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Algumas considerações sobre a alquimia 
 
Um período muito citado quando se tenta retratar a evolução histórica da Química diz respeito à Alquimia. 
Algumas pessoas colocam a Alquimia como início da Química; outros dizem que tratam de coisas diferentes. Se 
a Alquimia pode ser considerada como parte da Química ou se ela é uma fase anterior a essa, é uma discussão 
ainda em voga. De qualquer modo, quando buscamos informações sobre o desenvolvimento da Química 
encontramos referências à Alquimia. E assim, quando vamos analisar as informações que caracterizam a 
Alquimia encontramos muitos aspectos que podemos considerar sim, como potenciais contribuintes para o 
desenvolvimento da Química. 
É frequente associar a Alquimia à busca pela “pedra filosofal”, para a transmutação de metais em ouro e do 
elixir da longa vida. Assim, os alquimistas, nome dado a quem praticava a Alquimia, possuíam como meta 
transformar metais menos nobres em ouro, desenvolver uma substância que fosse capaz de curar todos os 
males e prolongar o tempo de vida do homem, ambos poderiam ser alcançados se os alquimistas obtivessem a 
“pedra filosofal”. Não é possível levar ao pé da letra tais fundamentos, pois se pode considerar também que a 
busca dos alquimistas não fosse por algo material, mas sim por algo ligado à alma, algo espiritual e místico. 
Outro aspecto muito ligado à Alquimia, diz respeito à criação de vida artificial, o que é conhecido como 
homunculus. 
Na Alquimia, os aspectos filosóficos eram muito presentes, sendo a composição e a transformação da matéria, 
discutidos a partir de concepções filosóficas. As discussões transcendiam a matéria, era algo de alma; o 
misticismo era muito presente. Encontram-se informações de que a Alquimia foi praticada em diversos locais 
do mundo, ao longo do período em que se tem registro sobre as práticas que as caracterizava. A Alquimia foi 
praticada no Egito, Índia, China, Roma, Grécia, Europa. 
Muitas das técnicas desenvolvidas e utilizadas pelos alquimistas e o acúmulo de informações do período da 
Alquimia contribuíram para a constituição da Química como Ciência. Muitas das vidrarias que hoje utilizamos e 
também algumas técnicas experimentais são originárias na Alquimia. O trabalho de alguns alquimistas era 
desenvolvido em laboratórios e a partir de suas experiências puderam dar contribuições para que alguns 
assuntos fossem melhores compreendidos. 
São da época da Alquimia o uso de algumas técnicas como: destilação, o desenvolvimento de vários aparelhos 
como fornos e fornalhas especiais, o projeto de diversas vidrarias para processar reações químicas. 
A descoberta de diversas substâncias também ocorreu na Alquimia, como por exemplo, a descoberta do ácido 
acético e do ácido clorídrico. 
Muitas técnicas usadas atualmente, já eram presentes na vida dos alquimistas, como por exemplo, a 
destilação. A forma de se pensar o processo de destilação, a essência do pensamento em relação a essa técnica 
era diferente, do modo como pensamos hoje. Mas os materiais utilizados no processo e a técnica em si, são 
muito semelhantes. Para os alquimistas, a destilação estava associada à idéias filosóficas e religiosas e à magia. 
 
Um exemplo das contribuições da Alquimia para a Química 
 
Como exemplo das contribuições de algumas das técnicas e operações desenvolvidas na época da Alquimia e 
que deram grandes contribuições para a Química, podemos citar, dentre tantas outras possibilidades, as 
contribuições dos trabalhos do alquimista europeu, Andreas Libavius. 
 
Libavius nasceu na Alemanha, foi médico, químico (alquimista) e professor. É de sua autoria o livro Alchemia, 
de 1597, que sistematiza muitas informações sobre Química, principalmente operações químicas, como por 
exemplo, o preparo de ácidos. Esse livro se tornou um marco importante para o desenvolvimento da Química e 
apresenta características diferentes dos livros produzidos sobre Alquimia, pois traz uma linguagem clara e 
objetiva. Nesse livro, a Química era dividida em duas partes, uma que compreendia os aparelhos e 
procedimentos de laboratório e outra que abordava a análise de metais, minerais e águas minerais. 
Libavius possuía um laboratório em sua casa e assim foi possível executar vários procedimentos, adquirindo 
grande experiência prática. Em seu livro, Alchemia, forneceu detalhes do procedimento de preparação de 
diversas substâncias médicas, o que também serviu de base para a Iatroquímica. 
 
A constituição da matéria também era o tema das discussões e da vida dos alquimistas. As primeiras idéias 
sobre a constituição da matéria, apresentadas por Aristóteles, foram complementadas pelos alquimistas. 
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Aos quatro elementos essenciais da matéria de Aristóteles (fogo, água, terra e ar) foram incorporados, pelos 
alquimistas, o enxofre e o mercúrio. A teoria “enxofremercúrio” postulava que todo tipo de matéria era 
composta por proporções diferentes de enxofre e mercúrio. O enxofre estaria associado à “combustibilidade” e 
o mercúrio à “metalicidade”. 
Para os alquimistas, a matéria poderia ser obtida a partir da combinação desses elementos. Com base nesse 
pensamento, os alquimistas tentaram sintetizar vários metais, a partir do enxofre e do mercúrio. No século XVI, 
outro princípio foi incorporado ao enxofre e mercúrio, o sal e esse último, acrescentado por Paracelso 
(Theophrastus von Hohenheim, 1493-1541). Assim, continuaria o enxofre responsável pela combustibilidade; o 
mercúrio pelo brilho metálico e fluidez; e o sal seria responsável pela estabilidade. Essa teoria dos três 
princípios perdurou até o surgimento da Química Moderna, quando se passou a discutir a constituição da 
matéria com base nos diversos e numerosos elementos químicos. 
 
O médico belga, Van Helmont (Joan Baptista Van Helmont, 1579-1644), duvidou que dos três princípios, 
enxofre, mercúrio e sal, fosse possível obter as demais substâncias. Para Van Helmont, apenas um elemento 
era primordial, a água. As doenças estavam associadas à falta ou excesso dos elementos que constituíam a 
matéria. Segundo Porto (1997): A teoria médica mais difundida na época via o corpo humano saudável como o 
resultado do perfeito equilíbrio entre os quatro humores que o constituiriam. Estes humores estariam 
relacionados com a clássica doutrina dos quatro elementos e quatro qualidades primárias. Assim, os quatro 
humores, e as quatro qualidades respectivamente predominantes em cada um deles, seriam: sangue (quente), 
fleuma (úmido), bílis amarela (seco) e bílis negra (frio). A doença consistiria num desequilíbrio na proporção 
ideal entre momentaneamente em falta (geralmente, pela ingestão de misturas de extratos vegetais) ou, 
então, retirar a qualidade que porventura estivesse em excesso. Por exemplo: um paciente febril, com a testa 
quente e o pulso acelerado, deveria estar com excesso de humor sangüíneo; um tratamento indicado seria 
eliminá-lo através de uma sangria. Ou seja, este sistema médico preconizava a “cura pelos contrários”. (PORTO, 
1997, p. 569) 
A busca pela cura das doenças também era uma prática alquímica. Mas, a forma com que se pensava tal cura e 
a praticava não estava mais atendendo às demandas, pois muitas doenças começaram a se espalhar 
rapidamente, a partir de epidemias. Nesse contexto, surgem as idéias de Paracelso, que rejeitava a idéia da 
“cura pelos contrários”. Assim, segundo Paracelso: Seguindo um preceito difundido nas camadas populares do 
território germânico, Paracelso defendia a “cura pelos semelhantes”. Assim, um envenenamento poderia ser 
curado por doses adequadas do próprio veneno que o causou - desde que convenientemente “purificado” pela 
ação (alquímica) do fogo. (PORTO, 1997, p. 569) .As diferentes formas de pensar os constituintes da matéria e a 
causa das doenças mostram como os aspectos filosóficos estavam presentes. Mas independentemente disso, a 
busca pela cura das doenças culminou no desenvolvimento de alguns remédios, essa fase, ficou conhecida 
como Iatroquímica. 


