Os estudos de Joseph Priestley sobre os
diversos tipos de “ares” e os seres vivos
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Resumo: Os livros didáticos costumam mencionar alguns experimentos realizados por Joseph Priestley (1733-1804) na década de 1770 envolvendo combustão,
animais e plantas em recipientes fechados. De acordo com algumas obras, Priestley descobriu a fotossíntese, ou a produção de oxigênio pelas plantas e seu papel
na respiração. A apresentação didática dos experimentos atribuídos a Priestley
não apresenta nenhuma contextualização, não menciona o que ele estava procurando ou testando, e interpreta de forma anacrônica as conclusões tiradas dessas
experiências. Além disso, a própria concepção de ciência que está implícita nessas
descrições é equivocada. Este artigo apresenta uma versão mais adequada das
pesquisas de Priestley e de sua relevância para a compreensão de alguns processos vitais, na época. Este episódio histórico, adequadamente exposto, permite
apresentar aos estudantes vários conceitos importantes a respeito da natureza da
ciência e da pesquisa, como a íntima relação entre estudos de diversos campos
(no caso, entre química, medicina e história natural), as influências de idéias
preconcebidas na pesquisa, as dificuldades que surgem ao se tentar compreender
fatos novos e inesperados, as diferenças entre as interpretações do próprio Priestley e as aceitas hoje em dia, as contribuições de diversos pesquisadores, bem
como o contexto mais amplo em que se situavam os experimentos descritos de
forma tão simplista pelos livros didáticos.
Palavras-chave: Priestley, Joseph; fotossíntese; respiração; história da biologia;
história da química
Joseph Priestley’s studies on different kinds of “air” and living beings
Abstract: Textbooks usually mention some experiments performed by Joseph
Priestley (1733-1804) in the decade of 1770 involving combustion, animals and
plants in closed containers. According to some of those works, Priestley discovered photosynthesis, or the production of oxygen by plants, and its role in respiration. The didactic presentation of the experiments assigned to Priestley does
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not describe its context, does not mention what he was looking for or testing,
and the interpretation of his findings is anachronistic. Moreover, the very conception of science that is implicit in these descriptions is wrong. This article
presents a better version of Priestley research and of its relevance to the understanding of some vital processes, in the scientific context of his time. This historical episode, properly presented, may introduce the students to several important concepts about the nature of science and research, such as: the intimate
relationship between studies of various fields (in this case, chemistry, medicine
and natural history); the influence of preconceived ideas in research; the difficulties that arise when trying to understand new and unexpected facts; the differences between the old interpretations of Priestley’s work and the ideas accepted
today; the contributions of several researchers; and the broader context in which
were developed the experiments described so simplistically by textbooks.
Keywords: Priestley, Joseph; respiration; photosynthesis; history of biology;
history of chemistry

1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste texto é explicar alguns dos passos que levaram à descoberta da fotossíntese. De forma simplificada, podemos
dizer que a fotossíntese é um processo pelo qual as folhas das
plantas (principalmente através da clorofila), sob influência da luz,
absorvem gás carbônico e o utilizam, juntamente com a água, para
produzir açúcares e outras substâncias essenciais à vida dos vegetais, liberando oxigênio. Nada disso era conhecido há 250 anos.
Como se chegou a esse conhecimento?
Muitos livros didáticos de biologia indicam que foi Joseph Priestley quem, no final do século XVIII, observou que a colocação
de uma planta em um recipiente fechado modificava o ar em seu
interior, possibilitando manter um animal vivo no seu interior por
um longo tempo. Mas o que, exatamente, Priestley fez, e por qual
motivo? Ele realmente descobriu a fotossíntese, como se costuma
afirmar? Analisando-se de forma mais cuidadosa o trabalho de
Priestley, veremos que ele estava muito longe de uma compreensão da fotossíntese. Suas concepções químicas eram completamente diferentes das nossas, e suas idéias sobre o que estava acontecendo nos seus experimentos também tinham pouca semelhança
com nossas interpretações atuais.
Para compreender o trabalho de Priestley é necessário recuar
bastante no tempo e estudar as teorias e os experimentos que
haviam sido feitos antes a respeito da natureza do ar e da respiração. Da Antigüidade até o início do século XVIII, acreditava-se
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que o ar era uma substância simples, não existindo sequer o conceito de gases qualitativamente diferentes. Não se conheciam o
oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio ou o gás carbônico. Não se
sabia o que ocorria na queima de substâncias, nem por qual motivo uma vela se apagava quando mantida em um recipiente fechado. Não existia o conhecimento sobre a química da respiração.
Não se sabia que as plantas contribuíam para a transformação do
gás carbônico e liberação do oxigênio.
Foi durante a segunda metade do século XVIII que ocorreu
um grande desenvolvimento do conhecimento sobre os gases,
suas diferenças e propriedades químicas, e suas relações com os
seres vivos. Um dos personagens importantes dessa história foi
Joseph Priestley, que não era químico nem biólogo – era um pastor protestante, com amplos interesses culturais, educacionais e
científicos. No entanto, não foi Priestley sozinho quem descobriu
tudo sobre o assunto. Antes dele, outros pesquisadores iniciaram
o estudo dos diversos gases e também tentaram esclarecer a natureza da combustão e da respiração. Na sua própria época e depois
dele, outros investigadores deram também importantes contribuições para a compreensão dos gases e das suas relações com os
seres vivos.
Além disso, muitas das idéias aceitas por Priestley foram depois rejeitadas pela ciência. Isso é o que geralmente no desenvolvimento científico. Ninguém consegue dar, sozinho, uma enorme
contribuição à ciência. Embora só seja possível aqui citar alguns
dos autores que trataram sobre esses assuntos, houve em cada
época um enorme número de autores que escreveram sobre cada
um desses temas. A construção do conhecimento é um processo
coletivo e lento, com idas e vindas, e muitas coisas que pareciam
claras e seguras são rejeitadas, depois.
Veremos também que é muito difícil separar diversas áreas do
conhecimento como física, química, medicina e biologia, em estudos como esses. É necessário também compreender que os conceitos utilizados pelos pesquisadores da época são diferentes dos
nossos; e que o próprio Priestley jamais afirmaria que ele descobriu o oxigênio e a fotossíntese. Trata-se, assim, de uma história
muito rica e complexa, que não podemos estudar aqui em todos
os detalhes, mas que vale a pena conhecer. Na próxima seção,
apresentaremos uma versão simples e didática (porém razoavelFilosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009.
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mente correta) dessa história. No restante do artigo, apresentaremos uma versão mais longa; e, ao final, alguns comentários e sugestões para os professores.

2 UMA VERSÃO CURTA DA HISTÓRIA
Joseph Priestley (1733-1804) foi uma das pessoas que contribuiu muito para nossa compreensão sobre a fotossíntese e a respiração. Ele não era biólogo, e sim um pastor protestante e educador, que se interessava por pesquisas científicas como se fosse um
passatempo – embora fosse uma atividade que levava muito a
sério. Priestley se dedicou inicialmente a pesquisas sobre física
(eletricidade e óptica), e começou a se interessar pelo estudo dos
gases quase por acaso.

Figura 1. Joseph Priestley (1733-1804).
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Figura 2. Uma cervejaria de Londres, no século XVIII. Nos grandes
tanques era colocada água com cevada maltada e lúpulo, que fermentava
(produzindo álcool) e desprendia o gás que atualmente chamamos de
dióxido de carbono, e que na época era chamado de “ar fixo”.

Em 1771 ele morava ao lado de uma cervejaria, e começou a
observar o gás que se desprendia durante a fermentação da cerveja. Atualmente nós o chamamos de dióxido de carbono, mas na época
não existia esse nome, nem a compreensão exata de sua natureza.
Era chamado de “ar fixo”. Era uma substância parecida com o ar,
porém mais densa, pois em vez de subir, ficava dentro dos recipientes de fermentação, ou descia por suas bordas até o chão. Ela já
havia sido estudada antes por outras pessoas, como o químico
Joseph Black, mas Priestley se interessou muito por esse tipo de
“ar” e começou a fazer experimentos com ele.
Colocando-se água perto dos recipientes de fermentação, a água absorvia esse “ar” e adquiria um sabor levemente ácido, como
algumas águas minerais que eram conhecidas na época. Priestley
se interessou muito por esse fenômeno e verificou que colocando
água e “ar fixo” em um vidro e agitando o recipiente, o gás era
facilmente absorvido e produzia esse sabor. Desenvolveu então
um método para produzir artificialmente esse tipo de água mineral
gaseificada, e publicou um folheto sobre essa técnica, que fez
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009.
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muito sucesso. Mais de um século depois, esse seria o ponto de
partida para a invenção dos refrigerantes...
Quando se colocava uma vela ou qualquer outro objeto pegando fogo dentro desse “ar” que sai da cerveja em fermentação,
a chama se apagava imediatamente. Sabia-se também que animais
mantidos dentro dessa atmosfera diferente podiam morrer em
pouco tempo. Primeiramente Priestley manteve um gato dentro
do “ar fixo” até que ele morresse sufocado, e examinou depois
seus pulmões para tentar compreender por que ele havia morrido.
Como nem a natureza desse gás nem o próprio processo de respiração eram compreendidos, ele não podia chegar à explicação que
aceitamos atualmente. Concluiu que o “ar fixo” produzia a coagulação do sangue e que era isso que matava o animal. Passou então
a fazer experimentos com muitos animais, incluindo insetos, lesmas e sapos, procurando verificar quais resistiam mais tempo e
tentando entender o que acontecia1.
Priestley fez também experimentos com vegetais. Pegou um
ramo de hortelã – que é capaz de crescer diretamente na água, sem
terra – e o colocou na superfície da cerveja em fermentação, e
depois de um dia notou que havia morrido. Percebeu também que
algumas flores coloridas, colocadas na atmosfera alterada pela
fermentação, mudavam de cor.
O pastor fez também muitos experimentos químicos, verificando que podia produzir o “ar fixo” com o uso de diversas reações – como também já havia sido verificado antes, por outros
pesquisadores. Todas as reações que produziam ou absorviam essa
substância eram interpretadas, na época, de um modo diferente do
nosso, porque se aceitava a “teoria do flogisto”, que é completamente diferente da química atual. Em cada época, os pesquisadores pensam de modos diferentes, e têm muita dificuldade em alterar suas teorias.

1

Observação importante. Estes e outros experimentos descritos neste texto
não devem ser repetidos em casa ou na escola. Não se deve matar ou fazer animais sofrerem apenas por curiosidade; e além disso esses experimentos podem
ser perigosos para a própria pessoa que os está realizando.
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Figura 3. Alguns dos dispositivos utilizados por Priestley em seus experimentos com plantas, animais e os diferentes tipos de “ar”.

Priestley estudou mais detalhadamente os efeitos de queima e
da respiração de animais no ar comum, para tentar entender o
efeito do “ar fixo”. Notou que quando um animal era mantido em
um recipiente fechado até morrer, havia uma redução da quantidade de ar – este diminuía aproximadamente 20%. Quando queimava uma vela até ela se apagar, a redução da quantidade de ar era
bem menor (apenas cerca de 6%, de acordo com ele). Esse ar
passava a conter certa quantidade de “ar fixo”, que Priestley podia
detectar fazendo o ar borbulhar através de uma solução de cal viva
(CaO) em água, pois o “ar fixo” (CO2) produzia a deposição de
um pó branco semelhante ao calcário (CaCO3). No entanto, Priestley não achava que o “ar fixo” era produzido pela combustão e sim
que a queima emitia alguma substância fazia com que uma parte
do ar se separasse do restante, produzindo o “ar fixo”. As idéias
que guiavam os experimentos de Priestley eram muito diferentes
das concepções químicas, e são difíceis de entender, para nós.
Como tanto a respiração quanto a queima só podiam ser mantidas por pouco tempo em um recipiente fechado, e ambas produ-
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ziam “ar fixo”, Priestley imaginou que um animal não poderia
viver no ar onde tivessem sido queimadas velas até se apagarem.
Para sua surpresa, viu que eles viviam sim, quase tanto tempo
quando se não tivesse ocorrido a queima antes. Sabemos atualmente que isso ocorre porque os animais continuam vivos até
consumir quase todo o oxigênio do ar; e que a chama da vela se
apaga muito antes disso. Mas Priestley não conseguiu explicar a
diferença.
Como já dissemos, Priestley havia feito experimentos colocando um ramo de hortelã sobre a cuba de fermentação de cerveja, e
a planta havia morrido. Ele resolveu fazer um outro experimento
colocando o ramo flutuando sobre a água, coberto por um jarro
de vidro cheio de ar comum. Ele achava que a planta também
morreria, como os animais. No entanto, para sua surpresa, o ramo
de menta não morreu, e cresceu durante vários meses. Por analogia com o que ocorria com os animais, Priestley esperava que o ar
dentro do jarro de vidro estivesse cheio de “ar fixo” e fosse impróprio para a respiração de animais e para manter chamas acesas.
Ficou mais surpreso ainda ao ver que uma vela colocada lá dentro
ficava acesa, e que um camundongo lá colocado ficava vivo e não
parecia sentir nenhum desconforto.
Priestley começou a pensar, então, que as plantas talvez modificassem o ar de uma forma positiva, em vez de prejudicá-lo como
a respiração dos animais. Fez então alguns testes importantes.
De acordo [com essa idéia], no dia 17 de agosto de 1771 eu coloquei um ramo de hortelã em certa quantidade de ar na qual uma
vela de cera havia se apagado, e descobri que, no dia 27 do mesmo mês, uma outra vela queimou perfeitamente bem dentro dele.
Eu repeti o mesmo experimento no mínimo oito ou dez vezes no
resto do verão, sem nenhuma variação dos resultados. Várias vezes eu dividi em duas partes a quantidade de ar na qual a vela havia se apagado, e colocando a planta em uma delas, deixei a outra
exposta do mesmo modo, contida também dentro de um recipiente de vidro imerso em água, mas sem nenhuma planta; e nunca
deixei de observar que na primeira uma vela conseguia queimar,
mas não na segunda. Descobri que em geral eram suficientes cinco ou seis dias para restaurar esse ar, quando a planta estava vigorosa; no entanto mantive esse tipo de ar em recipientes de vidro,
imersos em água, durante vários meses, sem ser capaz de perce-
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ber a ocorrência da menor alteração nele. (Priestley, 1772a, p.
168)

Apesar da semelhança entre a extinção de velas e a morte de
animais em recipientes fechados, Priestley inicialmente não pensou
que uma planta pudesse restaurar o ar onde um animal tivesse
morrido. Pelo contrário, ele pensou que era uma situação bem
diferente e que a respiração dos animais enchia o ar de alguma
substância nociva, como ocorre quando uma coisa apodrece. Essa
idéia inicial de Priestley estava associada a uma crença da época, a
teoria dos miasmas, que supunha que as coisas em decomposição
desprendiam substâncias malignas – os miasmas – que podiam ser
notados pelo cheiro desagradável, e que podiam produzir doenças
e matar. Por isso, Priestley tentou restaurar o ar utilizando substâncias que impedem a putrefação, e seus vapores, mas não deu
certo.

Figura 4. Folhas de rosto de duas das obras em que Priestley apresentou
os resultados de seus estudos sobre os diferentes tipos de “ar”.
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(a)

(b)

Figura 5. Detalhes dos experimentos de Priestley. (a) Tubos com diferentes tipos de “ar”, um deles contendo uma planta. (b) Tubo no qual
está sendo introduzido um gás, que borbulha através do líquido; taça
invertida, onde está sendo mantido um camundongo, sobre a água; tubo
de vidro com uma vela suspensa por um suporte de arame.

Ao fazer experimentos com ar no qual um animal havia apodrecido, Priestley experimentou colocar ramos de menta. Em
alguns casos eles ficavam pretos e morriam, mas outros vicejavam
e se desenvolviam mais rapidamente do que se estivesse no ar
comum. Ele supôs, então, que talvez as plantas produzissem uma
recuperação do ar contaminado pela respiração ou putrefação.
Para determinar isso, eu tomei uma quantidade de ar que havia se
tornado completamente nociva por camundongos que haviam
respirado e morrido nele, e o dividi em duas partes, uma das quais
coloquei em um frasco imerso na água, e no outro (que estava em
um jarro de vidro, de pé sobre a água) eu coloquei um ramo de
hortelã. Isso foi mais ou menos no início de agosto de 1771, e
depois de oito ou nove dias, descobri que um camundongo ficava
perfeitamente vivo na parte do ar onde havia crescido o ramo de
hortelã, mas morria no instante em que era colocado na outra
parte da mesma quantidade original de ar e que eu havia mantido
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exposto da mesma forma, mas sem nenhuma planta crescendo
nela.
Eu repeti esse experimento várias vezes, algumas vezes usando ar
no qual animais haviam respirado e morrido; algumas vezes usando ar infectado pela putrefação vegetal ou animal, e geralmente
tive o mesmo sucesso. (Priestley, 1772a, pp. 193-194)

A conclusão de Priestley foi que as folhas das plantas extraíam
do ar o “eflúvio podre”, tornando o restante do ar mais adequado
para a respiração. Ele não pensou em uma transformação química
do ar, nem imaginou que as folhas pudessem estar desprendendo
um ar especial (oxigênio).
Algumas repetições do experimento não deram muito certo,
nos meses posteriores; mas no ano seguinte Priestley retomou
esses estudos e obteve bons resultados. As plantas restauravam o
ar que havia sido prejudicado pela respiração ou pela putrefação.
Nesses experimentos, o ar era prejudicado em poucos minutos
pela respiração do animal, que morria; e depois só era recuperado
após manter as plantas lá dentro durante vários dias.
Ao contrário do que afirmam alguns livros didáticos, não é suficiente manter uma planta dentro do vidro, com um camundongo,
para que ele possa sobreviver indefinidamente. O consumo de
oxigênio pelas chamas e pelos animais é rápido, e a produção de
oxigênio pelas plantas é muito mais lenta.
Os fatos observados por Priestley eram bastante complexos, e
ele tentou interpretar o que havia observado utilizando a melhor
teoria da época – a teoria do flogisto. Seguindo idéias de autores
anteriores, ele imaginou que tanto a respiração quanto a queima de
uma vela enchiam o ar de uma certa substância especial, o flogisto;
e que o ar só era capaz de armazenar uma certa quantidade dele.
Depois que o ar estivesse saturado, não poderia mais receber flogisto, e a respiração e a queima seriam impossíveis. As plantas
conseguiriam retirar esse flogisto do ar, produzindo ar deflogisticado, adequado para a respiração e para a combustão. Essa teoria
explicava os fatos, embora seja completamente diferente da nossa
explicação atual.
Portanto, embora Priestley tenha feito vários experimentos
importantes e descoberto vários fatos relacionados com a respiração e a fotossíntese, ele não compreendia esses fenômenos do
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009.
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modo como os compreendemos hoje e sim de uma forma completamente diferente, que hoje consideramos errada.
Na verdade, para ser possível entender melhor o que Priestley
fez e pensou, não basta estudar o que ele escreveu. É preciso conhecer o que houve antes e o que estava acontecendo na época (o
contexto histórico), não apenas naquilo que se refere aos fenômenos biológicos mas também em relação à medicina, à física, à
química e outros campos. O estudo de Priestley sobre os “ares” e
os seres vivos estava inserido em uma pesquisa que atualmente
descreveríamos como interdisciplinar, envolvendo muitas áreas científicas diferentes. E não se deve pensar que Priestley pensou e fez
tudo sozinho, de sua própria cabeça. Suas pesquisas eram a continuação de estudos que já haviam sido feitos por outras pessoas; e
depois de Priestley houve vários outros pesquisadores que prosseguiram esses estudos, levando gradualmente à nossa teoria da
fotossíntese e mudando completamente a interpretação desses
fenômenos.

Figura 6. Robert Boyle (1627-1691) e uma bomba de vácuo utilizada em
seus experimentos. Boyle deu uma importante contribuição ao estudo da
respiração e da combustão.
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3 OS “ARES” E A TEORIA DA RESPIRAÇÃO
Na Antigüidade, Aristóteles defendeu a teoria de que a respiração dos animais era um processo de refrigeração (Martins, 1990).
Todos os seres vivos possuem, segundo ele, um calor vital que é
responsável pela transformação dos alimentos; e esse calor vital
precisa ser mantido dentro de certos limite, pois o animal pode
morrer se ficar muito frio ou muito quente (provavelmente Aristóteles pensou a respeito de pessoas com febre). O processo de
respiração poderia ser efetuado, segundo ele, pela água (no caso
dos peixes e outros seres aquáticos) ou pelo ar (animais com pulmões). Essa concepção foi a mais aceita durante séculos; mas
também se sugeriu que a respiração serviria para que o animal
liberasse no ar certos “vapores fuligiosos” do seu corpo.
Johannes Baptista van Helmont (1577-1644) chegou a propor
o nome “gás” para diferentes tipos de “espíritos selvagens”, e
notou que os “espíritos” produzidos de diferentes fontes tinham
propriedades diferentes (Ramsay, 1896, p. 39). Ele chamou de
“gás carbonum” o que é obtido a partir da queima do carvão (o
atual monóxido de carbono); de “gás silvestre” o que é produzido
na fermentação do vinho e que sai de certas águas minerais (que
chamamos de dióxido de carbono); de “gás inflamável” o que sai
de matéria orgânica aquecida fortemente (metano); e outro “gás
silvestre” era emitido quando alguns metais eram colocados em
“água forte” (óxido nitroso).
O pesquisador inglês Robert Boyle (1627-1691) fez muitos estudos sobre o ar e o vácuo, no século XVII (Ramsay, 1896, pp.
10-15). Em sua primeira obra sobre o assunto, publicada em 1660,
ele descreveu um experimento no qual colocara uma vela e um
camundongo em um recipiente de vidro ligado a uma bomba de
vácuo. Quando o ar ia sendo retirado, a vela se apagava e o animal
morria, mais ou menos ao mesmo tempo. Isso sugeria que a respiração não tinha por função retirar algo do organismo, mas sim que
alguma coisa do ar era essencial para a vida. Era difícil concluir
alguma coisa dessa observação isoladamente, mas Boyle fez outros
experimentos. Ele verificou que a pólvora podia ser incendiada,
dentro de um vidro evacuado, concentrando sobre ela a luz do
Sol, através de uma lente. Portanto, não era necessária a presença
do ar, para haver fogo.
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009.
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Figura 7. Detalhe do quadro “Experimento com um pássaro na bomba
de vácuo” (1768), do pintor Joseph Wright, of Derby (1734-1797). Nos
séculos XVII era comum a realização de experimentos em que pequenos
animais eram mortos retirando-se o ar do recipiente onde eles estavam.
A pintura mostra a indiferença dos adultos e a tristeza das crianças com
o sofrimento e a morte do pássaro.

Como a pólvora era fabricada com salitre, carvão e enxofre,
Boyle estudou esses componentes. Nenhum deles podia ser in-
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cendiado sozinho no vácuo, mas o carvão e o enxofre se queimavam quando eram derramados sobre salitre derretido. Como o
salitre não queima no ar, mas o carvão e o enxofre se queimam,
Boyle concluiu que o salitre continha a mesma substância que
existe no ar e que o torna capaz de sustentar chamas e a vida,
dando-lhe o nome de “princípio nitroso”.
A pesquisa de Boyle foi seguida logo depois pelos estudos de
John Mayow (1643-1679). Ele colocava uma vela ou um camundongo dentro de um jarro de vidro invertido sobre a água, de tal
modo a evitar a entrada de ar (Parascandola & Ihde, 1969, p. 353).
Depois de algum tempo, a vela se apagava e o camundongo morria. Isso parecia indicar que existia no ar alguma coisa necessária à
respiração e à combustão, que era consumida nesses processos.
Mayow sugeriu que a função da respiração não era resfriar o
corpo e sim produzir calor. Ele acreditava que uma parte do ar era
absorvida e se misturava com as “partículas sulfurosas” do sangue,
gerando um tipo de “fermentação” que aquecia o corpo. Em um
trabalho publicado em 1674, Mayow chegou à conclusão de que
tanto o ar quanto o salitre continham um “espírito nitro-aéreo”
capaz de manter a combustão de uma vela e a respiração dos animais (Harris, 1916, p. 443; Ramsay, 1896, pp. 18-21).

Figura 8. Mayow fez experimentos em que estudou a combustão e a
respiração de um camundongo em recipientes fechados.
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Figura 9. John Mayow (1643-1679).

O “ar nitroso” ou “espírito aéreo do fogo” descrito por Mayow tinha várias propriedades importantes: ele estaria contido em
todos os ácidos, e seria necessário para a combustão e a respiração
– processos que ele considerava análogos. A mesma substância
seria responsável pela fermentação e pela transformação do vinho
em vinagre, bem como pelos efeitos da calcinação dos metais.

4 A TEORIA DO FLOGISTO
Os próprios conceitos de fogo e de combustão estavam sendo
discutidos, na época. Na Antigüidade, o fogo era considerado um
dos elementos básicos da natureza. No século XVII, Johann Joachim Becher (1635-1682) propôs uma distinção entre o fogo propriamente dito e um princípio material do fogo. Seria, segundo
Becher, um tipo de “terra” (ou substância sólida, densa) que ele
denominou “terra pinguis” (terra gordurosa), presente em grande
quantidade em substâncias combustíveis como os óleos, o enxo182

fre, madeira e carvão. Algumas décadas depois, Georg Ernst Stahl
(1660-1734) alterou um pouco essa teoria e mudou o nome do
princípio material do fogo para “flogisto” – uma palavra derivada
do grego phlox, que significa fogo, e phogiston que significa queimar
(Filgueiras, 2006, pp. 52-54). O flogisto poderia existir dentro de
vários materiais, sem manifestar as qualidades do fogo (luz, calor).
Durante a queima de um material, o flogisto seria liberado para o
ar. Segundo essa teoria, o flogisto participaria de várias transformações das substâncias, como a oxidação dos metais e a obtenção
de metais a partir de seus óxidos2. Quando um óxido metálico é
misturado a carvão e queimado, obtém-se o metal3. Nesse processo, supunha-se que o flogisto do carvão era absorvido pelo metal.
Pelo contrário, quando o metal era calcinado, supunha-se que ele
perdia flogisto. Portanto, o metal era o óxido “flogisticado”, e o
óxido era o metal “deflogisticado”.
A teoria explicava que uma vela acesa colocada em um recipiente fechado se apaga da seguinte maneira: à medida que a vela se
queima, ela vai liberando flogisto que se acumula no ar. Mas o ar
tem uma capacidade limitada de receber flogisto. Assim, quando o
ar está saturado de flogisto, a vela não consegue mais se queimar
(liberar flogisto) e se apaga. O ar flogisticado também não seria
adequado para manter a vida de animais, porque o papel da respiração seria justamente o de remover flogisto do corpo, e isso não
seria possível se o ar já estivesse totalmente repleto de flogisto.
Dessa forma, a teoria conseguia explicar a relação entre combustão e respiração, e os fenômenos que eram conhecidos se tornavam compreensíveis. Essa teoria teve grande influência durante o
século XVIII.

2 Qualquer óxido era chamado, nessa época, de “cal”, e o processo de aquecer
um metal fortemente no ar era chamado de “calcinação”.
3 A teoria que aceitamos atualmente foi desenvolvida por Antoine Lavoisier, no
final do século XVIII e é completamente oposta à teoria do flogisto. Ela explica
a oxidação dos metais como devida à absorção de oxigênio do ar; e explica a
redução dos óxidos metálicos pelo carvão como sendo devida à combinação do
carbono com o oxigênio, formando gás carbônico, deixando o metal livre de
oxigênio.
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(a)

(b)

Figura 10. (a) Johann Joachim Becher (1635-1682) e (b) Georg Ernst
Stahl (1660-1734)

5 OS ESTUDOS DE STEPHEN HALES
Outro pesquisador importante foi Stephen Hales (1677-1761).
Hales era um pastor protestante, que acreditava que o estudo das
criaturas do mundo poderia levar a ver a perfeição de Deus. Além
disso, tinha grande interesse por aplicações práticas da ciência.
Publicou estudos importantes sobre a fisiologia das plantas4 e
sobre a circulação do sangue. Realizou também pesquisas importantes sobre a respiração (Harris, 1916).
Hales repetiu muitos experimentos de Boyle e de Mayow a
respeito do ar e da respiração. Certos autores acreditavam na época que a respiração das pessoas e animais liberava na atmosfera

4

A principal obra de Hales, publicada em 1733, chamava-se “Statical essays”. No
seu primeiro volume, chamado Vegetable statics, Hales estudou o movimento da
seiva nas plantas e a transpiração das folhas. Seu livro descreve 124 experimentos
e contém desenhos detalhados de seus estudos.
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alguma substância nociva, e que por esse motivo não era possível
sobreviver um tempo muito longo em um local fechado. Hales
investigou se a respiração de pessoas saudáveis também tornava o
ar impróprio para a vida, e concluiu que sim, ou seja, que há alguma mudança do ar durante a respiração, independentemente do
estado de saúde.

Figura 11. Stephen Hales (1677-1761) e alguns de seus dispositivos para
coletar e estudar “ares”.
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Figura 12. Experimento de
Stephen Hales, colocando
uma vela acesa dentro de um
tubo de vidro fechado, para
observar as mudanças que
ocorrem no ar por causa da
queima. O engenhoso dispositivo empregado por Hales
nessa experiência é um tipo
de cuba pneumática, que mantém os gases isolados do ar
externo utilizando líquidos
(nesse caso, água).

Hales aqueceu um grande número de substâncias para coletar
o “ar” que saía delas, e obteve gases inflamáveis aquecendo substâncias vegetais. Notou também que o “ar” que saía de substâncias
efervescentes (como calcáreo reagindo com ácido) apagava a chama. Em seus estudos sobre a produção de “ar” a partir de várias
substâncias, Hales desenvolveu vários aparelhos úteis para coletar,
medir e transportar gases, como a “cuba pneumática” (Parascandola & Ihde, 1969, pp. 353-356).
Destilando madeira, Hales obteve um ar que era fatal para animais. Destilando carvão, obteve um “ar” inflamável. Hales acreditava que os vários tipos de “ar” podiam existir combinados com
outras substâncias, em sólidos. Ele supôs que o crescimento das
plantas utilizava a fixação de ar, e esse foi um dos motivos pelos
quais ele fez experimentos de aquecimento de plantas em retortas,
para tentar recuperar o “ar” que elas tinham absorvido (Ramsay,
1896, p. 30). Embora tenha lidado com um grande número de
gases diferentes, ele não lhes deu nomes especiais, não os identificou e nem percebeu serem substâncias completamente diferentes
umas das outras.
Quando se respira por longo tempo um mesmo ar, a pessoa
sente dificuldade de respirar e um sentimento de opressão. Hales
atribuiu isso aos “vapores grosseiros e sulfurosos” que passavam
dos pulmões para o ar. De acordo com seus estudos, um galão de
ar se tornava impróprio para a respiração humana depois de um
minuto. Procurou por isso descobrir alguma substância que pu186

desse absorver esses “vapores grosseiros” e purificar o ar, fazendo
com que ele ficasse novamente adequado para ser respirado. Hales
afirmou que era possível respirar por mais tempo em um local
fechado, sem renovação de ar, se a pessoa respirasse através de
um pano molhado com vinagre, água salgada ou algumas outras
substâncias.
Hales ajudou a planejar e instalar grandes ventiladores em navios, hospitais e prisões, para produzir a circulação do ar e melhorar a saúde das pessoas (Harris, 1916, p. 445). Conseguiu, assim,
ajudar a reduzir muito a mortalidade nesses ambientes.

6 JOSEPH BLACK E O “AR FIXO”
Em meados do século XVIII, o médico Joseph Black (17281799) deu um grande passo no reconhecimento da existência de
diferentes gases, fazendo um estudo detalhado daquilo que atualmente chamamos de “dióxido de carbono”, ou “gás carbônico”
(CO2). Sua primeira publicação sobre o assunto é de 1755.
Sabia-se que a magnésia e o calcário, fortemente aquecidos, se
transformam em substâncias cáusticas (semelhantes à soda cáustica). Joseph Black mostrou que, durante esse aquecimento, essas
substâncias perdem peso e desprendem um “ar” especial, que ele
chamou de “ar fixo” porque estava inicialmente preso ou fixado
numa substância sólida (Guerlac, 1957, p. 125).

Figura 13. Joseph Black (1728-1799) e um grupo de amigos em uma
reunião de estudos sobre os novos “ares” descobertos no século XVIII.
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Black estudou a “magnésia alba” (que chamamos de carbonato
de magnésio) e notou que ela entrava em efervescência com ácidos. Quando era calcinada, transformava-se em um pó branco que
já não tinha essa propriedade, e seu peso ficava reduzido a menos
da metade. Ele associou essa perda de peso ao “ar” que saía da
magnésia (Guerlac, 1957, pp. 433-437).
Da mesma forma ele mostrou que mármore e outras formas de
calcário também sofriam mudanças análogas. Quando o calcário
(CaCO3, na notação atual) é aquecido fortemente, desprende-se
uma grande quantidade de “ar” e ele se transforma em cal viva
(CaO, na notação atual), que é uma substância alcalina cáustica, ou
seja, que “queima” em contato com a pele. A interpretação usual,
na época, era que a cal viva era um composto de calcário com
flogisto. Black notou que, quando a cal viva é dissolvida em água e
esse “ar” que saiu do calcário borbulha através dessa solução,
forma-se uma substância branca que se separa do líquido, e que
tem as mesmas propriedades do calcário inicial. Secando-a e aquecendo-a fortemente, ela se torna novamente cal viva, e desprende
o mesmo “ar”, que ele denominou de “ar fixo”. Concluiu que a cal
era o resultado do calcário menos o “ar fixo”, e não calcário mais
flogisto, como se acreditava na época.
Em 1757 Black mostrou que esse mesmo “ar fixo” era emitido
pelos pulmões na respiração, na combustão do carvão e também
na fermentação da cerveja (Guerlac, 1957, pp. 451-452). Indicou
tratar-se da mesma substância que Van Helmont havia chamado
de “gás silvestre”. Verificou que o ar que havia se tornado impróprio para a respiração e a combustão podia ser restaurado, até
certo ponto, expondo-o à água de cal, que absorvia o ar fixo.
Eram bem conhecidas algumas águas minerais com sabor levemente ácido e que desprendiam um “ar” (Eklund, 1976, pp.
531-532). Tobias Bergman (1735-1784) e outros autores mostraram que era o “ar fixo” de Black que saía dessas águas, e mostraram também a possibilidade de produzir águas minerais ácidas
artificiais, pela adição desse gás. Além disso, Bergman mostrou
que era mais denso do que o ar, e que fazia o papel de tornassol
ficar vermelho, indicando sua natureza ácida. Por isso ele o chamou de “ácido aéreo”.
A descoberta e o estudo do “ar fixo” foram muito importantes, porque foi o primeiro caso em que se reconheceu claramente
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a existência de uma substância semelhante ao ar, mas com propriedades químicas características. Isso abriu as portas para a descoberta e o estudo de outros gases.

7 A DESCOBERTA DE NOVOS GASES
Um outro gás que foi bem estudado pouco depois foi aquele
que chamamos atualmente de “hidrogênio”. Ele já havia sido produzido desde o século XVII por vários pesquisadores, e Boyle o
havia obtido pela reação de ferro em pó com ácidos, notando que
era inflamável. No entanto, a primeira descrição cuidadosa desse
novo “ar” só foi publicada em 1766, por Henry Cavendish (17311810), que o chamou de “ar inflamável” (Ramsay, 1896, p. 122).
Em 1700 Nicolas Lémery (1645-1715) havia sugerido que o “ar”
que é liberado quando alguns metais se dissolvem em ácidos seria
seu constituinte combustível. Cavendish também imaginou que o
“ar inflamável” era uma substância contida nos metais, que se
desprendia sob ação do ácido. Seguindo a teoria de Stahl, Cavendish supôs que esse gás era o próprio flogisto.
O gás que chamamos atualmente de “nitrogênio” foi descoberto em 1772 por um estudante de Black, chamado Daniel Rutherford (1749-1819). Quando se mantinha uma vela acesa ou um
animal vivo em um recipiente fechado com ar, o fogo se apagava e
o animal morria, e surgia “ar fixo” no recipiente. No entanto,
quando se fazia esse ar residual borbulhar em água com cal, apenas uma parte dele era absorvida pelo líquido, e esperava-se que a
outra parte, sem o “ar fixo”, deveria ser capaz de manter a vida e
as chamas, mas não mantinha. Rutherford supôs então que aquele
ar residual era de um novo tipo – diferente do ar comum e diferente do “ar fixo”. Rutherford chamou essa substância (que agora
chamamos de nitrogênio) de “ar nocivo”, ou “ar flogisticado”
(Ramsay, 1896, pp. 61-67). Essa porção que sobrou do ar foi depois chamada de “azoto” pelos químicos franceses. Para Rutherford e Black, tratava-se de uma transformação do ar comum, que
havia absorvido muito flogisto emitido pela vela ou pela respiração do animal e não uma substância nova:
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Pela respiração dos animais, o ar saudável não apenas se torna
mefítico5, mas também sofre outra mudança. Pois, depois que a
porção mefítica é absorvida por uma solução cáustica alcalina, a
porção que sobra não se torna salubre, e embora não produza
precipitado na água de cal, extingue a chama e destrói a vida.

Os diferentes gases logo despertaram o interesse dos médicos,
que começaram a administrar ar com maior proporção de oxigênio ou nitrogênio (ou mesmo com a mistura de hidrogênio e outros gases) como remédios.
Foi nessa época que Joseph Priestley começou a desenvolver
seus estudos sobre os “ares.

8 JOSEPH PRIESTLEY
Vamos inicialmente estudar um pouco a vida de Joseph Priestley6, pois trata-se de uma pessoa muito diferente da imagem que
costuma ser divulgada dos cientistas.
Joseph Priestley (1733-1804) nasceu na Inglaterra, em uma vila
perto da cidade de Leeds. Quando era muito pequeno, Priestley
foi criado pelos avós e, depois, pelos tios, que eram pessoas ricas.
Eram protestantes calvinistas e levavam a religião muito a sério.
Eles lhe deram uma boa educação e esperavam que ele se tornasse
um pastor. No entanto, durante sua adolescência Priestley começou a ter dúvidas sobre os ensinamentos religiosos e se afastou da
igreja calvinista.
Era uma pessoa interessada em se instruir. Aprendeu línguas
(grego, latim, hebraico, árabe, francês, italiano, alemão) e estudou
matemática, filosofia e física. Aos 19 anos de idade resolveu retomar o estudo teológico, porém em uma linha diferente, a dos

5

A palavra “mefítico” significa fedorento – aquilo que tem cheiro podre, que é
fétido, nocivo, pestilento. Na verdade, o gás carbônico não tem cheiro desagradável, mas Rutherford estava misturando às suas observações a teoria, muito
aceita na época, de que podem existir no ar certas substâncias – os miasmas –
que produzem doenças e peste e que estão associadas aos maus odores.
6 As principais fontes originais de informação sobre a vida de Priestley são sua
autobiografia (Priestley, 1809) e correspondência (Rutt, 1831). Uma descrição
geral da vida e da obra de Priestley pode ser encontrada em Schofield, 2007.
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“Dissidentes Racionais”, que davam importância à análise racional
da Bíblia e do mundo natural. Priestley acreditava que tanto as
verdades religiosas quanto as leis morais podiam ser provadas
cientificamente. Aos 22 anos ele se tornou um pastor.

Figura 14. Joseph Priestley escreveu muitas obras sobre educação e uma
gramática que foi reeditada várias vezes. Publicou também muitos livros
sobre religião (que era seu principal interesse), defendendo opiniões
pouco comuns.
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Tendo completado sua formação, mudou-se em 1755 para
uma pequena cidade rural, Needham Market, assumindo uma
paróquia. Porém, os fiéis da cidade não gostaram das suas idéias
religiosas pouco convencionais. A tia de Priestley deixou de lhe
dar apoio, por ter abandonado o calvinismo. Ele acabou se mudando em 1758 para outra cidade, Nantwich, onde foi bem recebido como pastor, e dedicou-se também a uma escola. Escreveu
uma gramática inglesa para seus estudantes, e dedicou-se a ensinar-lhes “filosofia natural” (física), comprando instrumentos científicos para suas aulas (Crosland, 1983, p. 226). Esse parece ter
sido seu primeiro envolvimento com as ciências experimentais.
Pouco depois, quando tinha 27 anos de idade, foi convidado
para tornar-se professor da Warrington Academy, mudando-se
para essa cidade em 1761, onde ficou por 5 anos. Nesse período,
casou-se, tendo depois 3 filhos. Durante essa fase escreveu livros
sobre educação e sobre história, bem como uma compilação de
pensamentos dos filósofos de todas as épocas. Ministrou inicialmente aulas de retórica e línguas modernas, depois começou também a lecionar anatomia e “filosofia natural”.
Nessa época, uma das áreas da física que estava se desenvolvendo muito era o estudo da eletricidade produzida por atrito.
Priestley começou a estudar o assunto e resolve escrever uma obra
relatando as descobertas realizadas sobre o assunto – uma “História da eletricidade”. Entrou em contato com vários pesquisadores
ingleses importantes da época, como John Canton e William Watson, e conheceu também Benjamin Franklin, que estava em Londres (Walker, 1934, p. 83). Começou a repetir muitas experiências
sobre os quais havia lido, e logo foi levado a novos experimentos,
que também incluiu no seu livro. Para realizar esses estudos experimentais, adquiriu muitos aparelhos, que consumiram uma parte
significativa de sua renda. Vários pesquisadores ficaram impressionados com seu trabalho e em 1766, antes mesmo da publicação
do seu livro, ele foi indicado para a posição muito honrosa de
membro da Royal Society.
Em 1767, aos 34 anos de idade, Priestley entrou em conflito
com a direção da escola de Warrington e se demitiu. Logo em
seguida ele se mudou para Leeds, uma cidade próxima da vila
onde havia nascido, assumindo o trabalho em uma paróquia e lá
vivendo de 1767 a 1773. Durante esse período escreveu uma im192

portante obra teológica em três volumes, onde defendeu a idéia de
que somente deviam ser aceitas as verdades religiosas que estivessem de acordo com os conhecimentos científicos sobre o mundo
natural. Apresentava idéias que assustaram a maioria dos seus
leitores, como a de que Cristo não era Deus. Defendeu os direitos
dos Dissidentes, e entrou em várias controvérsias religiosas.
Por causa do sucesso de sua “História da eletricidade”, Priestley resolveu escrever uma nova obra do mesmo tipo, porém sobre óptica. O livro foi publicado em 1772, e não foi bem recebido,
e as vendas não foram boas. Priestley havia investido muito dinheiro comprando livros e instrumentos para seus estudos de
óptica, e ficou muito decepcionado, abandonando o projeto de
escrever outras obras sobre “filosofia experimental” (Crosland,
1983, p. 230).

9 OS ESTUDOS DE PRIESTLEY SOBRE “ARES”
No entanto, o gosto de Priestley pela ciência logo o levou a iniciar experimentos de um outro tipo, que não custavam praticamente nada (Crosland, 1983, p. 233): o estudo do “ar fixo” (que
havia sido pesquisado por Joseph Black) que era produzido na
fermentação da cerveja, em uma cervejaria próxima à sua casa
(Priestley, 1772a, p. 148). Durante esse processo, o líquido produz
uma grande quantidade de gás, que se acumula até a borda das
tinas de fermentação e depois desce e se espalha pelo solo. Colocando-se uma vela nessas regiões, ela se apaga imediatamente; e
animais podiam morrer se fossem mantidos dentro dessa atmosfera carregada de “ar fixo”. Deixando-se um recipiente cheio de
água, aberto, recebendo esse “ar”, a água adquiria um gosto levemente ácido e se tornava semelhante a um tipo de água mineral (a
“água de Pyrmont”) que desprendia “ar” quando era aquecida ou
sacudida (Priestley, 1772a, p. 151). Priestley se dedicou então a
desenvolver um método prático para produzir essa água mineral
artificial (Priestley, 1772b), que foi posteriormente a base de todos
os refrigerantes existentes até hoje.
Seguindo as afirmações de alguns médicos da época, Priestley
acreditava que essa água gaseificada serviria para prevenir ou curar
o escorbuto – uma doença que era muito comum em viagens
longas de navio (Priestley, 1772a, p. 152). Atualmente, atribuímos
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essa doença à carência de vitamina C dos alimentos utilizados
nessas viagens. Portanto, a água com “ar fixo” não previne nem
cura escorbuto.
O processo de preparação da água mineral artificial consistia
em produzir ar fixo reagindo calcário com “óleo de vitríolo” (ácido sulfúrico), e fazer o gás que se desprende passar por um tubo e
borbulhar na água que se quer impregnar, agitando também a água
e o gás em um recipiente fechado (Priestley, 1772a, p. 152). O
processo demorava de 15 a 20 minutos, segundo Priestley, e podia
ser aplicado a qualquer quantidade de água que a pessoa conseguisse sacudir.

Figura 15. Alguns aparelhos utilizados por Priestley em seus estudos
sobre “ares”. Na época eram utilizadas bexigas de porco (não existiam
bexigas de borracha) para coletar esses gases.
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Priestley comentou que pó de ferro colocado na água assim
preparada se dissolvia, e que a bebida resultante era agradável e
boa para o estômago. Também indicou que era possível adicionar
“ar fixo” ao vinho e à cerveja pelo mesmo processo (Priestley,
1772a, p. 154). O processo de produção da água mineral artificial,
bem como de sua utilidade médica, foi publicado em um folheto
em 1772.
No final de 1772, William Petty-FitzMaurice, duque de Shelburne, convidou Priestley para trabalhar como tutor de seus filhos
e como seu bibliotecário e assistente geral. Priestley acabou aceitando, por motivos financeiros, e trabalhou com Lord Shelburne
de 1773 a 1780. Durante esse período, ele tinha muito tempo livre
que utilizou para escrever livros (especialmente sobre filosofia) e
realizar pesquisas sobre diversos gases. Nessa época ele também
ajudou seu amigo Theophilus Lindsey a criar uma nova seita protestante, a dos “Unitários”, e defendeu essa nova igreja em livros e
panfletos.

Figura 16. Sala de experimentos da casa de Prietley, onde ele realizou
seus estudos sobre os diferentes tipos de “ar”.
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Foi durante essa fase que Priestley desenvolveu suas mais importantes contribuições científicas, os seus estudos sobre diferentes tipos de “ar” – um campo de estudos que depois passou a ser
chamado de “química pneumática”.
Priestley se entusiasmou com esse tipo de estudo experimental,
desenvolvendo aparelhos para coletar e examinar os diferentes
tipos de “ar” que produzia. A “cuba pneumática” era um recipiente cheio de água, dentro do qual havia um suporte com furos onde
eram encaixados cilindros de vidro, cheios também de água, de
cabeça para baixo. Eles eram usado para coletar gases, que eram
introduzidos através de tubos. Posteriormente, notando que alguns dos “ares” que estava estudando eram absorvidos pela água,
passou a utilizar um aparelho com mercúrio, em vez de água.
Ele publicou seus trabalhos sob a forma de vários artigos e,
depois, em uma obra com seis partes. Na primeira delas, publicada
em 1774, ele apresentou vários tipos de “ar” que havia estudado: o
“ar nitroso” (óxido nítrico, NO), “vapor de espírito de sal” (ácido
hidroclórico anidro, HCl), “ar alcalino” (amônia, NH3), “ar nitroso deflogisticado” (óxido nitroso, N2O) e “ar deflogisticado”
(oxigênio). Apresentou também nessa obra seus experimentos
sobre os efeitos das plantas na renovação do ar.

10 OS VEGETAIS E O “AR FIXO”
Priestley conhecia os estudos de Black sobre o “ar fixo” e sabia
que tanto a combustão quanto a respiração de animais causavam
uma deterioração do ar. Resolveu então testar o que aconteceria
colocando vegetais em um recipiente fechado.
Poder-se-ia imaginar que, como o ar comum é necessário igualmente para a vida animal e para a vegetal, que tanto plantas quanto animais seriam afetadas da mesma maneira; e confesso que tinha essa expectativa quando coloquei pela primeira vez um ramo
de menta dentro de uma jarra de vidro, invertida sobre um recipiente de água; mas depois que ela cresceu lá durante meses, descobri que o ar nem extinguia uma vela, nem produzia qualquer inconveniente em um camundongo que coloquei lá. (Priestley,
1772a, pp. 166-167)

Percebendo que o ar não era prejudicado pelo crescimento da
planta, Priestley pensou que talvez o processo de vegetação pu196

desse restaurar o ar prejudicado pela combustão. Assim, no dia 17
de agosto de 1777 ele colocou um ramo de hortelã em um recipiente com ar no qual uma vela havia queimado até se apagar (Priestley, 1772a, p. 168). Dez dias depois, acendeu uma vela nesse ar7 e
ela queimou normalmente. Descobriu que não apenas as plantas
permaneciam vivas, mas que também restauravam as qualidades
de pureza do ar. Em outro experimento, repetiu o teste deixando
um recipiente com o ar queimado sem o ramo de hortelã e outro
recipiente com o ramo de hortelã, e apenas no segundo caso houve recuperação da capacidade do ar de alimentar a combustão da
vela.
O pesquisador imaginou que talvez a recuperação do ar fosse
devida ao uso de uma planta aromática (hortelã), mas depois testou outras plantas, e verificou que o efeito era independente da
existência de qualquer aroma (Priestley, 1772a, pp. 169-170)8.
Notou também que era necessário que a planta estivesse viva e
crescendo, para que conseguisse purificar o ar: arrancando folhas e
colocando-as no recipiente de vidro, elas não produziam o mesmo
efeito. Indicou também que era necessário retirar as folhas mortas
e velhas, para evitar que sua putrefação prejudicasse o ar. Apontou
também os poderes nocivos de algumas plantas, especialmente o
repolho – relatou que deixando uma folha de repolho em um jarro
de vidro cheio de ar durante uma única noite, no dia seguinte uma
vela não ficava acesa nesse ar.
A partir desses experimentos Priestley concluiu que o ar nocivo produzido pela combustão e pela respiração contribuía para a
nutrição das plantas; e que a pureza da atmosfera dependia, em
grande parte, das funções de crescimento dos vegetais.

7 Como Priestley conseguia acender uma vela em um recipiente fechado? Ele
conseguia fazer isso focalizando no pavio da vela um feixe de luz do Sol, com o
uso de um espelho côncavo (posteriormente, com uma lente).
8 Na época, a teoria dos miasmas associava o surgimento de muitas doenças a
cheiros ruins (Martins, 1997, pp. 87-91, 109-112; Martins & Martins, 2006); e
muitas vezes se recomendava o uso de substâncias aromáticas para combater os
miasmas, evitando doenças. Priestley deve ter inicialmente associado essa teoria à
descoberta de que o ramo de hortelã eliminava os efeitos nocivos do ar que havia
sido prejudicado pela respiração ou pela combustão.
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Figura 17. Priestley fez experimentos com vários animais, para verificar
os efeitos dos diversos tipos de “ar”, mas as principais experiências foram feitas com camundongos, que ele mantinha em recipientes de vidro,
como mostra a figura acima.
Estas provas da restauração parcial do ar por plantas em um estado de vegetação, embora em uma situação não natural e confinada, torna altamente provável que o dano que é feito continuamente na atmosfera pela respiração de um enorme número de animais, e pela putrefação de uma grande massa de matéria vegetal
e animal é, pelo menos em parte, recuperada pela criação vegetal,
apesar da prodigiosa massa de ar que é corrompida diariamente
pelas causas acima mencionadas. (Priestley, 1772a, pp. 198-199)

Priestley também verificou que a água podia purificar o ar viciado – especialmente quando se agitava o recipiente onde estavam
o ar e a água9. Pensou, assim, que os mares também tinham uma

9

É claro que o gás carbônico não se transforma em oxigênio dessa maneira. O
principal efeito é a absorção do gás carbônico pela água. Além disso, a agitação
libera um pouco do ar que está normalmente dissolvido na água.
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função de purificar a atmosfera, absorvendo os eflúvios nocivos
que as plantas não tinham sido capazes de purificar.
John Pringle e Benjamin Franklin, comentando sobre a descoberta de Priestley, apresentaram interpretações que parecem indicar a aceitação da hipótese dos miasmas (Priestley, 1772a, p. 199),
pois se referem aos “eflúvios pútridos e pestilenciais” (Pringle), e
“ar pútrido” (Franklin). E o próprio artigo original onde Priestley
apresentou seus experimentos se refere ao “ar infectado pela respiração animal ou pela putrefação”. Tudo isso sugere que essas
pessoas estavam relacionando os estudos de Priestley com a antiga
teoria dos miasmas.

11 A DESCOBERTA DO OXIGÊNIO
Priestley fazia muitos experimentos mais ou menos ao acaso,
“para ver o que acontecia”. Quando comprou uma grande lente
(com 30 cm de diâmetro e distância focal de meio metro), fez
muitos experimentos concentrando a luz do Sol sobre várias substâncias e procurando captar os “ares” que saíam delas. Para isso,
ele enchia um recipiente de vidro com mercúrio líquido e o colocava de cabeça para baixo, com a boca em um outro recipiente
com mercúrio. Introduzia então por baixo uma substância qualquer que, sendo menos densa do que o mercúrio, subia e ficava na
parte superior do recipiente de vidro. Podia então aquecê-la com a
lente, e os gases que saíam da substância empurravam o mercúrio
para baixo e eram capturados no recipiente de vidro.
Em agosto de 1774, numa época em que Priestley era bibliotecário de Lord Shelburne, ele focalizou sua grande lente sobre “cal
vermelha de mercúrio”, ou “mercúrio calcinado” – um pó vermelho obtido aquecendo mercúrio líquido no ar (Neville, 1974). Ele
notou que se desprendia dessa substância uma grande quantidade
de “ar” (que atualmente chamamos de oxigênio). Testando suas
propriedades, notou que uma vela queimava muito bem nele, com
uma chama mais brilhante do que normalmente; e que um camundongo podia viver nesse ar durante o dobro de tempo que
sobrevivia em igual quantidade de ar. Posteriormente ele concluiu
que esse “ar” era cinco ou seis vezes melhor do que o ar comum.
Os seguidores da teoria do flogisto supunham que uma vela se
apagava em um espaço fechado porque o ar ficava totalmente
Filosofia e História da Biologia, v. 4, p. 167-208, 2009.
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saturado de flogisto. Priestley concluiu, por isso, que havia preparado um ar totalmente desprovido de flogisto, que podia por isso
manter a queima durante um tempo mais longo. Por isso ele o
denominou “ar deflogisticado”.
Após testar esse ar deflogisticado com camundongos, o próprio Priestley experimentou respirar esse novo tipo de ar. Sentiu
uma leveza especial e um bem-estar no peito, e comentou que
talvez no futuro esse ar puro pudesse entrar na moda como um
artigo de luxo.
Em outubro de 1774, Priestley visitou Paris na companhia de
Lord Shelburne, e encontrou-se com Lavoisier e outros pesquisadores, comentando sobre sua recente descoberta do novo “ar”.
Foi isso o que levou Lavoisier a realizar experimentos semelhantes
e a estudar essa substância, à qual deu o nome de “oxigênio”.
Muitas vezes se considera que a descoberta do oxigênio e do seu
papel em inúmeras reações químicas marcou o início da Revolução Química.
Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) já havia descoberto o oxigênio antes de Priestley, em 1772, mas não havia publicado seu trabalho10. Ele havia notado que o minério de manganês, ao ser aquecido até ficar rubro como um carvão, produzia uma grande
quantidade de “ar”. Ele o denominou “ar de fogo”, porque produzia fagulhas brilhantes quando entrava em contato com pó de
carvão aquecido. Ele coletava os gases utilizando uma bexiga – um
método muito menos adequado do que a cuba pneumática de
Priestley. Scheele produziu o mesmo gás aquecendo outras substâncias, incluindo o óxido de mercúrio que Priestley estudou depois. Assim como Priestley, Scheele explicou as propriedades
desse “ar” utilizando a teoria do flogisto.
Aparentemente, Priestley considerava que os diferentes tipos
de “ar” que estudou eram o ar comum com diferentes quantidades
de flogisto. Em 1775 ele escreveu: “Acredito que há poucos princípios filosóficos tão firmes quando o de que o ar atmosférico [...]

10 Scheele só publicou suas pesquisas em 1777, depois da divulgação dos trabalhos de Lavoisier e de Priestley.
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é uma substância elementar simples, indestrutível e inalterável,
pelo menos tanto quanto se supõe que a própria água também é”.
Portanto, a interpretação de Priestley para a natureza dos “ares” e para o efeito que as plantas produziam nas suas propriedades era completamente diferente daquilo que aceitamos hoje em
dia. O próprio Priestley não se preocupava muito com as explicações teóricas e afirmava que o mais importante era descobrir novos fatos.
Pouco depois, Priestley manteve uma controvérsia científica
com Lavoisier, que defendia novas idéias químicas. Em 1783 Priestley escreveu um trabalho criticando essas idéias e defendendo a
teoria do flogisto. Nos anos seguintes, continuou a publicar novas
críticas, embora a química de Lavoisier acabasse se impondo, sendo considerada melhor do que a antiga teoria11.

Figura 18. As idéias religiosas de Priestley foram criticadas e ridicularizadas. Nesta caricatura da época, ele está pisando sobre a Bíblia.

11

A respeito de Lavoisier e da revolução química, ver Filgueiras, 2002.
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A obra científica de Priestley foi bastante vasta, mas suas contribuições científicas constituem apenas uma pequena parte daquilo que ele escreveu. Seu principal interesse sempre foi a teologia.
A maior parte de seu tempo foi tomada pelo estudo religioso e
por seu trabalho como pastor, em vários locais. Ele estava constantemente envolvido em controvérsias e disputas por causa de
suas idéias pouco ortodoxas.
Suas opiniões políticas também não foram muito populares:
ele criticou o modo como o governo inglês tratava as colônias
norte-americanas, e elogiou a Revolução Francesa, por exemplo.
Defendeu a igualdade entre os homens (um princípio impopular
na época, pois era adotado pela Revolução Francesa) e combateu a
escravatura. Em 1791, a população da cidade onde ele morava
(Birmingham) atacou e queimou sua casa e sua igreja. Priestley
fugiu usando um disfarce. Passou algum tempo em Londres, lecionando no New College, mas também sofreu hostilidade por suas
idéias. Em 1794 resolveu viver nos Estados Unidos, onde se dedicou principalmente a atividades religiosas e faleceu em 1804.

Figura 19. Em 1794 a casa e a igreja de Priestley foram saqueadas e
incendiadas, por causa de suas idéias religiosas e políticas.
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12 ESTUDOS POSTERIORES
Alguns dos resultados obtidos por Priestley sobre a respiração
dos animais e sobre o efeito das plantas no ar não eram muito
claros. Scheele repetiu alguns desses experimentos e não obteve os
resultados esperados. O próprio Priestley obtinha resultados variáveis, sem conseguir explicar o motivo. Havia também fatos que a
teoria do flogisto não explicava. Quando Priestley colocava as
plantas em ar “corrompido” pela queima, respiração ou putrefação, o ar era geralmente melhorado e capaz de manter a vida e
chamas. Mas quando ele retirava o “ar deflogisticado” (oxigênio)
do ar, sem adicionar “gás fixo” (gás carbônico), as plantas sempre
morriam.
Em 1778, Jan Ingen-Housz – ou Ingenhousz (1730-1799), médico da imperatriz da Áustria, dedicou-se à repetição dos experimentos de Priestley (Spoehr, 1919, pp. 34-35). Ele logo estabeleceu que as folhas das plantas melhoram o ar apenas quando expostas à luz; mostrou que a qualidade vital do ar piora sob ação
das partes das plantas que não são verdes, ou pelas plantas verdes
mantidas no escuro (Gibson, 1914, pp. 197-199). Todas suas explicações eram ainda feitas utilizando a teoria do flogisto.

Figura 20. Jan Ingen-Housz (1730-1799) e Jean Senebier (1742-1809)
deram importantes contribuições para a compreensão das relações entre
as plantas e o ar.
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Ingen-Housz realizou mais de 500 experimentos, nos quais foi
isolando os fatores que influenciavam a purificação do ar (ou produção de ar deflogisticado) pelas plantas. Mostrou que esse processo só ocorria quando as plantas eram iluminadas pela luz solar,
e que não tinha nada a ver com o calor, pois não se obtinha o
mesmo resultado em um cômodo aquecido. Além disso, descobriu
que as plantas respiravam como os animais e que reduziam a qualidade do ar à noite. Esse trabalho foi conduzido por hipóteses
que ele estava testando cuidadosamente, pois alterava as várias
condições em que as observações eram realizadas. Procurava também medir aquilo que acontecia. Conseguiu descobrir o que havia
de errado nos estudos anteriores: os pesquisadores não haviam
percebido que os resultados eram diferentes à noite e durante o
dia.
Eu observei que as plantas não apenas têm a capacidade de corrigir o mal ar em seis a dez dias, crescendo nele [...] mas que realizam esse papel importante de modo completo em poucas horas;
e que essa operação maravilhosa não é devida ao crescimento da
planta, mas à influência da luz solar sobre ela. (Ingen-Housz,
1779, pp. xxxiii-xxxiv)

Em seus primeiros trabalhos Ingen-Housz utilizou a teoria do
flogisto, mas a partir de 1792 ele havia aderido à nova química de
Lavoisier e passou a descreve o processo de forma mais parecida à
atual. O próprio Ingen-Housz, no entanto, estava longe de descobrir ou compreender a fotossíntese. Ele concluiu corretamente
que as partes verdes das plantas produzem oxigênio sob a luz do
Sol, e que produzem dióxido de carbono quando estão no escuro.
Mas não tinha a menor idéia sobre o que ocorria dentro das plantas.
Além disso, não percebeu que a produção de oxigênio só ocorria
na presença de gás carbônico.
Outro importante passo adicional foi dado por Jean Senebier
(1742-1809) que estudou plantas colocadas dentro de água, para
poder observar o desprendimento de gases. Em 1782 ele realizou
uma série de experimentos, variando as condições em que o fenômeno era estudado (Gibson, 1914, pp. 199-200). No primeiro,
ele colocou folhas dentro de dois recipientes, um deles contendo
água pura, o outro com água que continha “ar fixo”. No primeiro
caso, as folhas não produziram oxigênio, mas no segundo caso
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sim. Depois de algum tempo, as folhas paravam de desprender
gás, e mesmo colocando folhas novas na água, nada acontecia.
Porém, renovando a água com gás carbônico, recomeçava a produção de oxigênio. A partir daí, Senebier concluiu que era o “ar
fixo” que permitia a produção do oxigênio.
Nicolas Théodore de Saussure (1767-1845) estudou o processo
quantitativamente, fazendo as plantas crescerem em recipientes
totalmente fechados e medindo a quantidade de todas as substâncias envolvidas (Gibson, 1914, pp. 201-204; Spoehr, 1919, p. 36).
Determinou a quantidade de água presente no início, o aumento
de peso da planta, e a quantidade final de água. No trabalho que
publicou em 1804 mostrou que a variação de peso das plantas não
podia ser explicada apenas pela absorção do dióxido de carbono.
Era preciso supor que a planta utilizava tanto água quanto gás
carbônico, formando substâncias úteis para seus tecidos, e liberando oxigênio.
Mesmo depois disso, faltava a compreensão de vários outros
aspectos. Não existia ainda o princípio da conservação da energia,
e portanto não era possível estudar os aspectos de troca de energia
ocorridos na fotossíntese. Também não existia um desenvolvimento suficiente da química orgânica que permitisse analisar os
processos que ocorriam nas folhas. O próprio nome “fotossíntese” só foi criado em 1893, pelo botânico Charles Barnes.
Pode-se dizer que a descoberta da fotossíntese foi um longo
processo, iniciado no século XVII e completado no final do século XIX, graças à contribuição de um grande número de pesquisadores.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A apresentação didática dos experimentos atribuídos a Priestley não apresenta nenhuma contextualização, não menciona o
que ele estava procurando ou testando, e interpreta de forma anacrônica as conclusões tiradas dessas experiências. Além disso, a
própria concepção de ciência que está implícita nessas descrições é
equivocada. Este trabalho apresentou uma versão mais adequada
das pesquisas de Priestley e de sua relevância para a compreensão
de alguns processos vitais, na época.
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O estudo detalhado deste episódio histórico permite apresentar aos estudantes vários conceitos importantes a respeito da natureza da ciência e da pesquisa, como a íntima relação entre estudos
de diversos campos (no caso, a interrelação entre química, física,
medicina e história natural), as influências de idéias preconcebidas
na pesquisa, as dificuldades que surgem ao se tentar compreender
fatos novos e inesperados, as diferenças entre as interpretações do
próprio Priestley e as aceitas hoje em dia, a existência de controvérsias, o contexto mais amplo em que se situavam os experimentos descritos de forma tão simplista pelos livros didáticos.
A descrição de seus experimentos mostra a constante influência de hipóteses e analogias guiando o seu trabalho; porém, de
acordo com o testemunho do próprio Priestley, muitos dos resultados que ele obteve não foram devidos nem a investigações empíricas sistemáticas, nem resultado de testes de hipóteses, mas
surgiram inesperadamente, quando estava procurando outras coisas. Em alguns casos, ele próprio resistiu à aceitação dessas descobertas, que não estavam de acordo com suas expectativas. Em
grande parte, a pesquisa de Priestley foi solitária, mas fortemente
influenciada por concepções de sua época. À medida que seus
trabalhos eram publicados, houve reações positivas (principalmente em relação aos fatos descritos), mas debates a respeito da interpretação dos mesmos. Antoine Lavoisier foi conduzido ao estudo
daquilo que chamou “oxigênio” pelos trabalhos de Priestley, mas
chegou a interpretações teóricas muito diferentes desses experimentos. É importante enfatizar esse aspecto da dinâmica da ciência, que raramente é apresentado aos estudantes.
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