chamadas por
moléculas.
Idéias análogas àquelas do químico italiano foram
emitidas em 1814 por Ampère, o genial físico francês.
Foi ele que fez a distinção entre as partículas e as moléculas.
A partícula, dizia ele, é "uma congregação de um
número determinado de moléculas numa situação determinada contendo entre elas um espaço incomparàvelmen
te maior que o volume das moléculas".
E ajunta:
"No caso dos corpos passarem ao estado de gás, suas
partículas são separadas e atiradas uma das outras, pela
força expansiva do calórico, a distâncias maiores do que
aquelas onde as forças de afinidade ou da coesão têm uma
ação apreciável. De maneira que essas distâncias não dependem senão da temperatura que o gás suporta e das
pressões e das temperaturas iguais. As partículas de
todos os gases, sejam simples, sejam compostas, são situadas à mesma distâncias uma das outras. O número das
partículas é nessa suposição proporcional ao volume dr>
gás." Esta passagem é notável. Mas eis uma conse-

qüência natural da proposição enunciada por Ampère: &s,
distâncias entre .as partículas gasosas são as mesmas e
não1 dependem senão da temperatura e da pressão; é claro
que as mesmas variações de temperatura e de pressão devem fazer os gases experimentarem as mesmas transfor
mações de volume.
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II
INTERPRETAÇÃO DE BERZELIUS
João Jacob Berzelius (1779-1848), notável químico
sueco, emitiu em 1813 a hipótese de que para se representar a composição dos corpos, era preciso levar em consideração a relação dos volumes segundo os quais os gases se combinam para formar um gás composto. Ele desenvolveu esta idéia em uma memória sobre a natureza
do hidrogênio.
Sabe-se, dizia ele, que o volume de um corpo gasoso
se combina com 1,2,3, volumes de um outro corpo gasoso;
é suficiente, pois, determinar os pesos desses volumes,
para conhecer as relações de equilíbrio simples segundo as
quais os gases se combinam entre si. E' claro que os números assim obtidos se aproximam dos pesos atômicos de
Dalton, sem se confundirem com eles.
Conquanto se declarasse partidário da teoria atômica, Berzelius dizia que era preferível se cingir à teoria
dos volumes, porque oferecia a vantagem sobre a outra
de se apoiar em fatos constantes. Nessa ordem de idéias,
para exprimir a composição dos corpos em pesos, indicava: 10. o número dos volumes elementares que estão unidos para formar um corpo composto; 20. os pesos relativos desses volumes, isto é, as densidades dos elemento/s
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tomados no estado gasoso. Daí a importâncias das determinações. Relacionou as densidades com a do oxigênio, que determinou igual a 100.
Assim, o peso de um volume elementar de oxigênio
é — 100
Um volume elementar de hidrogênio é — 6,218
Um volume elementar de azôto — 88,6
Um volume elementar de cloro — 221,4
Esses pesos exprimiam as quantidades dos corpos
que entram na combinação. Em um grande número de
casos, sua determinação encontrava dificuldades, e só podia ser feita por métodos indiretos. De fato, nessa época
Berzelius somente conhecia dois gases simples, o oxigênio
e o hidrogênio, para tomar a densidade.
Em 1818, Berzeüus, na sua teoria sobre as proporções químicas, modificou sensivelmente cs pontos de vista
que haviam emitido em 1813. A idéia dirigente não é fundamentar o sistema dos pesos atômicos sobre a teoria dos
volumes. Procurou conciliar a "teoria corpuscular" com
as indicações da teoria atômica.
"Os corpúsculos indivisíveis, ou últimas partículas dcj
corpos, são designados com o nome de átomos: é o termo mais cômodo porque é o mais usado. Pode-se designá-los com o nome de partículas, moléculas, equivalentes
químicos, porque todos esses termos parecem sinônimo-5.
Os pesos relativos desses átomos representam as proporções químicas. Essas proporções fixas que foram reconhecidas pelos pesos, podem ser encontradas pelos volu
mês, nas combinações gasosas. A teoria dos volumes e a
teoria atômica ou corpuscular conduziram aos mesmos
resultados, no que concerne às relações de equilíbrio dos
elementos nas combinações; o que se chama por átomo em
uma, é designado em outra por volume."
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Berzelius notou que esta lei não se aplicava aos gases compostos. E' possível que um volume de gás composto tenha menos átomos do que um mesmo volume de gá.s
simples. Assim l volume de vapor de água contém duas
vezes menos átomos (átomos compostos, moléculas) do que
um volume de hidrogênio.
Tal é a expressão que Berzelius imprimiu à teoria
atômica em 1818, fundando-se, de uma parte, nas proporções químicas e de outra sobre uma coníepção particular
da lei dos volumes. Esta concepção não foi muito feliz.
Is»m«>ríísmo,
Em dezembro de 1819, E. Mitscherlich publicou os
resultados de suas pesquisas sobre o isomorfismo. As pesquisas que ê!e fez sobre os fosfatos e os arseniatos levaram-no a essa importante descoberta. Estabeleceu em seguida que esses sais apresentam uma composição análoga
quando se representa a composição em "proporções" atribuindo-se ao ácido fosfórico uma proporção, de fósforo, e
cinco proporções de oxigênio. Posto isto, ele reconheceu
que os fosfatos e os arseniatos da mesma base, combinados
com a mesma quantidade de água de cristalização, possuem a mesma forma cristalina. A correlação entre a
analogia da composição e a identidade da mesma forma
cristalina, é nisso que consiste a descoberta. Depois de
ter estabelecido esta correlação para os dois sais da mesma base formados por dois ácidos diferentes, Mitscherlich encontrou-a nos sais análogos formados pela mesma
base ácida unida a bases diferentes. E' assim que a potassa e o amoníaco de um lado, a barita e o oxido de chumbo, de outro, formam com os mesmos ácidos os sais de
composição análoga e de forma cristalina idêntica. A
mesma similitude de formas existe para os carbonates de
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cal, de ferro, de zinco, de manganês. Ressaltou a identidade das formas de certos sulfates da série magnesiana,
que se cristalizam com a mesma quantidade de água, como
os sulfates ortorrombóides do magnésio, do zinco, do níquel, os sulfates clinorrombóides do ferro e do cobalto.
O primeiro enunciado da lei do isomorfismo, que considera os ácidos d<? composição análoga e as bases de composição análoga, formando, os primeiros com a mesma
base, os ouros com o mesmo ácido, os sais de forma cristalina idêntica, não é absolutamente exato. Mitscherlich
reconheceu isto mais tarde. A descoberta do dimorfismo
revelou-lhe que uma só e mesma substância pode se cristalizar sob suas formas diferentes. Assim também duas
substâncias diferentes, mas de composição análoga, cristalizam sob duas formas diferentes. Mitscherlich reconheceu, também, que as substâncias verdadeiramente isomorfas podem se misturar e se substituir em quaisquer
quantidades, num mesmo cristal, não apresentando nos
cristais isolados uma identidade perfeita. O número e o
valor das faces e dos ângulos podem experimentar pequenas variações, se bem que a forma geral dos cristais seja
a mesma.
Tal é a importante descoberta realizada por Mitscherlich. Agora, resta-nos- saber qual a influência que ela exerceu no desenvolvimento da teoria atômica.
Mitscherlich reconheceu, em seu primeiro trabalho,
que a concordância de propriedades nas combinações de
composição análoga e da mesma forma, dificilmente pode
ser atribuída à identidade da cristalização, mas a explicação deve ser procurada numa causa primordial e profunda, que tem sob sua dependência, de uma parte, o fato da
combinação segundo os mesmos "volumes" — ou átomos
— e de outra parte, a semelhança dos cristais. Esta causa primária é a estrutura atômica dos corpos. Uma constituição atômica semelhante determina não só a analogia

das propriedades químicas, mas ainda a similitude das
formas físicas.
' Assim Mitscherlich se declarava partidário das idéias
de Berzelius sobre a constituição dos corpos. A exemplo
do químico sueco, exprimiu-se em "volumes" e depois em
átomos. A memória inserida nos "Anais de Química e
de Física" de 1821, traz um título significativo: "Sobre
a Identidade da Forma Cristalina em Diversas substâncias e sobre a relação que existe entre esta forma e o número de átomos elementares nos cristais."
Mitscherlich condensou suas idéias da seguinte
forma:
Sabe-se que o fosfato ácido de sódio pode se cristalizar sob formas diferentes, se bem que elas, nos dois casos,
possuam uma composição idêntica. Ele atribuía esse dimorfismo a um arranjo diferente dos átomos. Tem-se aí
a idéia de que os compostos químicos são formas de átomos e que o número e o arranjo desses átomos exercem
uma influência sobre a forma física dos cristais. Assim, conforme essa idéia, um cristal é como um edifício
de forma determinada. Vemo-lo nascer, crescer e se modificar. Não é .natural supor que esta forma é devida a
acumulação e ao arranjo dos materiais, que são os átomos?
A hipótese atômica exerceu evidentemente uma influência sobre a concepção de Mitscherlich e sobre a maneira como formulou sua descoberta. O mesmo número
de átomos elementares, dizia ainda o químico alemão, combinados da mesma maneira, engedra a mesma forma cristalina. E esta forma é independente da natureza química
dos átomos e unicamente determinada pelo seu número e
seu arranjo.
E, despida das restrições necessárias e das exceções
constatadas, esta lei, tão grande, não deixava de trazer
um sólido apoio à hipótese atômica.
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Sistema de pesos atômicos de Berzelius.
Como já vimos, Dalton representava simbolicamente
os átomos elementares por meio de círculos, cruzes e estrelas. Este método foi aperfeiçoado por Berzelius, que
introduziu o nosso sistema atual, pelo qual se usam as
letras como símbolos para notar as massas relativas üe
um elemento correspondente a seu peso atômico. Assim,
H não designa vagamente o hidrogênio, mas a massa do
hidrogênio igual a I — uma grama, um kilo — e O representa u'a massa de oxigênio equivalente a 16 vezes a
unidade adotada. Berzelius compreendeu a necessidade
de exprimir abreviadamente a composição qualitativa e
quantitativa dos corpos.
Mas os preceitos relativos à disposição das fórmulas
se inspiravam na doutrina química do dualismo. Assim,
por exemplo, as fórmulas dos oxiácidos e dos sais se compunham de duas partes distintas, separadas por uma vírgula. Nos primeiros, essas duas partes eram a água e o
anidrido, e nas últimas eram o oxido básico e o anidrido
ácido. Berzelius, digno continuador da obra de Lavoisier,
procurou explicar o próprio fato do dualismo admitindo-o
em todos os compostos, para o que se aproveitou, com habilidade de algumas ligeiras noções já existentes a respeito da influência da corrente elétrica na decomposição dos
corpos. Certos sais, sendo submetidos ao processo eletrolítico, dividem-se em oxido básico e ácido anidro, à semelhança dos compostos binário, que, tratados da mesma forma, também se dividem em seus dois elementos constituintes. Tanto neste como naquele caso, cada elemento
ou grupo de elementos vai invariavelmente para um mesmo pólo da pilha.
Foi esta a origem da teoria electroquímica, que se
tornou para os dualistas uma prova definitiva e um argumento irretorquível. Eles admitiam, assim, que o fato
da combinação tinha lugar em virtude da neutralização
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entre as polaridades opostas de dois elementos ou grupos
constituintes dos compostos. Partindo desses princípios,
era natural admitir o dualismo como lei geral da formação
dos corpos compostos. A teoria de Lavoisier, sustentada
e desenvolvida por Berzelius, não se limitou a interpretar
o modo de formação dos compostos. Estabelecendo o princípio de que, em qualquer sal, existe sempre um oxido básico unido a um ácido anidro, os dualistas procuraram e
conseguiram fixar, para cada gênero de sal, a relação entre as quantidades de oxigênio do oxido básico e do ácido
anidro. O dualismo se unia estreitamente com a análise.
A escola dualista exerceu uma alta influência na
química da época. Não foi apenas uma concepção engenhosa, pois interveio ativamente no desenvolvimento da
ciência química e lhe imprimiu um cunho especial. Da
mesma forma que os filósofos gregos ou os alquimistas
submetiam todas as suas experiências ou pensamentos
a uma idéia diretora geral, também o dualismo era o pon
to de partida de todas as pesquisas e o ponto de convergência de todos os resultados.
A ciência deve a Berzelius serviços inestimáveis além
dos assinalados atrás. A ele se deve o descobrimento de
muitos corpos simples e compostos ; o aperfeiçoamento dos
métodos analíticos e uma tentativa, de grande importância para o desenvolvimento da ciência, da determinação
dos pesos atômicos.
Os pesos atômicos de Berzelius, como já dissemos,
eram relacionados a 100 de oxigênio. Eis aqui alguns
exemplos :
Pesos atômicos
Pesos atômicos
Símbolos relacionados a
relacionado
100 de oxigênio a l de hidrogênio
Boro
B
136.2
21.82
Fósforo
P
196.14
31.44
Enxofre
S
201.17
32.44
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Dividindo os números que exprimem esses pesos atômicos por 6.2398, peso atômico do hidrogênio, obtém-se os
números inscritos na última coluna e que se relacionam
ao hidrogênio tomado por unidade.
O sistema de pesos atômicos que Berzelius construiu
está muito próximo daqueles adotados por nós. Por
exemplo, pela tabela moderna o fósforo tem o peso atômico de 31027, e na notação de Berzelius é de 31,44; o
iodo, 126.932, na notação de Berzelius é 126.56; o selênio,
na notação moderna é 79.2, na notação de Berzelius, 79.26.
Examinando-se esses números constata-se que em alguns
casos a diferença é apenas de decimais. Tal é o resultado
do imenso trabalho empreendido pelo grande químico sueco
para a fixação e revisão dos pesos atômicos.
No entanto, Berzelius jamais conseguiu fazer com que
todos os químicos adotassem seu sistema de pesos atômicos. Dalton, Thomson, Gay-Lussac e Wollaston adotaram
os pesos atômicos considerando as quantidades equivalentes que entram na combinação. Gmelin também adotou
essa idéia. Infelizmente todas as incorreções observadas
no sistema dos pesos atômicos e na notação de Berzehua
provinham de uma concepção errônea da lei dos volumes.
Em !ugar de considerar como equidistantes e espalhadas
em número igual nos volumes iguais do gás ou de vapores,
as partículas de segunda ordem, ou moléculas dos corpos
simples e compostos, como fizeram Avogadro e Ampère,
Berzelius não considerou os átomos primordiais cê certos
gases simples. Estimava que eles e não os "átomos compostos" estavam espalhados em número igual em volumes
iguais.

III

A QUÍMICA E A

ELETRICIDADE

Os diversos aparelhos para a produção de eletricidade
até então conhecidos tinham sido criados para proporcionar uma carga estática a algum corpo isolado. Nos começos do século XIX abriu-se um amplo panorama para
a investigação com a descoberta da pilha voltaica ou
galvânica.
A descoberta da pilha voltaica foi devido a uma
observação fortuita. No ano de 1786, o italiano Luís
Galvani (1738-1798) observou que a pata de uma rã se
contraía sob a influência de uma descarga proveniente de
u'a máquina elétrica. Investigando o fato, notou também
a mesma contração quando um nervo e um músculo se
conectavam com dois metais diferentes, colocados em contato um com o outro. Galvani atribuiu esses efeitos à
chamada "eletricidade animal". Alexandre Volta (1745-1827) descobriu, posteriormente, que o fenômeno essencial não dependia da presença de qualquer substância
animal. Em 1800, Volta inventou a pilha que traz o seu
nome. Essa invenção exerceu grande influência nas pesquisas, pois deu um meio para as investigações de grande
interesse, que se faziam não só no domínio da eletricidade,
como em outros ramos da ciência.
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A pilha de Volta se compunha de uma série de pequenos discos de zinco, cobre e.rodelas de papel, umidecidos
em água salgada, colocados uns em cima de outros. Tal
conjunto de elementos constituía realmente uma bateria,
na qual cada um dos pares estava constituído por dois pequenos discos separados por uma camada de papel, dando
ao conjunto uma diferença de potencial elétrico, resultante da soma dos elementos integrantes. Em outra disposição, Volta serviu-se de uma série de cubas cheias de salmoura ou ácido diluído, nas quais introduzia uma placa
de zinco e outra de cobre, de maneira sucessiva.
Nasce a ciência electroquímica.
A observação fundamental da qual nasceu a ciência
da electroquímica foi realizada em 1800, por Nicholson e
Carlisle. Esses dois pesquisadores, valendo-se de uma pilha de Volta, demonstraram que quando s© uniam nas suas
terminais dois arames de bronze e estes eram introduzidos
na água, um perto do outro, produzia-se em um deles um
desprendimento de gás hidrogênio, enquanto que no outro
tinha lugar uma oxidação. Se em vez de arame de bronze
era empregado outro de platina ou de ouro, não se pro<
dúzia iienhuma oxidação, mas o oxigênio se desprendia
em forma de gás. Os experimentaiiores observaram que
o volume de hidrogênio era o duplo do de oxigênio. E ccmo esta era a proporção em que os citados elementos se
combinam para formar a água, explicaram o fenômeno
como uma decomposição da água.
.Pouco depois Cruickshank decompôs os cloretos d^.
magnésio, soda e amoníaco e precipitou a prata e o cobre
em suas soluções, fato que depois conduziu à galvanopíastia. Observou, também, que o líquido que rodeava o pólo
com o terminal positivo se convertia em alcalino e o líquido
imediato ao outro pólo, o negativo, se convertia em ácido
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Em 1804, Hisinger e Berzelius comprovaram que as
soluções de sal neutro podiam ser decompostas pela eletricidade, aparecendo o ácido em um pólo e o metal em
outro. Deduziram, então, que o hidrogênio nascente não
era a causa da separação dos metais de suas soluções, con:o
então se acreditava. Foi desse modo que se isolaram inúmeros metais.

Humphry Davy.
Lugar de grande importância está reservado a Humphry Davy, o notável químico e homem de ciência inglês.
Nascido em 1778, ê!e pertenceu à plêiade dos homens de
ciência da época, que se fizeram "por si mesmos". As
primeiras lições de ciência que Davy teve foi com o dr.
Borlas, um médico "prático", de quem o rapaz se tornou
ajudante O médico era também um "double" de farmacêutico e mantinha em sua casa um pequeno laboratório.
Davy preparava os remédios no laboratório. Foi este o
seu primeiro contato com a química. E a história desse
período de sua vida mostra que tem muito semelhança
com a de Karl Schoele, o notável químico sueco. Preparando pílulas e medicamentos, Humphry foi se aprofundando nos escaninhos das experiências químicas. Pouco
a pouco a fama do rapaz saltou os rígidos limites da cidadezinha onde trabalhava e ele foi convidado para trabalhar em Bristol, no "Medicai Pneumatic Instituition", no
qual um certo professor Beddoes fazia experiências de
tratamentos com nitrogênio, hidrogênio oxigênio e outros
gases recentemente descobertos. Davy se interessou pelas experiências. Foi aí que descobriu o gás hilariante.
Esta descoberta tornou-o famoso em toda a Inglaterra.
Em 1801, finalmente, Davy foi chamado a trabalhar no
"Royal Institution".
Seu interesse se voltou imediatamente para.o estudo
da eletricidade em relação com a química. Em 1806, es-
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tudando as experiências de Cruickstank, demonstrou que
a formação do ácido e do álcali provinha das impurezas da
água. Anteriormente sublinhara que a decomposição da
água tinha lugar quando os dois pólos estavam colocados
em cubas independentes, sempre que se encontrassem enlaçadas por uma substância vegetal ou animal.
Desde o fim do século XVIII era coisa muito sabida
que a potassa e a alumina também podiam atuar sobre os
ácidos, produzindo sais. Tais foram os fatos que introduziram Lavoisier a conferir a cada um desses compostos o
papel de verdadeira ca!, -embora nunca tivesse conseguido
decompô-los, separando-lhes o metal e o oxigênio. A potassa e a alumina deviam, pois, encerrar um radical unido
ao oxigênio. Os químicos procuraram com grande empanho preencher esta lacuna, em busca de algum resultado
que viesse confirmar a idéia ou rejeitá-la em absoluto.
Trabalhou-se por muito tempo nesse sentido sem se conseguir qualquer resultado.
Davy tomou os resultados de seus antecessores. Examinou-os e teve uma idéia luminosa: submeteu a potassa
cáustica à ação de uma corrente elétrica. Com grande
surpresa conseguiu decompor a potassa e a soda, obtencio
o sódio metálico e o potássio metálico. Com o potássio
assim obtido, Davy fez algumas experiências de grande
importância. Verificou que o potássio em contato com o
oxigênio e o vapor de água voltava ao seu estado original.
Toda sua luta se concentrava agora em conseguir manter
o produto obtido através da corrente elétrica. Mas como?
Finalmente, depois de insanos ensaios, conseguiu descobrir o processo. No querosene o potássio se conseivava
indiferente. Sem perceber, Davy havia conseguido soda
cáustica, fundando assim a moderna indústria inglesa
dessa produto.
A decomposição dos compostos químicos por meios
elétricos indicava de modo claro uma conexão entre as fôr-
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ças químicas e' elétricas. Davy enunciou a hipótese de que
as atrações químicas e elétricas eram produzidas pela mesma causa, agindo em um caso sobre as partículas e em
outro sobre as massas. Esta idéia foi desenvolvida por
Berzelius, o qual considerava cada corpo como formado
pela união de duas partes de eletricidade contrária — positiva e negativa -- átomos ou grupos de átomos.
Observou-se repentinamente que a eletricidade galvánica esquentava os arames finos, chegando em algumas
ocasiões até a avermelhá-los. Davy conseguiu fundir elètricamente um aram© de ferro de 0,15 milímetros de diâmetro e 6 centímetros de comprimento. Em fins de junho
de 1810, a Royal Institution recebeu de presente uma bateria de 2 000 elementos. Com ela pôde Davy, em 1812,
produzir pela primeira vez o arco elétrico com 10 centímetros de comprimento. Com o arco elétrico pôde Davy
fundir platina, liqüefazer pedras. Fez uma experiência
interessante com o diamante.
Os acadêmicos dei Cimento, em Florença, foram os
primeiros que demonstraram, em 1694, a combustibilidacíe
do diamante, já suspeitada por Newton. Davy então,
guiado por esse exemplo e pela experiência de Lavoisier,
queimou um diamante num arco elétrico numa atmosfera
de oxigênio, obtendo
só gás carbônico (C02), concluindo
terminantemente 1 que o diamante não é senão carbono puro.
Em 1827, Woehler conseguiu decompor a alumina.,
dela extraindo um novo metal, o alumínio.
Finalmente, entra em cena o grande experimentador
Michel Faraday (1791-1867), uma das maiores cerebrações do século XIX. Faraday estabeleceu em seus trabalhos uma correlação entre a teoria da eletricidade e a
química. Desde 1834 dedicou-se Faraday às investigaçõcá
sobre «lectroquímica. Foi ele o criador do termo eletrólise
para exprimir os efeitos de decomposição química que se
supunham exercidos pela corrente elétrica. E desd« en-
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tão uma nova terminologia foi introduzida. Em vez do
vocábulo pólo, que parecia implicar a arcaica idéia da
atração e repulsão, propôs a palavra eléctrodo, chamado
anodo à placa pela qual se admite que a corrente entra nu
líquido, e cátodo à placa pela qual ela sai. Os elementos
integrantes do composto que circulam em sentidos opostos
através da solução, recebem o nome de ions. Especifican
do-se, com o nome de cations se designam os que vão para
o cátodo e anions os que vão para o anodo.
Apoiando-se numa série de experiências magistrais,
Faraday reduziu a complexidade dos fenômenos a dois
princípios ou enunciados conhecidos com o nome de leis
de Faraday. Primeiro, seja qual for a natureza tío eletrólito ou dos eléctrodos, a massa da substância libertada
ou depositada é proporcional à intensidade da corrente e
ao tempo durante o qual esta circule, isto é, a quantidade
total de eletricidade que passa através do líquido. Segundo, a massa da substância que deixa livre uma quantidade dada de eletricidade é proporcional ao peso equivalente químico da citada substância: não ao peso atômico,
mas ao peso da combinação, ou seja, o peso atômico dividido pela valência, isto é, que enquanto se liberta ou descarrega l grama de hidrogênio aparecem 16 : 2 - 8 gramas
de oxigênio. A massa de uma substância libertada pela
passagem da unidade da quantidade de eletricidade recebe
o nome e equivalente electroquímico. Por exemplo, quando uma corrente de um ampère (a décima parte de uma
unidade C.G.S.) circula durante um segundo através de
uma solução ácida, depositam 1,044 10-5 gramas de hidrogênio, enquanto que numa solução de sal de prata se depositam 0.001118 gramas de prata, Este último peso pode
ser medido com tanta facilidade e com tanta precisão, que
foi adotado para definir o ampère como unidade prática
de corrente.
Em todos os casos práticos pareceram cumprir-se as
leis de Faraday. Consideravam assim a eletrólise como

o veículo mediante o qual se transladavam em direções
opostas, através do líquido, os ions de cargas contrárias.
Cada ion leva consigo uma carga definida de eletricidade
positiva ou negativa, que é cedida ao eléctrodo pela libertação do ion, sempre que a força electromotriz seja suficiente para vencer a força oposta da polarização.
Desse modo as experiências de Faraday não só serviram de base ao desenvolvimento ulterior da electroquímica teórica e aplicada, mas suas idéias foram os andaimes com o auxílio dos quais foi possível levantar-se a estrura da moderna ciência atômica e electroquímica. Von
Helmholtz, grande físico alemão, afirmava, referindo-se à
prodigiosa teoria de Faraday, que se nós»-"aceitamos a
hipótese de que as substâncias elementares se compõem
de átomos, não podemos senão admitir que a eletricidade
é dividida também em porções elementares definidas, que
se comportam como os átomos de eletricidade."
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A evolução da pilha.
Os esclarecimentos sobre os fenômenos electroquímicos foram levados ^a efeito nessa época, considerando-se
também, entre outras coisas, a criação e um manancial
de corrente constante. Foram ensaiadas nas pilhas de
coluna e nas de Volta todos os metais e líquidos possíveis
para eliminar "a fadiga" da pilha, porém não se encontrou nenhum meio eficiente. O primeiro elemento verdadeiramente constante foi dado a conhecer (1812) por
um médico de Breslau, N. W. Fischer. Continha zinco
em ácido sulfúrico diluído e platino (prata desde 1817)
em cloreto de prata úmido, que se encontrava em um tubo
de cristal fechado em sua parte inferior por uma membrana. Este elemento constante de cloreto de prata caiu
no mais completo esquecimento, até que tornou a ser descoberto, em 1868, pelo médico Pincus, de Insterburg.
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A amálgama das placas de zinco, introduzida pelo
inglês W. Sturgeon, em 1830, aumentou a duração das mesmas, mas não tornou de qualquer maneira constante o elemento de Volta. O inglês Daniel construiu em 1836 sua
conhecida pilha, empregada como separação dos líquidos
uma membrana, que pouco depois o comerciante britânico
J. P. Gassiot substituiu por uma cuba de argila porosa.
Esta foi suprimida na modificação da pilha de Daniel,
inventada pelo
físico alemão H. Meidinger, em 1859. O
inglês Grovt1 construiu em 1839 um elemento constante
com platina. Bunsen deu a conhecer, em 1841, um carvão
especial utilizável como substituto do metal precioso e recomendou o ácido crômico em vez do ácido nítrico, sendo
empregado posteriormente aquele ácido na pilha de Gre
net, em 1856. Em 1888 Gassner construiu a sua pilha
seca, que ainda hoj© continua em uso, se bem que coza
pequenas modificações (3).
Humphry Davy assistiu, assim, em vida, ao estupendo
progresso que havia imprimido à ciência de sua época.
Morreu no ano de 1829, coberto de honrarias e elevado
pelo povo e pelo governo da Inglaterra, aos píncaros da
glória. E' a homenagem merecida que toda uma nação
rendeu a esse homem.

(3)

A. Kisrner — História da Física.

IV

SISTEMA DOS EQUIVALENTES QUÍMICOS
A interpretação que Berzelius deu à lei dos volumes,
forneceu uma das bases de seu sistema de pesos atômicos
de sua notação. Esta base foi profundamente comovida
pelas pesquisas de Dumas, célebre químico francês, e Mitcherlisch, a partir de 1827. Dumas reconheceu que a
densidade do vapor de mercúrio é sensivelmente igual a '
100, quando relacionado com o hidrogênio. Em 1832,
Dumas chegara as seguintes conclusões: o vapor de mercúrio, que é duas vezes mais leve que ele, não deve ser,
segundo os pesos atômicos, atribuído ao mercúrio, que
contém evidentemente duas vezes mais átomos que um
igual volume de hidrogênio; o vapor de enxofre, que é a
500° três vezes mais denso que ele, não deve ser, segundo
os pesos atômicos, atribuído ao enxofre, que contém a esta
temperatura três vêzc<s mais átomos que um igual volumt
•de hidrogênio. Os vapores de fósforo e de arsênico, qud
são duas vezes mais densos que eles, segundo os pesod
atômicos do fósforo e do arsênico, contêm evidentemente
duas vezes mais átomos que um igual volume de hidrogênio.
Vemos, aqui, os primeiros germes da escola unitária
que já se erguia pouco a pouco para enfrentar o dualismo.
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De fato, a escola dualística era fundamentada tendo-se em vista quase exclusivamente os compostos minerais,
porque só eles eram mais conhecidos nessa época. Quando,
porém, a atenção dos químicos principiou a diriger-se,
com certa especialidade, para os compostos chamados orgânicos, que então desafiavam quase todas as pesquisas,
aquela teoria se achou em grande embaraços. Como não
se podia formá-los pela união de dois grupos constituintes,
como se fazia a respeito dos produtos inorgânicos? Não
era fácil sujeitá-los ao dualismo químico, embora este sistema, que então reinava absolutamente, tivesse a preten
são de exprimir a constituição de todos os compostos.
Era, sem dúvida, um lado fraco da teoria. A teoria
dos radicais, que Berzelius aproveitou com admirável sagacidade, conseguiu por um momento o pretendido resultado. Admitida a idéia dos radicais orgânicos, a que davam ampla justificação os exemplos do cianogênio, do ca
codilo e do gás sulfuroso, que podem combinar-se com outros corpos como se fossem simples, com esse importante
argumento os compostos orgânicos se tornavam comparáveis aos orgânicos. Trabalhos posteriores vieram correborar essas novas vistas, tão notáveis pelo seu espírito de
generalização e que tendiam a unir, por laços estreitos Já
analogia, os dois ramos da química — o mineral e o orgânico. Assim, por exemplo, o éter, chamado sulfúrico, h i
considerado, como o oxido do radical etila e o álcool, como
o hidrato desse mesmo radical. Os éteres chamados compostos, encerrando em si os elementos do oxido de etila c
os de um ácido anidro, eram considerados como sais, su
jeitos à linguagem e à notação dos dualistas: oxido de
etila, sulfato de oxido de etila, azotado de oxido de etila
eram expressões perfeitamente correspondentes ao oxido
de potássio hidrato de oxido de potássio, sulfato e azotado
d.e oxido de potássio.
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Em 13 de janeiro de 1834, uma importante comunicação foi apresentada à Academia de Ciências de Paris,
por Dumas, químico célebre desde a idade de 20 anos.
Esse trabalho versava sobre o fato da substituição do cloro
pelo hidrogênio em certos compostos, tais como a terebentina e o gás olefaciente, a qual substituição tem lugar na
proporção de um volume de cloro. Mais tarde, ele submeteu o álcool aos mesmos ensaios e chegou a resultados
análogos. Duas considerações importantes surgiram do
exame desses fatos: a nova maneira de se formarem compostos até então desconhecidos, e a não existência da incompatibilidade entre as polaridades do cloro e do^ hidrogênio, que nessas experiências se substituíam. Um dos
resultados, porém, que maior surpresa veio trazer, foi a
conversão do ácido acético em ácido tricloracético, que,
sob um ponto de vista geral, não difere do precedente se
não por conter três átomos de cloro em lugar de três de
hidrogênio. Tão extraordinário sucesso cresceu ainda
mais, quando, por um resultado inverso, chegou-se a reconstituir o ácido acético propriamente dito, tomando por
ponto de partida o ácido tricloracético. O mais interessante era que apesar da substituição, o ácido tricloracético
continuava a oferecer as maiores analogias com o ácido
acético, e que o cloro, não obstante a sua grande abundância na molécula, era incapaz de revelar-se, influindo
profundamente sobre as propriedades gerais do composto.
Outros resultados se acumularam até que Berzelius foi
obrigado a lutar, lançando mãos de subterfúgios e encastelando-se na sua poderosa imaginação criado, fértil em
armar idéias preconcebidas.
A princípio Dumas trabalhava só e limitava-se a publicar os resultados de suas experiências. Mais tarde,
dois poderosos auxiliares ofereceram-se para coadjuvá-lo
era suas tarefas. Eram eles os notáveis químicos Lau-
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rent e Gerhart. Cada um deles, melhorando as idéias CÍL.
Dumas, se constituiu num poderoso adversário de Berze
lius. Laurent foi o primeiro que ousou atacar de frente
a teoria dualista.
A luta, então, se deflagrou entre esses quatro gigantes da química.
Em primeiro lugar foi objeto de1 ataques a lei dos
volumes. Foi Gerhart que revelou suas inconseqüências
e que chamou a atenção sobre a necessidade de se considerar como equivalentes de água, de amoníaco, de ácido
clorídrico, etc. correspondentes a volumes iguais. Considerando a água H20 como formada de dois átomos ou
volumes de hidrogênio e como ocupando dois volumes, se
um átomo de hidrogênio ocupa um volume, ele a comparou
ao1 ácido clorídrico HC1, formado de um átomo ou volume
de hidrogênio, e de um átomo ou volume de cloro e ocupando 2 volumes; ao amoníaco AzH3, formado de l volume
de azôto e de 3 átomos (volumes) de hidrogênio e ocupando 2 volumes. Da mesma forma, as fórmulas Az20, AzQ,
CO, C02, CH2, C2H4, que correspondem a dois volumes,
representam as moléculas (Gerhardt dizia ainda equiva
lentes) do protóxido de azôto, de bióxido de azôto, do oxido de carbono, de ácido carbônico, do hidrogênio procarbonado, do hidrogênio bicarbonado. Os pesos atômicos que
serviam de 1base às fórmulas procedentes não são outras
senão as de Berzelius, a saber: 0-100, H-6, 25, Az-14,
C-75. Mas as fórmulas do ácido clorídrico H2CE2, 1o
amoníaco Az2H6, do hidrogênio protocarbonado C2H8,
do hidrogênio bicarbonado C4H8, que foram empregadas
por Berzelius, são desdobradas e representadas a 2 volumes. Eis aí um verdadeiro progresso.
Partindo de importantes considerações, Gerhardt chegou assim a modificar grande número de fórmulas então
adotadas, estabelecendo a célebre lei dos dois volumes para

as moléculas de todos os compostos. Realizadas e admitidas tais modificações, viu-se que nem sempre era possível sujeitar essas fórmulas ao sistema dualístico, separando por uma vírgula os dois grupos constituentes, tais como o oxido básico e o ácido anidro no caso particular ã\í
certos sais. O azotato de potássio, por exemplo, demonstra perfeitamente esta verdade, porquanto, encerrando em
si o protóxido deste metal, precisa depois dos mesmos átomos para poder viver.
Há ainda um fato importante. A eletróüse dos com
postos salinos era o grande baluarte das doutrinas dualísticas, tomando-se principalmente o sulfato de sódio para
experimentar sobre eles. Os dualistas, • interpretando a
eletróüse, estabeleceram que o sulfato de sódio é formado
pela união de um ácido com uma base NaO e 803 (em
equivalente) o que a fórmula de constituição deste sal devo
ser representada por NaO, S03. E, da mesma sorte, ge
neralizaram para todos os sais. As experiências posteriores, demonstram a seguinte interpretação:
O sulfato de sódio, sob a influência da corrente elétrica, decompõe-se exatamente como o sulfato de cobre,
indo o sódio, que é metal, para o pólo negativo. Mas o
sódio é incompatível com a água, a qual não pode achar-se em presença dele sem converter-se em hidrato de sódio,
mediante eliminação e desprendimento de metade do seu
hidrogênio.
H20
— Na — HNaO — II
água
Hidrato
de sódio
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Por isso o sódio, separando-se efetivamente no pólo
negativo, exatamente como o cobre, não pode aí persistir
como ele, reagindo sobre a água e produzindo, no ramo
da direita do aparelho de eletróüse, o hidrogênio que se
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desprende e a base que enverdece o xarope de violetas
que vai misturado ao sulfato de sódio.
Assim reconheceu-se que os resultados da eletrólise
tinham sido mal interpretados e que, bem longe de se di
vidir o sal em oxido básico e ácido anidro, tinha lugar i
sua decomposição, indo sempre o metal para o pólo negativo e o resto da molécula para o positivo. O argumento
da eletrólise tão apregoado por Berzelius voltava-se agora
contra ele. Não sendo, pois, razoável admitir nos compostos a existência de duas partes constituintes distintas
surgiu a idéia de considerá-los como outros tantos edifícios formados por átomos equilibrados entre si. Desta
forma, o plano geral das transformações consistiria, não
na superposição direta, mas sim na substituição de um ou
mais elementos do composto, por outros que lhe viessem
de fora. Considerando-se cada corpo como um todo único, em vez de duplo, daí resultou para a nova doutrina o
nome de escola unitária.
No ano de 1858 o químico italiano Vannizzaro propôs
dobrar de novo os pesos atômicos de um grande número
de metais. Esta indicação foi aceita quase que por unanimidade pelos químicos da época. Os pesos atômicos de
Gerhardt não eram verdadeiros equivalentes que ocupavam o mesmo volume; não eram todos de combinações do
mesmo grau ou da mesma ordem. Gerhardt, não obstante, relacionou mais tarde essas combinações a três tipos
diferentes: o tipo de hidrogênio ou ácido clorídrico, o
tipo água e o tipo amoníaco. A idéia de-que as moléculas
das combinações químicas diferem entre si por seu tipo,
isto é, pelo grau de complicação ou por seu modo de condensação e que, por conseguinte, as moléculas pertencem
a diversos tipos, que n^o só estritamente equivalentes,
abriu um caminho para a ciência. Assim foi proposta a
quantivalência, ou capacidade de saturação dos diversos
elementos se grraduar pelo número de átomos de hidrogê-
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nio que podem saturar. Assim, são elementos monovalentes aqueles cuja capacidade de saturação é de um só
hidrogênio: divalentes os que têm capacidade para dois
átomos; trivalentes para três, etc. O oxigênio, por exemplo, é um elemento divalente, por combinar-se com dois
átomos de hidrogênio.
Não é sem razão que este conceito de quantivalência
tem uma profunda intervenção, e de maneira fundamental
nas especulações químicas modernas.

v
O SISTEMA DE PESOS ATÔMICOS E AS
ANALOGIAS ENTRE OS CORPOS
A química não é somente um repositório imenso de
fatos, uma espécie de tábua onde se registram impressões
mortas; é a ciência que continuamente apreende, classifica elementos e procura coordená-los para um determinado fim, que é verificar a relação que eles têm entre si.
E a classificação deve começar com os próprios elementos. Proust, em 1815, e posteriormníe Newlands e Chaucourtois, procuraram encontrar uma conexão entre os pesos atômicos dos elementos e suas propriedades físicas.
Mas esta conexão não foi encontrada satisfatoriamente.
E durante muitos anos centenas de experiências se fizeram nesse sentido.
•O primeiro a sair-se com rara felicidade dessa tentativa foi, sem dúvida, Dumas.
Em primeiro lugar, Dumas admitiu a divisão entre
os metais e os metaJóides. Que são os metalóides em síntese? Por exemplo, o hidrogênio, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo são metalóides. A atomicidades dos metalóides é a base verdadeira de sua classificação. Sendo a
atomicidade o poder ou energia de combinação dos radicais, a razão prevê e a experiência emonstra que aqueles
metalóides que possuem no mesmo grau esse poder, devem
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produzir compostos ligados entre si por laços de analogia
e apresentar numerosos pontos de contato nas suas respectivas histórias.
Os metais, à exceção do mercúrio que é líquido, são
todos sólidos na temperatura ordinária.
Dumas propôs dividir os metalóides em 5 famílias, a
saber: a do hidrogênio, a do cloro, a do enxofre, a do fósforo, e a do boro. O princípio desta classificação é o do
método natural: aproximar os corpos que formam combinações análogas.

divergências nas propriedades e na forma das combinações. Certos metais servem assim de transição entre os
diversos grupos e seus termos intermediários não deixam
de ser senão um embaraço para a classificação. Não obstante, foram estabelecidas diversas famílias de metais.
Cita-se em primeiro lugar o grupo dos metais alcalinos,
aos quais se pode ajuntar como apêndice a prata, o tahuni
e até certo ponto, o cobre e o ouro.

Dumas dividiu assim os metalóides:
1." família
Hidrogênio.
2." família
Flúor, cloro, bromo, iodo.
3." família
Selênio, enxofre. Apêndice azôto.
4." família
Fósforo, arsênico.
a

Apêndice azôto.

5. família
Boro, silício. Apêndice carbono.
A este ensaio de classificação é claro que o tempo trouxe inúmeras modificações. Os corpos ajuntados apenas
como apêndice se converteram depois em verdadeiros chefes de família do respectivo grupo. Por exemplo, o boro
teve que ser separado do carbono e do silício.
Durante longo tempo se ensaiou estabelecer grupos
do mesmo gênero. Mas aqui o problema foi mais complicado, por uma razão simples. Num grande número de
metais, as analogias são nienos pronunciadas e, entre os
termos extremos de cada grupo, manifestam-se algumas
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Um segundo grupo compreende:
O cálcio,
o estrônio,
o bário.
Do outro lado pode ajuntar-se o
chumbo.
E de outro:
o magnésio,
o zinco,
o cádmio.
O cobalto, o níquel, o ferro e o manganês se agrupam
na série precedente para o zinco. Mas este grupo apresenta algumas dificuldades na classificação, porque o ferro e o manganês que oferecem certas analogias com os
metais da série magnesiana, se aproximam, por outro
lado, do crômio e também do alumínio.
Um outro grupo de metais se agrupam ao silício t
compreende:
o titânio,
o zircônio,
o estanho.
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Na família do azôto, do fósforo e do arsênico se agrupam os seguintes metais:
o vanádio,
o antimônio,
o bismuto,
o tântalo.
O molibdeno e o tungsteno oferecem inúmeras analogias e se agrupam ao crômio e ao urânio.
O cobre é de difícil classificação. Devido a forma
de suas combinações ele não está longe do mercúrio. Mas
apresenta também analogias com a prata e se aproxima,
de um lado, dos metais alcalinos. Enfim, os metais que
acompanham a platina se agrupam numa mesma família,
que pode subdividir-se em três tribos, a saber: rutênio-ósmio, dio-irídio, paládio-platina.
Os metais que formam parte dessas família ou tribos
são caracterizados pela analogia das combinações que têm
com os metalóides, particularmente o oxigênio e o cloro,
uma vez que aqui as combinações de hidrogênio não ca
lham bem. Os compostos recebem fórmulas análogas para um mesmo grupo de metais, quando se atribuem a esses
últimos pesos atômicos convenientes. De um grupo a
outro, os metais diferem pela forma de suas combinaçõe:,.
Assim, nessa época, diversos pesquisadores, como GlacLtone, Cooke, Pettenkofer, Odling, Kremers e Dumas assinalaram certas relações numéricas entre os pesos atômicos
pertencentes a um mesmo grupo.
E até há alguns anos se ignorou, a contar do tempo
dessas pesquisas, como é que as propriedades características dos elementos, propriedades que determinam suas
formas do combinação, estão sob a dependência dos pesos.
Este trabalho de esclarecimento estava reservado u
um dos mais fecundos gênios das ciências modernas:
Dmitri ivanovich Mendeleyev.

VI

A EPOPÉIA DE MENDELEYEV

1
•v

Em 1867, o jovem químico Dmitri Mendeleyev foi
convidado para preencher uma cadeira vacante de química geral da universidade de São Petersburgo. O jovem
dedicou-se a fundo ao estudo e investigação. Em 1889
Mendeleyev deu a conhecer o seu famoso "Sistema Pariódico dos Elementos".
Em que consiste esta descoberta?
Como já vimos, Proust e Dumas impressionaram-ic
profundamente pelas estreitas relações entre os pesos atômicos e pelo fato de serem muitos deles representados por
números inteiros, concebendo a idéia de que, corrigindo
os erros possíveis nas respectivas determinações, todos os
corpos poderiam ser considerados como constituindo apenas outros tantos estados de condensação do hidrogênio,
tomado como unidade. Surgiu assim a idéia da unidade
da matéria, a qual, embora não se assentasse sobra provas
irrefutáveis, em nada repugnava a razio. Seria assin,
a unidade da matéria um paralelo com a da energia,
podendo ambas se .apresentarem sob modalidades bem
diferentes.
Nenhum químico conseguiu, .corno Mendeleyev, tirar
tão grando partido do confronto entre as propriedades dos
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elementos e os valores dos respectivos pesos atômicos. Foi
ele que descobriu e pôs em prática a idéia das relações que
existem entre os pesos dos corpos simples e suas propriedades. Mendeleyev dispôs, uns em seguida aos outros,
segundo o valor crescente dos pesos atômicos e em séries
horizontais, os nomes dos elementos, desde o lítio até o
flúor. E depois, prosseguindo sempre na mesma ordem,
escreveu os nomes dos seguintes elementos por baixo dos
precedentes, de modo a formar novos grupos ou séries horizontais. A cada um desses grupos deu ele o nome de
período (veja-se o quadro anexo).
Verifica-se que ele não se limita a tal ou qual grupo
de .elementos, mas abrange todos os corpos simples cia
química. Naquele tempo a química conhecia somente 63
elementos diferentes. E a combinação desses elementos
dava como resultado diferentes substâncias: óxidos, sais,
ácidos, bases.
Seguindo a tabela, anexa verifica-se que o extremo
esquerdo de cada uma dessas séries, o lítio na primeira e
o sódio na segunda, acusa um caráter francamente electropositivo e apresenta metais enérgicos. Ao contrário da
extrema direita, que é ocupada pelo flúor e pelo cloro, qu"1,
são elementos fortemente electronegativos, metalóides na
extensão da palavra. Entre esses dois extremos, em cada
uma das séries, a polaridade elétrica vai gradualmente
modiricando e atenuando, de modo a estabelecer-se natural
passagem dos metais aos metalóides. A observação capital do sistema reside no fato d© que os termos que
se correspondem nas duas séries, apresentam grande analogia de propriedades químicas. O lítio e o sódio, que
ocupam os primeiros lugares nas séries onde se acham, são
metais monovalentes, que produzem bases poderosas. Os
seus cloruretos têm as fórmulas LiCl e NaCl. Os seus
óxidos são representados por Li20 e Na20. Os seus hidratos são LillO e NaHO.
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O azôto e o fósforo, que ocupam o quinto lugar nas
séries, são metalóides trivalentes, dando os compostos
oxigenados Az203 e P202 e ainda Az205 e P205. O carbono e o silício, que se correspondem pelo fato de ocuparem ambos o quarto lugar, são metalóides tetravalentes,
que produzem os compostos hidrogenados neutros CÜ'2 e
SiH4 e os compostos oxigenados C02 e SÍ02, que sãc anidridos ácidos. O flúor e o cloro que ocupam a VII série,
são metalóides monovalentes. Seus componentes hidrogenados são os poderosos ácidos fluorídrico e clorídrico
ÍIF1 e HC1, aos quais correspondem os fluoruretos e os
cloruretos, tais como os de cálcio 'CaF12 e CaC12, igualmente comparáveis entre si.
Nota-se claramente que, depois de cada elemento e
no fim de certo período, aparece outro elemento que aprtsenta grande analogia com o primeiro, cujas propriedades
gerais reproduz de certo modo. Assim, ao lado dn potássio se encontra situado o meta! electropositivo cálcio. Depois, o caráter electronegativo se pronuncia no titânio, no
vanádio e no crômio. Com o manganês e o ferro, vê-se
reaparecer o caráter electropositio que é mais pronunciado
no níquel e no cobalto. E o mesmo acontece para o grupo que começa com o rubídio electropositivo e que se fecha
com o paládio, igríalmente electropositivo. De um lado,
o grupo começa com a prata, metal positivo, e acaoa com
o teluro e o iodo, electronegativos. O caráter electrüqmmico dos corpos simples não é sem influência sobre seu
poder de combinação em relação a tal ou qual elemento.
E' uma coisa digna de nota que os metais fortemente electropositivos têm uma grande tendência para formar com
oxigênio electronegativo combinações simples e geralmente estáveis, os protóxidos. Os graus de oxidação superiores são raros e inestáveis. O contrário tem lugar c r >m os
metalóides e metais electronegativos. Aí os graus de oxidação se multiplicam e os últimos termos, muito ricos em
oxidação, são os ácidos enérgicos.
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Baseando-se sempre nos mesmos princípios, chegou c
químico russo a estabelecer um sistema de classificação
dos corpos simples. Mas para chegar a tal resultado foi
necessário alterar alguns pesos atômicos e abrir claros
entre certos elementos que, embora vizinhos sob o ponto
de vista numérico, não convinha fossem inscritos urn em
seguido ao outro. Mendeleyev dizia nesse caso, com um
verdadeiro tom profético e intuitivo, que bem podiam corresponder a elementos novos ainda não conhecidos. E êk
tinha razão. Descobriram-se, posteriormente, três novos
elementos, o gálio, o germânio e o escândio, que preencheram três lacunas. O gálio foi descoberto em 1875 por
Leococq de Boisbaudran.* Mendeleyev já tinha previst;
sua existência, chamando-o eka-alumínio. O escândio fo,
descoberto pelos pesquisadores escandinavos Nilson c
Cleve.
Em 1870 Mendeleyev predisse que se descobriria um
-novo elemento pertencente ao grupo do carbono e do crómio. 15 anos depois, Winkler, pesquisando nas minas dt
Freiburg, descobriu um elemento similar ao carbono e
ao crômio.
O peso atômico desse elemento é de 72, predisse Mendeleyev.
O peso atômico é de 72.73, confirmou Winkler.
A gravidade específica desse corpo é de mais ou menos 5.5, predisse o químico russo.
E' de 5.47, confirmou Winkler.
Esse elemento era o germânio, que Mendeleyev havia
descoberto sem necessidade de sair de seu laboratório.
O notável químico alemão Lothar Mayer imprimiu
um importante desenvolvimento às idéias de Mendeleyev.
O cientista germânico mostrou que a ductilidade, a fusibilidade e a volatilidade dos elementos estão em relação
com seus pesos atômicos e experimentam, com o crescimento dos pesoe atômicos, variações periódicas. Vê-se
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que, para os elementos do IV grupo, enquanto a densidade
aumenta e diminui regularmente com o crescimento do
peso atômico, depois do potássio até o rubídio, a ductilidade diminui e aumenta duas vezes. No concernente à
ductilidade, as variações percorrem dois,períodos em vez
de um, como a que tem lugar na densidade. Constata-se
assim, que os elementos que têm sensivelmenete o mesmo
volume atômico, tais como o crômio e o cobre, o vanádío e
o zinco, diferem de maneira notável por sua ductilidade.
Há ainda uma relação importante entre os pesos atômicos e a propriedade física da matéria, o poder que eles
têm de emitir radiações luminosas. Lecocq de Boisbaudran constatou que para os elementos análogos, tais como
o potássio, o rubídio, o césio, o cálcio, o estrondo, o bário,
o alumínio, o gálio, o índio, os crescimentos dos pesos atômicos são proporcionais ao comprimento de onda que corresponde às raias espectrais que cada metal fornece.
Mendeleyev considerava sua lei periódica como puramente empírica. Mas, tão geniais relações não poderiam deixar de trazer em primeiro plano a antiga idéia
de uma base comum para a,matéria. E a prova dessa
teoria chegou depois de meio século. Mendeleyev escre
véu em um de seus últimos trabalhos:
"Nossa concepção sobre os pesos atômicos adquiriu
nestes últimos tempos uma tal solidez, sobretudo depois
da aplicação de lai de Avogadro e Ampère, e depois dos
trabalhos de Laurent, Gerhardt, de Regndult, de Rose c
de Cannizzaro, que se pode afirmar com confiança que a
idéia dos pesos atômicos, isto é, da menor ^quantidade deum elemento contido na molécula de suas combinações
se manterá sem alteração, através das variações que possam experimentar as teorias químicas.
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As conseqüências dos trabalhos do grande químico
russo não se fizeram esperar na química. Em primeiro
lugar, o novo sistema de pesos atômicos forneceu novos
elementos para a classificação dos corpos simples. O princípio dessa classificação obedeceu ao do método natural.
Fazia-se mister reunir num mesmo grupo os cornos que
se aproximam por suas propriedades químicas, por sua natureza, da forma e das funções de seus principais compostos. Os corpos simples devem partir da mesma família
ou série, formando compostos semelhantes, e os pesos atômicos atribuídos a esses corpos simples, devem ser tais
que os compostos semelhantes recebam fórmulas análogas.
Vejamos como os elementos foram classificados depois dos trabalhos de Mendeleyev. Tomemos um exemplo.
Quando se decompõe pela corrente elétrica de um composto binário, cada um dos dois elementos vai invariavelmente para um dos pólos da corrente. Assim, por exemplo, decompondo—se o sal comum, o cloro vai para o póio
positivo e o sódio para o negativo. A física nos ensina
que as eletricidades do mesmo sinal se repelem o que as
de sinal contrário se atraem. Assim, a positiva atrai a
negativa, e vice-versa. Concluí-se daí que o sódio é eleetropositivo e o cloro electronegativo. Já vimos que os
corpos que geralmente exercem o papel de electronegativos são chamados metalóides, a julgar pela maioria de
seus compostos. E os que exercem geralmente as funções
de electropositivos são os metais.
A regra nem sempre é essa, pois existem exceções.
O sódio, por exemplo, do sal comum, quando combinado
com o oxigênio, pode representar o papel de electropositivo.
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As denominações dos corpos binários são dadas cU1
conformidade com a seguinte regra:
Toma-se o nome do elemento mais electronegativo,
dando-lhe a desmência ureto e depois ajunta-se-lhe o nome
do outro elemento precedido da preposição de. Supondo-se, por exemplo, que o iodo se combine com o potássio,
teremos ioèu-reto de potássio, e que o cloro se combine
com cobre, teremos clontreío de cobre.
Antes do nome do elemento electronegativo, que tem
de receber a terminação em ureto, coloca-se um dos prefixos mono, In, tri, tetra, penta, hexa, conforme as cir
cunstâncias.
Emprega-se mono, quando>há um só átomo electronegativo para um electropositivo. Por exemplo, um átomo de brorno e outro de prata formam o mo«obromureti
de prata ou bromureto de prata.
Emprega-se bi, quando há dois átomos electronegttivos para um só positivo divalente. Exemplo: dois átomos de cloro e urn de cobre (divalente) formam o Mclorureto de cobre.
Emprega-se tri quando há três átomos electronegativo para um só positivo. Exemplo: três átomos de cloro
e um de arsênico formam o friclorureto de arsênico.
Emprega-se tetra, quando há quatro átomos cíectro-'
negativos para um positivo. Exemplo: quatro átomos de
cloro e um de carbono (tetravalente) dão o íeírctclorureto
de carbono.
Emprega-se penta, quando há cinco átomoe electronegativos. Exemplo: um átomo de fósforo e cinco de flúo^
dão o pmíafluorureto de fósforo.
Emprega-se hexa, sempre que há seis átomos electronegativos. Exemplo: dois átomos de ferro e seis de cloro
formam o hexaclorureto de ferro.
São empregados ainda os nomes sesqui e sub. O sesquí é empregado quando há três átomos electronegativos

para dois positivos. Exemplo: três átomos de enxofre
e dois de ferro formam o sésquisulfuréia de ferro. Sesqui
quer dizer um e meio e na verdade vê-se que, neste exemplo, o número dos átomos electronegativos é um e meio
em relação ao número do selectropositivos.
Emprega-se sub quando há um só átomo negativo
para dois positivos e divalentes.
Exemplo: um átomo de enxofre e dois de mercúrio
compõem o sw&sulfureto de mercúrio.
Quando os dois elementos formam apenas dois compostos, também é costume designar o mais rico em elemento electronegativo, antepondo o prefixo per e o mais
pobre, antepondo o prefixo proto. Os calomelanos são u
f roteclorureto de mercúrio e o sublimado corrosivo é o
^erclorureto.
Os compostos ternários já nos são conhecidos através
do estudo dos ácidos, bases e sais. E os compostos quaternários são certos sais mais complexos.
Com estas idéias já é possível classificar os metalóides baseando-se nas pesquisas de Dumas e na tabela de
Mendeleyev, considerando como metalóides importantes
somente 16 corpos que neste número têm sido colocados
pela maioria dos químicos que vieram depois do grande
cientista russo.
Primeira família - - Metalóides mono vá l entes.
Hidrogênio
Flúor
Cloro
Br orno
Iodo
Segunda família — Metalóides divalentes.
Oxigênio
Enxofre
Selênio
Teluro
Terceira família — Metalóides tetravalentes.
Boro
Quarta família - - Metalóides tetravalentes.
Carbono
Silício
» Quinta família — Metalóides pentavalentes.
Azôto
Fósforo
Arsênico
Antimônio
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Na primeira família o hidrogênio está separado como elemento especial que é, porque serve para aferir o
grau da valência dos outros. Mesmo porque, de todos 03
cinco, é ele o que menos se aproxima dos seus congêneres,
à vista do grande conjunto de propriedades que lhe são
especiais.
Vemos assim, que a química, ao abrir os debates só
bre os pesos atômicos, descerrava um dos grandes mistérios da natureza, que possibilitou ao homem do século XÁ
descobrir qual a constituição do átomo e a maneira de
dominá-lo. Esses trabalhos nós os devemos a todos esses
gênios que iluminaranl com sua inteligência privilegiada
o árduo caminho da humanidade.

