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RESUMO
O químico alemão Wilhelm Ostwald é um importante nome na História da Química por três
motivos. Primeiramente, por ter sido um dos fundadores da disciplina Físico-Química e
divulgador de importantes trabalhos que contribuíram para o estabelecimento dessa área. Em
segundo lugar, Ostwald recebeu o prêmio Nobel de Química em 1909 por seus estudos no
campo da catálise, contribuindo para a formulação do seu conceito atual. Por fim, foi defensor
do Energeticismo, um programa científico antimecanicista que buscava reinterpretar toda a
ciência com base na ideia de energia e suas leis, mas que não resistiu às descobertas
científicas do início do século XX. O Energeticismo exerceu profunda influência nos escritos
filosóficos de Ostwald, mas pouco se conhece sobre a influência deste projeto de pesquisa nos
seus trabalhos científicos. Partindo do pressuposto que a Energética exerceu um importante
papel na obra científica de Ostwald, neste trabalho buscamos mostrar a relação entre a teoria
energeticista e as suas investigações sobre a catálise.
Palavras-chave: Energeticismo, Catálise, Wilhelm Ostwald.
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ABSTRACT
The german chemist Wilhelm Ostwald is an important person in the history of Chemistry for
three reasons. First, Ostwald was one of the founders of physical chemistry and disseminator
of important work that helped to consolidate this discipline. In second place, Ostwald
awarded the Nobel Prize for Chemistry in 1909 for his studies in the field of catalysis,
contributing to the formulation of its current concept. Finally, we advocate the Energeticism, a
antimechanicist scientific program that sought to reinterpret all knowledge based on the
energy's laws and energy idea, but not resisted scientific discoveries of the early twentieth
century. The Energeticism had a profound influence in the philosophical writings of Ostwald,
but little is known about the influence of this research project in their scientific work.
Assuming that Energeticism played an important role in the scientific work of Ostwald, in this
work we show the relationship between the Energetic theory and his research on catalysis.
Key-words: Energeticism, Catalysis, Wilhelm Ostwald.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é fruto de grande interesse pessoal em um tipo de narrativa que foge ao
lugar-comum da História da Química. Uma narrativa cujo o foco não está centrado em
descobertas que resultaram na formulação de conceitos fundamentais e muito menos em
cientistas famosos que se tornaram grandes heróis da ciência, lembrados por todas as gerações
de químicos pelos seus trabalhos que abriram novos caminhos para o avanço da química. Não,
essa não é a história que eu pretendo contar aqui.
Pelo menos até certo ponto.
A motivação inicial deste trabalho foi uma discussão atípica na apresentação do meu
Trabalho de Conclusão de Curso, onde meu orientador e coorientador travaram um debate
sobre a seguinte questão: a Físico-Química faz parte da Física ou da Química? O meu
orientador, que é um físico, defendia que a Físico-Química é um ramo específico da Química
(o que, na minha opinião, é uma posição aceitável). Por outro lado, o meu coorientador,
químico e professor de Físico-Química, curiosamente defendeu que a sua disciplina não fazia
parte da Química; o que, particularmente, me causou certo estranhamento, visto que
geralmente os praticantes de uma dada disciplina tendem a defender seu campo de
investigação. Mas foi essa discussão (que não teve uma conclusão, diga-se de passagem) que
me deixou motivada a investigar a história da Físico-Química.
Ainda nessa mesma apresentação, o meu coorientador (sempre polêmico) fez outra
observação que também contribuiu para a definição do tema desta pesquisa. Em um dado
momento da sua argumentação, ele afirmou que poucos físico-químicos conhecem os
trabalhos do principal fundador dessa disciplina, o químico Wilhelm Ostwald (1853-1932).
Muito menos aqueles trabalhos que foram responsáveis por sua premiação com o Nobel de
Química em 1909.
De fato, poucos são os textos em língua portuguesa que abordam a vida de Wilhelm
Ostwald (HIEBERT, 2001) e os livros que abordam sobre sua contribuição para a Química
também são escassos (MAAH, 2006; BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992). Essa
“confissão” realizada pelo meu coorientador mostrou-me a necessidade de se resgatar os
trabalhos de Wilhelm Ostwald para que os químicos, especialmente aqueles que se dedicam à
Físico-Química, conheçam melhor a sua própria disciplina.
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Paralelamente ao “causo” anterior, uma outra motivação para a escrita deste trabalho é o
meu interesse por teorias, crenças e ideias do passado que foram rejeitadas com o tempo pela
ciência, mas que de alguma forma, contribuíram para sua constituição. E, na minha opinião, o
exemplo que melhor retrata essas ideias esquecidas é o Energeticismo.
Segundo Robert Deltete (2005), o Energeticismo, também chamado de Energética, foi
uma escola científica que visava unificar e reinterpretar as ciências por meio do conceito de
energia e as leis que descrevem suas transformações. Essa teoria foi muito popular entre os
cientistas do final do século XIX e início do século XX, tendo adeptos como o físico alemão
Georg Helm, o químico francês Pierre Duhem e o maior expoente da Físico-química desse
período, Wilhelm Ostwald, que não foi apenas adepto desse projeto, mas também foi o seu
maior defensor e divulgador.
Em dois artigos sobre a vida de Ostwald, o físico-químico Dwight Wilder Bancroft
(1867-1953) com uma incrível sensibilidade, dá o título de “o grande protagonista” para este
químico (BANCROFT, 1933a; 1933b). Bancroft, ex-aluno de Ostwald, referia-se aos êxitos
desse cientista no estabelecimento da Físico-Química e nas suas pesquisas sobre ionização de
ácidos em água, quando lhe atribuiu este título. Entretanto, essa expressão cabe perfeitamente
a Ostwald qualquer que seja o foco da narrativa sobre este químico: tanto pelos seus êxitos,
quanto pelas suas desventuras.
Os êxitos de Ostwald não foram poucos. Com apenas 26 anos, Ostwald já era
considerado como um ilustre químico devido aos seus trabalhos sobre afinidades químicas.
Em 1887, Ostwald e o químico dinamarquês J. H. van't Hoff fundam o Zeitschrift für
physikalische Chemie, revista considerada como marco do nascimento da Físico-Química
como disciplina institucionalizada1. Ostwald também foi responsável pela aceitação da teoria
da dissociação eletrolítica do químico sueco Svante Arrhenius, cujas ideias foram importantes
para as suas investigações posteriores na área da catálise, pesquisas estas que culminaram na
sua premiação com o Nobel de Química em 1909.
Por outro lado, Ostwald também é conhecido na história da ciência por ter sido adepto
da escola energeticista e por ter sido um grande opositor da teoria atômica, combatida
1 O rápido reconhecimento da importância desse campo na Química pode ser demonstrado pela
quantidade de prêmios Nobel recebidos pelos físico-químicos nos quinze primeiros anos em que a premiação foi
outorgada. Entre 1901 e 1920, cinco prêmios, inclusive o primeiro Nobel de Química, foram entregues à
cientistas que desenvolviam pesquisas na área da Físico-Química – Jacobus H. van't Hoff (1901), Svante
Arrhenius (1903), Fritz Haber (1918) e Walther Nernst (1920), além do próprio Ostwald (1909).
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intensamente por este químico até 1913, quando os resultados de algumas investigações no
campo da física o fizeram reconhecer publicamente a relevância desta teoria (CHAGAS,
2011; OKI, 2006; SALINAS, 2005). Nesse sentido, a imagem de Ostwald na história da
química aparece de duas maneiras distintas, apresentadas de forma dissociada: ora como um
pioneiro, desbravador de um novo campo de pesquisa e um ilustre ganhador do prêmio Nobel;
ora como um opositor ferrenho da teoria mais fundamental para a química moderna.
De fato, Ostwald foi um personagem controverso na história da química, no entanto, as
contribuições de Ostwald para a institucionalização da Físico-Química e disseminação do
energeticismo são proporcionais à dificuldade de se escrever uma narrativa que mostre a
complexidade da sua obra, mostrando como as crenças científicas e filosóficas deste químico
fundamentaram e influenciaram as suas investigações no campo da Físico-Química.
Apesar do grande esforço necessário, acredito que não é possível entender de forma
clara a posição energeticista e antiatomista de Ostwald dissociada da sua prática como
cientista, assim como é questionável considerar que seus trabalhos científicos estiveram
imunes da sua incursão no projeto energeticista. A forte relação entre Ostwald e o
Energeticismo sugere que não é adequado tentar compreender a prática científica de Ostwald
dissociada da Energética, pois, durante grande parte de sua vida, o energeticismo se fez
presente ora como orientação de sua prática científica, ora como visão de mundo. Ostwald
não se tornou o maior nome do energeticismo por acaso, mas porque ele acreditava piamente
que a Energética muito tinha a contribuir com a ciência; e a forma intensa como se dedicou a
defendê-la e promovê-la, fosse através de publicações, palestras ou debates científicos e
filosóficos, é um indicativo de que nosso pressuposto aqui apresentado é válido.
Deste modo, o nosso objetivo é mostrar as relações existentes entre o Energeticismo
ostwaldiano e os trabalhos de Ostwald, mais precisamente seus trabalhos sobre catálise.
Também queremos entender de que forma se deu essa influência, isto é, se ela encaixava-se
nos argumentos científicos utilizados por Ostwald para defender suas teorias e/ou se
encontrava no plano filosófico, como um tipo de inspiração ou epistemologia.
Para tanto, este trabalho está dividido em três capítulos: O Capítulo 2 apresenta um
breve histórico do problema da catálise, desde os primeiros fenômenos investigados
sistematicamente, passando pela identificação do fenômeno e criação do conceito, até as
mudanças no estudo da catálise, ocasionadas pela abordagem termodinâmica desse problema.
O Capítulo 3 apresenta a Energética e busca descrever a origem do Energeticismo
9

ostwaldiano, também mostrando algumas de suas características. Por fim, o Capítulo 4 mostra
as relações entre o Energeticismo e a catálise em alguns trabalhos de Ostwald.
Para fundamentar a pesquisa, nos dedicaremos a analisar alguns dos trabalhos
científicos de Wilhelm Ostwald (OSTWALD, 1894; 1902), obras de divulgação científica e
história da química (OSTWALD; 1909a, 1913) e textos de discursos realizados (OSTWALD;
1895, 1909b). Também nos apoiaremos nos artigos do historiador da ciência Robert J. Deltete,
que se dedicou a estudar a versão do energeticismo defendida por Ostwald, desde a sua
aderência ao projeto energeticista até o declínio do mesmo (DELTETE; 2005, 2007, 2008).
Também nos apoiaremos em biografias sobre Wilhelm Ostwald (SCHUMMER, 2001;
HIEBERT, 2000) e outras obras a respeito da História da Química e do Energeticismo.
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Capítulo 2

DAS FORÇAS À ENERGIA: DESENVOLVIMENTO DA
CATÁLISE NO SÉCULO XIX
O grande encantamento que a Química causa nas pessoas deve-se a capacidade dessa
ciência em transformar a realidade, criando a cada dia um mundo novo a partir do que nós
tomamos como conhecido. Assim, no imaginário popular, a Química mais parece um tipo de
mágica e o químico mais um feiticeiro do que de um cientista. Levando em conta esta
analogia, pode se pensar nos catalisadores como uma espécie de varinha de condão,
transformando tudo aquilo que toca.
O químico e filósofo desta ciência, Roald Hoffmann (2007), considera que a catálise
toca em dois temas arquétipos: a superação, ao tornar fácil o que se considerava quase
impossível, e o milagre da extinção e regeneração, que remete a diversas histórias
mitológicas, tais como a lenda da Fênix, que morre e renasce das suas próprias cinzas, e da
deusa grega Perséfone, esposa do deus Hades, que vive no submundo durante o inverno e
volta à terra durante as outras estações. Tais relações com a mitologia só fazem aumentar o
deslumbramento que as transformações catalíticas produzem entre os químicos e os leigos.
Neste capítulo faremos uma breve descrição das primeiras investigações sobre os
fenômenos catalíticos, a criação do termo e sua definição pelo químico sueco J.J. Berzelius
(1779-1848) e os debates oriundos do seu trabalho, assim como os de outros cientistas. Não é
nosso objetivo neste capítulo esmiuçar as diferentes contribuições de cada um desses
cientistas para o estudo da catálise, mas apresentar uma visão panorâmica das principais
descobertas e apontar quais pressupostos teóricos eram utilizados para explicar esses
fenômenos e, assim, apresentar o caótico e dinâmico cenário em que surgiram as
investigações sobre a catálise.
Todavia, antes de mergulharmos na história da Química é preciso se compreender do
que se trata o fenômeno catalítico, deixando de lado as interpretações oníricas e voltando-se
para a beleza austera da ciência.

2.1 Catálise: breve explicação.
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Diversos fatores energéticos e cinéticos determinam como uma reação química deve
proceder. A cinética química refere-se à velocidade de uma reação, isto é, a velocidade em que
os reagentes se convertem em produtos, atingindo um estado de equilíbrio químico.
A ocorrência de uma reação química depende da ocorrência de choques com energia e
orientação adequadas entre os constituintes dos reagentes. As colisões entre os átomos e/ou
moléculas dos reagentes propiciam a formação de uma configuração mais complexa em um
estado de alta energia, que permanece em equilíbrio com os reagentes e produtos. Chama-se
esse estado de complexo ativado2 (IUPAC, 1997). Deste modo, uma reação química hipotética
do tipo A + B → AB pode ser representada graficamente da seguinte maneira:

Figura 1. Representação gráfica da ação de um catalisador em uma reação química
(ALMEIDA et al., 2007).
De acordo com a representação acima, os reagentes A e B colidem entre si, o que
ocasiona a formação do complexo ativado AB‡, que resulta na formação do produto AB.
Analisando as energias envolvidas nesse processo, percebe-se que para que a reação química
aconteça e os produtos se formem, é necessário superar a barreira energética que separa os

2 “An activated complex, often characterized by the superscript ‡, is defined as that assembly of atoms which
corresponds to an arbitrary infinitesimally small region at or near the col ( saddle point) of a potential energy
surface” (IUPAC, 1997).
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reagentes dos produtos. Tal energia necessária para que os reagentes A e B colidam e formem
o complexo ativado AB‡ é chamada de energia de ativação (LAIDLER, 1965).
As reações químicas ocorrem mais rapidamente quando apresentam uma barreira
energética relativamente menor entre os reagentes e o complexo ativado. Todavia, nem
sempre essa barreira energética é pequena. Muitos processos químicos possuem barreiras
energéticas consideravelmente altas, o que tornaria tais processos pouco viáveis. Para
contornar esse problema são introduzidas espécies químicas que interagem com os reagentes e
permitem a reação química ocorrer através de diferentes mecanismos de reação que
apresentem uma energia de ativação mais baixa, a fim de se obter o mesmo produto com um
gasto energético menor. Essas espécies químicas são chamadas de catalisadores.
De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), um
catalisador é “uma substância que aumenta a taxa de reação, sem alterar a variação de energia
padrão de Gibbs total da reação” (IUPAC, 1997). Em outras palavras: um catalisador aumenta
a velocidade de uma reação química sem interferir no balanço energético entre os reagentes e
os produtos. Contudo, a catálise não ocorre devido a simples presença do catalisador no meio
reacional. O catalisador participa de reações químicas que constituem etapas para a formação
dos produtos desejados, interagindo com os reagentes e produtos e sofrendo transformações
químicas. Apenas ao término do ciclo catalítico, o catalisador é regenerado; de modo que o
catalisador não influencia na natureza dos produtos formados e na estequiometria geral da
equação global (CHORKENDORFF e NIEMANTSVERDRIET, 2007; ATKINS e DE
PAULA; 2002). A Figura 1 representa graficamente a ação de um catalisador em um processo
químico.
Sendo assim, é possível definir a catálise como o aumento da velocidade de uma reação
química pela presença de uma substância que não participa da estequiometria do processo, ou
de acordo com as palavras de Wilhelm Ostwald, “Catálise é a aceleração de uma reação
química, que procede lentamente, pela presença de uma substância estranha” (OSTWALD,
1894, p.705-706).
As definições apresentadas apresentam grande semelhança. Essa sintonia também é
encontrada quando analisamos alguns dos livros didáticos de Química Geral comumente
utilizados nos cursos de graduação em Química, como mostra a tabela a seguir3.

3

A escolha dos livros foi norteada pela disponibilidade das bibliotecas da Universidade Federal da Bahia e
Universidade do Estado da Bahia.
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Tabela I. Definições para “catalisador” encontradas em alguns dos livros de Química Geral
utilizados pelos cursos superiores de Química no Brasil.
Livros

Definições

BROWN, LEMAY e BURSTEN “Catalisador é uma substância que faz variar a
(2005)

velocidade de reação química sem que ele mesmo
sofra variação química no processo.” (p.512)

ATKINS e JONES (2006)

“Um modo de aumentar a velocidade de uma reação é
utilizar um catalisador, uma substância que aumenta a
velocidade de uma reação sem ser consumida na
reação”. (p.595)

RUSSERL (1994)

“A velocidade de muitas reações químicas aumenta na
presença de um catalisador, substância que, sem ser
consumida durante a reação, aumenta sua velocidade.”
(p.667)

MAHAN e MYERS (1995)

“De acordo com a definição formal utilizada, um
catalisador é uma substância que aumenta a velocidade
de uma dada reação, porém sem sofrer modificações.”
(p.256)

Geralmente apenas os estudantes que seguem em cursos de graduação e pós-graduação
em Química ou áreas afins têm um contato mais profundo com o tema da catálise. Não é dado
grande enfoque ao conceito de catálise no Ensino Médio, sendo esse tema muitas vezes
apresentado de forma superficial, como um pequeno tópico integrante do conteúdo de
Cinética Química.
Entretanto, a despeito da pouca importância dada a este tópico no Ensino Médio, a
catálise é um dos principais campos de pesquisa da Química contemporânea. Segundo Dupont
(2002), a catálise está presente em cerca de 85% de todos os processos químicos industriais.
Esse mesmo autor também afirma que as pesquisas sobre catálise no Brasil iniciaram-se
apenas na década de 1970, mas apesar de ser um ramo de pesquisa relativamente recente no
país, em 2002 já existiam cerca de noventa e sete grupos de pesquisa em catálise no Brasil
(ibidem, p.12). Tais fatos mostram a importância desse ramo de investigação e seu rápido
desenvolvimento nas universidades brasileiras.
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Além da sua importância social e seu valor intrínseco para a Química, o
desenvolvimento histórico do conceito de catálise pode nos mostrar importantes
características do fazer científico, contribuindo para o ensino sobre as ciências (MATTHEWS,
1995). Esse conceito é produto do desenvolvimento de práticas e ideias sobre a transformação
da matéria e permite mostrar as diferentes teorias e ideias que dominaram a Química nos
séculos anteriores, contribuindo para o conhecimento geral acerca da história dessa ciência.
2.2 As Afinidades Químicas.
A ideia de afinidade química pertence a uma linha de pensamento mecanicista,
inserindo a química numa tradição de ciência newtoniana, ao utilizar conceitos pertencentes
até então à física, como a ação de forças atrativas e repulsivas sobre os corpos. Segundo essa
teoria, as reações químicas seriam resultado da ação de forças de atração e repulsão entre as
substâncias, em níveis qualitativamente diferentes, ocasionando a formação de novos
compostos (MOCELLIN, 2006).
A teoria das afinidades surgiu como resultado das considerações de Isaac Newton sobre
a matéria na obra Optics, edição de 1717. Nesta obra encontrava-se a Questão 31, onde
Newton levantou a hipótese de que os constituintes da matéria estariam unidos através de
forças de atração, análogas às forças gravitacionais. Contudo, diferente das forças
gravitacionais, essas forças deveriam ser atuantes à curtas distâncias e dependentes da
natureza química da matéria, isto é, da constituição dos corpos químicos 4 (QUÍLEZ, 2006).
Assim, conhecendo a constituição dos materiais, seria possível saber quais substâncias
químicas reagiriam entre si:
Quando o sal de tártaro [carbonato de potássio, K 2CO3] corre per deliquium
[liquefaz-se], derramado na solução de qualquer metal, precipita este último e o faz
cair no fundo do líquido na forma de lama, não prova isto que as partículas ácidas
são atraídas mais fortemente pelo sal de tártaro do que pelo metal e, pela atração
mais forte vão do metal para o sal de tártaro? Assim, quando uma solução de ferro
em aqua fortis [ácido nítrico, HNO3] dissolve o lapis calaminaris [carbonato de
zinco, ZnCO3] e solta o ferro, ou uma solução de cobre dissolve o ferro nela
mergulhado e solta o cobre, ou uma solução de prata dissolve o cobre e solta a prata,
4

Um corpo químico pode ser entendido como substâncias simples (constituídas por um único elemento
químico) ou compostas (constituídas de dois ou mais tipos de elementos químicos). Ao participarem de
reações químicas, essas substâncias sofriam reações de simples troca ou dupla troca, ocorrendo a “liberação”
de um dos elementos antes presente na substância composta ou a “troca” de elementos químicos entre os
reagentes.
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ou uma solução de mercúrio em aqua fortis derramada sobre o ferro, o cobre, o
estanho ou o chumbo dissolve o metal e solta o mercúrio, não prova isto que as
partículas ácidas da aqua fortis são atraídas mais fortemente pelo lapis calaminaris
do que pelo ferro, e mais fortemente pelo ferro do que pelo cobre, e mais fortemente
pelo cobre do que pela prata, e mais fortemente pelo ferro, cobre, estanho e chumbo
do que pelo mercúrio? E não é pela mesma razão que o ferro necessita de mais aqua
fortis para dissolvê-lo do que o cobre, e o cobre mais do que os outros metais; e que,
de todos os metais, o ferro é o mais facilmente dissolvido e o mais propenso a
enferrujar, e, depois do ferro, o cobre? (NEWTON, 1717; apud MOCELLIN, 2006)

Devido à dependência de tais forças com a composição química da matéria, surge o
termo afinidades eletivas, em decorrência da aparente escolha das substâncias sobre quais
compostos interagir. Posteriormente, os termos força química e afinidade química também
foram utilizados para designar tais forças atuantes sobre a matéria.
Baseando-se neste conceito, o químico francês Etienne Geoffroy sistematizou diversas
substâncias químicas já conhecidas comparando qualitativamente sua afinidade em relação a
outras, criando a primeira tabela de afinidades em 1718, que seria posteriormente reformulada
por Torben Bergman e outros. As tabelas de afinidades químicas, desde sua concepção, foram
ferramentas importantes para o entendimento das reações químicas, permitindo a classificação
das substâncias através das semelhanças de reatividade frente a outros compostos e
possibilitando prever a ocorrência de determinados fenômenos químicos, como as reações
entre ácidos e bases e a corrosão de metais por ácidos (MOCELLIN, 2006).
Todavia, existiam três problemas importantes para a teoria das afinidades de difícil
superação: primeiramente, as afinidades químicas possuíam um caráter estritamente
qualitativo, não sendo passíveis de mensuração direta ou indireta. Outro problema é que foi
atribuído ao termo “afinidade” diversos significados nos séculos XVIII e XIX. Por fim, os
químicos entendiam e utilizavam a teoria de afinidades de maneiras distintas, de acordo com
os pressupostos adotados e a natureza das suas investigações, tornando difícil a interpretação
dos textos onde essa palavra surge (QUÍLEZ, 2006). Apesar desses problemas, esta ideia foi
bastante utilizada pelos químicos para explicar as transformações da matéria.
2.3 Uma Variedade de Fenômenos, uma variedade de explicações.
Alguns fenômenos hoje reconhecidos como catalíticos são tão antigos quanto a própria
civilização. É possível encontrar fenômenos dessa natureza na pré-história e nas práticas
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metalúrgicas dos primeiros grupos humanos, ou ainda na Antiguidade, onde muitas
civilizações criaram e desenvolveram técnicas para a fabricação de bebidas alcoólicas através
da fermentação; o embalsamento, para a conservação de cadáveres; e a fabricação de
cosméticos, tinturas e medicamentos. Ainda deve ser creditada a contribuição dos alquimistas,
que fizeram grandes descobertas a respeito das transformações da matéria.
O mais antigo relato acerca de um processo catalítico data de quase três séculos antes da
formulação do conceito de catálise. Em 1552, o filósofo natural Valerius Cordus (1514-1554)
constatou que a conversão do etanol em éter dietílico ocorre mais rapidamente ao acrescentar
ácido sulfúrico ao meio reacional (WISNIAK, 2010). Apesar da atenção dada a esse tipo de
fenômeno já no século XVI, é a partir do final do século XVIII que ocorre uma profusão de
relatos sobre reações químicas que aconteciam em condições adversas e outras onde os
produtos eram formados mais rapidamente com a adição de uma substância específica.
A tabela a seguir apresenta uma síntese realizada por Kilani e colaboradores (2001) das
principais descobertas sobre reações químicas catalisadas no período de 1800 até 1834,
quando o conceito de catálise foi formulado e os fenômenos abaixo caracterizados como tal.
Tabela II – Fenômenos catalíticos relatados entre 1806 e 1834, antes da síntese de J.J.
Berzelius (adaptado de KILANI et al., 2001, p. 45).
Ano

Fenômeno

Catalisador

Cientista

1806

Preparação do H2SO4

NOx

Clément e Desórmes

1812

Oxidação do H2

Carbono

Vogel

1814

Hidrólise do amido

Ácidos

Kirchhoff

1817

Oxidação do gás de mina

Pt

Humphry Davy

1818

Síntese e decomposição do H2O2

Metais, óxidos

Thenard

1819

Decomposição do H2O2

Metais, fibrina

Thenard

1820

Oxidação do gás de mina

Pt

E. Davy

Decomposição

do

clorato

de MnO2

Döbeireiner

potássio
1823

Oxidação do etanol em ácido Pt

Döbeireiner

acético e síntese da água
1824

Decomposição da amônia

Pt, Cu, Au, Ag

Dulong e Thenard

Oxidação do H2/CO/CH4

Pt

Henry
17

1825

Combustão do H2

Pt

Fusinieri

1830

Oxidação do SO2 em SO3

Pt

Phillips

1834

Oxidação do H2

Pt

Faraday

Formação do éter

H2SO4

Mitscherlich

Paralelamente ao aparecimento desses relatos, surgem as primeiras tentativas de se
explicar cientificamente tais processos. É importante salientar que, devido a inexistência de
um conceito unificador, essas diferentes reações químicas eram tratadas como fenômenos
singulares, aos quais eram atribuídas causas e naturezas diferentes. Deste modo, cada filósofo
ou cientista buscava explicar tais fenômenos químicos de acordo com os pressupostos teóricos
por eles adotados. Assim, até a caracterização dessas reações como processos catalíticos,
havia uma variedade de explicações para a ocorrência de cada um dos fenômenos
apresentados na tabela anterior. Além disso, a literatura sobre a história da catálise é muito
escassa, o que dificulta uma apresentação mais abrangente dos fenômenos catalíticos e as
hipóteses criadas para explicá-los.
Apesar dos obstáculos, tentaremos neste capítulo generalizar algumas teorias e
pressupostos comumente utilizados pelos químicos daquele período, tentando agrupar as
diversas explicações dadas para a catálise em torno das teorias ou linhas de investigação que a
literatura aponta como as de maior relevância no período (NYE, 1999; BENSAUDEVINCENT e STENGERS, 1992), e devido à carência de fontes, daremos um maior enfoque
às reações químicas catalisadas por metais, um dos fenômenos catalíticos mais investigados
no século XIX.
A primeira delas foi relatada em 1817 pelo químico britânico Humphry Davy (17781819) e tratava de uma curiosa reação envolvendo o gás oxigênio presente na atmosfera e o
gás de mina (uma mistura contendo gás hidrogênio, metano e monóxido de carbono) sobre a
superfície de um filamento de platina. Enquanto buscava desenvolver uma lâmpada de
segurança para utilização nas minas de carvão, Davy percebeu a ocorrência de uma reação
química sobre a superfície de um fio de platina, indicada pelo aumento da temperatura e
incandescência do filamento metálico. Davy inferiu que o gás de mina estava reagindo com o
gás oxigênio sobre o fio de platina que havia sido previamente aquecido, o que indicava que a
combustão do gás de mina ocorria sem que houvesse a necessidade da manutenção de chama
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(ROBERTSON; 1983).
A descoberta de Davy despertou a curiosidade de outros químicos acerca desse
fenômeno. Em 1820, o sobrinho de Davy e também químico Edward Davy continuou os
estudos sobre a ocorrência reações na superfície da platina. Nos seus estudos, E. Davy
aumentou a superfície do metal ao pulverizá-lo, observando o mesmo efeito encontrado pelo
seu tio.
Outro que também realizou investigações semelhantes às de H. Davy foi químico
alemão Johann Wolfgang Döbereiner (1780-1849). Ele estudou a ação da platina na reação de
oxidação do etanol em ácido acético e desenvolveu um catalisador constituído de uma
superfície esponjosa de platina para estudar a reação entre os gases hidrogênio e oxigênio.
Nesse último estudo, Döbereiner observou que a reação ocorria à temperatura ambiente,
elevando a temperatura da superfície de platina, que se tornava rubra. Para realizar esses
experimentos, Döbereiner obteve ajuda da nobreza alemã, solicitando ao Grão-Duque Karl
August de Saxe-Weimar-Eisenach uma grande quantidade de platina para a realização dos
seus experimentos (ROBERTS, 2000; ROBERTSON, 1983).
Os químicos franceses Louis-Jacques Thenard (1777-1857) e Pierre-Louis Dulong
(1785-1838) também realizaram experimentos sobre esses curiosos fenômenos na superfície
da platina metálica. Esses químicos repetiram o experimento de Döbereiner utilizando, além
da platina, outros metais na reação entre os gases hidrogênio e oxigênio. Thenard ainda foi
responsável por pesquisas envolvendo diversos tipos de reações catalisadas; desde reações
inorgânicas, como a decomposição da amônia (1817) e da água oxigenada (1818) sob a
superfície de alguns metais, até alguns processos biológicos, como a transformação do amido
em açúcar (LAIDLER, 1993; KILANI et al., 2001).
Ao lado da grande quantidade de experimentos sobre reações ocorridas em superfícies
metálicas, estava a grande dúvida acerca da sua origem, de modo que, baseados em algumas
ideias em voga naquele período, muitos cientistas tentaram explicar a natureza desses
fenômenos observados e o principal pressuposto utilizado para o entendimento das reações
químicas foi a teoria de afinidades. Eram muitos aqueles que justificavam a ocorrência dos
fenômenos relatados por Davy, Döbereiner e outros, através da ideia de afinidades.
Entretanto, tal teoria implicava no surgimento de uma nova pergunta: qual a natureza dessas
forças que atuam sobre as substâncias químicas e responsáveis pelos curiosos fenômenos
observados?
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Alguns químicos como Davy e Thenard supunham que a natureza das reações sobre
superfícies metálicas era eletroquímica. Thenard, por exemplo, interpretou a decomposição da
água oxigenada e da amônia sobre a superfície dos metais como uma espécie de fenômeno
eletroquímico; assim como Davy, que considerava a combustão do gás de mina sobre a platina
metálica como, possivelmente, um fenômeno eletroquímico:
É provável que a razão de todos estes processos seja de mesmo tipo (...) Pode-se
supor que a platina esponjosa absorve hidrogênio, ou que contém oxigênio, mas
nenhuma dessas hipóteses se aplica ao fato que eu observei pela primeira vez, a
ignição de finos fios em diferentes misturas de gás inflamável e ar, a temperaturas tão
abaixo da ignição. Uma provável explicação para o fenômeno pode, penso eu, estar
fundamentada sobre a hipótese eletroquímica, a qual tem sido adotada e explicada, de
acordo com suas próprias ideias, por diferentes filósofos (DAVY, 1825; apud
WISNIAK, 2010, p. 64).

Dulong, assim como Thenard, acreditava que a decomposição da água oxigenada e da
amônia sobre a superfície da platina fossem processos eletroquímicos. Entretanto, as
investigações posteriores realizadas por estes químicos os levaram a considerar que tais
fenômenos possuíam uma natureza até então desconhecida, cabendo aos futuros químicos
responder a pergunta que tanto os inquietavam (KILANI et al. 2001).
A hipótese compartilhada de uma causa eletroquímica para os processos catalíticos é
justificada pelo tipo de pesquisa que se tornou comum entre os químicos desse período. Desde
o fim do século XVIII, muitos químicos se dedicavam ao estudo dos fenômenos elétricos e a
sua influência no comportamento das substâncias químicas, estimulados pelos trabalhos do
cientista italiano Alessandro Volta, que foi o responsável pela construção da primeira pilha
eletroquímica no final do século XVIII. O largo alcance das pesquisas de Volta estimularam o
estudo dos efeitos elétricos sobre os compostos químicos, gerando o desenvolvimento de
novas técnicas, novos experimentos e novas teorias para explicar a ocorrência das reações
químicas (OKI, 2000).
Nesse contexto, surge a interpretação de que as reações envolvendo superfícies
metálicas seriam produto da ação de forças elétricas sobre os corpos químicos. Contudo é
importante afirmar que a visão de mundo mecanicista se fez presente no estudo dos
fenômenos elétricos. Segundo Mary Jo Nye (1996), no início do século XIX a eletricidade era
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interpretada por muitos cientistas como um tipo de fluido. Posteriormente, fenômenos como a
eletricidade oriunda das pilhas, começaram a ser entendidos como o movimento de
corpúsculos em intervalos de tempo infinitesimais.
Contudo, as explicações para a catálise não estavam relacionadas apenas ao campo da
eletroquímica e outras hipóteses foram criadas para justificar a ocorrência dos fenômenos na
superfície da platina. Em 1823 e 1826, o físico italiano Ambrogio Fusinieri (1775-1853)
publicou dois artigos no Giornali di Fisica, onde defende que as reações na superfície da
platina são reações de combustão, ocorridas devido a presença de uma chama que seria
invisível ou que permaneceria oculta pela luz emitida pela platina durante a reação
(WISNIAK, 2001; ROBERTSON, 1983).
Segundo Fusinieri, a platina atuaria como uma espécie de pavio para essa substância
combustível, que este físico considerava uma espécie de substância chamada de calórico
nativo (WISNIAK, 2001). Para o físico italiano, era possível observar a olho nu a queima do
calórico nativo na superfície da platina, movendo-se e sendo consumida sobre o metal.
Fusinieri realizou demonstrações públicas dessa experiência para estudiosos da cidade de
Vicenza, onde aqueles que possuíam “uma boa visão”, como afirmou Fusinieri, corroboraram
suas observações (ROBERTSON, 1983).
A proposta de Fusinieri não encontrou muita receptividade entre os seus
contemporâneos. As causas dessa rejeição são desconhecidas para nós, entretanto podemos
considerar que o fato da observação da chama depender “de uma boa visão” foi um obstáculo
para a aceitação de sua hipótese. Outra possível causa pode ser extraída de um caso peculiar:
o químico inglês Michael Faraday (1791-1867) afirmou ter conhecido os trabalhos de
Fusinieri, mas seu entendimento sobre o calórico nativo proposto por seu colega italiano foi
prejudicado pela dificuldade em compreender a língua italiana (WISNIAK, 2001). Talvez esse
obstáculo linguístico tenha sido um fator importante para a pouca penetração das ideias de
Fusinieri entre os cientistas de outras nacionalidades.
Michael Faraday foi ajudante no laboratório de Humphry Davy e também realizou um
grande estudo sobre a ocorrência de reações na superfície da platina. Este químico elaborou
um experimento onde utilizou a platina como ânodo de uma célula voltaica para investigar se
a reação ocorrida na superfície desse metal possuía, de fato, uma natureza eletroquímica. Suas
conclusões acerca desse experimento indicaram que o processo químico dependia da pureza
dos gases envolvidos e do grau de limpeza da superfície metálica da platina (WISNAK, 2010;
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LINDSTRÖNN e PETTERSSON, 2003). A ideia de que a pureza do catalisador e dos
reagentes eram a causa da reação parte da constatação por Faraday de que algumas
substâncias impediam a ocorrência das reações químicas ao interagir com a platina. Faraday é
o primeiro a relatar o envenenamento catalítico, isto é, a inibição da ação catalítica de uma
substância devido a uma reação química (ROBERTSON, 1983).
Mas não eram apenas as reações envolvendo superfícies metálicas que chamavam a
atenção dos químicos. Reações envolvendo compostos orgânicos e processos industriais
também constituíram o objeto de importantes investigações. Em relação a catálise envolvendo
compostos orgânicos, temos os trabalhos do químico francês Antoine Parmentier (1737-1813)
que investigou a conversão da fécula de batata (amido) em álcool e verificou que esta reação
ocorria mais rapidamente quando adicionado ácido acético na mistura. Os estudos de
Parmentier foram seguidos por Döbereiner, que descobriu que a fécula de batata
transformava-se em açúcar antes de se converter em álcool. Assim como Döbereiner, Thenard
também investigou reações orgânicas, como a ação da fibrina na decomposição da água
oxigenada (LAIDLER, 1993). Outro cientista cujos trabalhos acabaram contribuindo para o
campo da catálise foi o alemão Eilhard Mitscherlich (1794-1863) que estudou fenômenos
como a oxidação do álcool em ácido acético, a fermentação do açúcar e a formação do éter
(ROBERTS, 2001).
Quanto aos processos industriais, a catálise mostrou-se um campo de extrema relevância
de forma mais contundente apenas no final do século XIX. Entretanto, no início desse século
os químicos Nicolas Clément (1779-1842) e Charles Bernard Désormes (1771-1862)
realizaram investigações sobre um processo industrial muito importante, a preparação do
ácido sulfúrico.
No processo de fabricação do ácido sulfúrico através do método conhecido como
câmara de chumbo, são utilizados como reagentes o enxofre e o salitre. Alguns químicos
envolvidos com essa técnica perceberam que a presença de gases nitrogenados provenientes
do salitre faziam a reação ocorrer mais rapidamente. De acordo com Wisniak (2010), existia
uma discussão entre os químicos acerca do papel do salitre na preparação do ácido sulfúrico.
Dentre as muitas explicações, estava a ideia de que a “explosão” do salitre aumentava a
temperatura do sistema, favorecendo a produção do ácido sulfúrico. Outra hipótese defendia
que o salitre complementava a quantidade de oxigênio necessária para a formação do ácido,
contribuindo na conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre.
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Clément e Désormes analisaram as duas hipóteses acima e concluíram que nenhuma
poderia ser verdadeira devido a incoerências dessas hipóteses com questões práticas e com a
própria estequiometria do processo. Para os dois químicos, a explicação do processo poderia
ser dada através de sucessivas reações envolvendo produtos formados em diferentes etapas do
processo de fabricação do ácido sulfúrico, sugerindo que a reação do salitre com o gás
oxigênio produziria dióxido de nitrogênio (NO2), que oxidaria o dióxido de enxofre (SO2)
produzido pela combustão do enxofre e produziria o trióxido de enxofre (SO3) e monóxido de
nitrogênio (NO). O trióxido de enxofre produzido, por sua vez, reagiria com água, formando o
ácido sulfúrico; enquanto o monóxido de nitrogênio seria convertido para dióxido
(WISNIAK, 2011; KILANI et al. 2001).
As ideias de reações sucessivas e formação de intermediários estão presentes na atual
teoria da catálise, mas apesar da engenhosidade de Clément e Desormes, não podemos
considerar que esses químicos resolveram o problema da catálise ainda no início do século
XIX, visto que a fabricação do ácido sulfúrico não era considerado um processo sem
explicação. Segundo Kilani e colaboradores (2001, p. 49), como a proposta de Clément e
Désormes estava de acordo com as leis estequiométricas, a reação de produção do ácido
sulfúrico não foi classificada como um processo catalítico por Berzelius, responsável por
unificar fenômenos aparentemente tão diferentes sob um mesmo conceito.
2.4 Berzelius e a criação do conceito de catálise.
O químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779 – 1848) foi um dos químicos mais
influentes da sua época, sendo reconhecido devido a inúmeros trabalhos, como a descoberta
de diversos elementos químicos, as determinações de pesos atômicos, os seus estudos sobre a
natureza das ligações químicas e a criação e definição dos termos isômero e catálise
(BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Apesar de ter sido o responsável pela criação do termo catálise, Berzelius nunca
realizou experimentos sobre este tema. Os resultados experimentais que seus escritos citam
foram compilados dos trabalhos de outros químicos, especialmente os que citamos
anteriormente. Até mesmo a ideia de que esses fenômenos compartilhavam a mesma
explicação não foi fruto exclusivo do trabalho de Berzelius. Em 1818, Thenard já havia
sugerido que a decomposição da amônia e da água oxigenada sobre alguns metais, a
conversão do amido em açúcar e a combustão do gás hidrogênio sobre a platina, possuíam a
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mesma causa, mesmo que ainda desconhecida (WISNIAK, 2010; KILANI et al., 2001).
Todavia, além das reações ocorridas na superfície da platina, Berzelius conseguiu unificar
através da ideia de catálise as reações inorgânicas e orgânicas.
Em 1835, na seção sobre química vegetal do seu relatório anual, e posteriormente em
um artigo publicado na França em 1836, Berzelius sistematizou o resultado de diferentes
experimentos e considerou que as variadas transformações químicas observadas eram
expressões de um mesmo fenômeno, que foi chamado por ele de catálise.
Para Berzelius, a catálise seria fruto da ação de um tipo de força, chamada força
catalítica ou poder catalítico que seria:
O poder catalítico parece que consiste no fato de que o corpo, por sua mera presença e
não pelas suas afinidades, pode despertar afinidades dormentes, a esta temperatura, de
modo que, em consequência disso em uma combinação, os elementos são agrupados
em tal outra relação que produz uma neutralização eletroquímica mais completa.
(BERZELIUS, 1836; apud KILANI et. al., 2001, p. 46).

Berzelius rejeitava a ideia de que a afinidade do catalisador pelos reagentes seria
responsável pela ocorrência da reação química, defendendo a hipótese de que a simples
presença do catalisador no meio reacional permitiria o despertar de afinidades latentes nos
reagentes, tornando a reação suscetível.
Dois pressupostos estão implícitos na definição formulada por Berzelius. O primeiro
destes é a sua posição mecanicista, que pode ser inferida pela importância do conceito de
força e da ideia de afinidades na sua formulação. Em segundo lugar, apesar de caracterizar a
ligação química como um fenômeno de natureza elétrica assim como outros químicos, o
trabalho de Berzelius se diferia dos demais por apresentar uma nova rede conceitual para a
Química. Ligado ao conceito de poder catalítico, Berzelius apresentou a noção de
neutralização eletroquímica que está inserida no contexto da sua teoria dualista eletroquímica
(BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Essa teoria defendia a existência de cargas positivas e negativas constituindo os átomos,
de modo que átomos de elementos diferentes apresentariam quantidades diferentes dessas
cargas, resultando em elementos químicos com polaridades diferentes. Dessa maneira, alguns
elementos seriam mais positivos ou mais negativos em relação a outros, o que ocasionaria
uma força de atração entre esses átomos de polaridades opostas, formando uma ligação
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química (OKI, 2006; BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
A união de diferentes resultados experimentais através do conceito formulado por
Berzelius foi importante para o reconhecimento da catálise como um fenômeno químico
específico, o que contribuiu nas décadas seguintes para um estudo mais aprofundado das
reações químicas e dos fatores que as influenciam. Todavia, a ideia de catálise, assim como a
teoria dualística eletroquímica que fundamentou a formulação do conceito, não deixou de ser
alvo de críticas, gerando intensas discussões entre os químicos daquele período.
2.5 Debates, Dúvidas e Novas Possibilidades.
O trabalho de Berzelius não representou o fim das dúvidas a respeito dos fenômenos
catalíticos. Apresentaremos aqui alguns comentários a respeito da recepção das ideias desse
químico sueco.
As ideias de Berzelius foram criticadas duramente pelo também químico Justus von
Liebig (1803-1873), outro importante químico desse período. A recusa de Liebig justifica-se
por sua adoção ao Vitalismo, teoria que defendia a existência de uma força de natureza
desconhecida que estaria presente em todas as entidades biológicas, chamada de força vital.
Para os vitalistas, as substâncias orgânicas (entendidas como substâncias oriundas dos seres
vivos) teriam a presença da força vital em sua constituição, e como esta força seria produzida
unicamente por seres vivos, seria impossível produzir esses materiais em laboratório
(BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Para Liebig, a força catalítica de Berzelius se assemelhava a uma força vital artificial, o
que seria impossível de se impor em laboratório e não contribuiria para um estudo científico
da química. Segundo Liebig, o catalisador seria apenas um transmissor de energia cinética
para os reagentes, de modo que a catálise poderia ser explicada em termos de transmissão de
movimento entre as substâncias (idem, 1992).
De qualquer forma, o termo força catalítica acabou não se tornando muito popular entre
os químicos. Segundo Laidler (1993), o termo substância de contato proposto por Mitschelich
era mais utilizado entre os químicos que se dedicavam à catálise. Além disso, as antigas ideias
sobre a catálise não foram descartadas, como é exemplificado pelo artigo de C. F. Schönbein,
professor de química e física da Universidade de Basel, que era partidário da interpretação
proposta por Faraday de que a combustão do gás hidrogênio sobre o fio de platina era um
fenômeno próprio da superfície do metal (ROBERTSON, 1983).
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Mas apesar da oposição, não demorou muito para que a catálise fosse reconhecida como
um fenômeno químico singular. O último quarto do século XIX, presenciou a descoberta de
novos processos catalíticos, sua aplicação à indústria em larga escala e uma incansável
investigação a fim de compreender melhor como a catálise ocorre e quais as causas desse
fenômeno. Entretanto, as pesquisas sobre catálise do final do século sofreriam a influência dos
novos paradigmas que emergiram durante as últimas décadas e desafiavam não apenas a ideia
das forças de afinidade, mas toda tradição mecanicista de ciência e sua visão de mundo.
2.6 Das Afinidades para as Energias.
No final do século XVIII, a ideia clássica de afinidades começou a ser combatida por
alguns químicos, como o francês Claude Louis Berthollet (1748-1822). Berthollet percebeu
que numa reação química, a medida em que os reagentes são convertidos nos produtos, a
afinidade tende a diminuir e a reação procede mais vagarosamente; demonstrando que a
ocorrência de um processo químico não seria totalmente dependente da afinidade entre os
reagentes, propondo que vários fatores, tais como a massa dos reagentes, poderiam determinar
a ocorrência ou não das reações químicas (BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Posteriormente, participando de uma expedição militar do imperador Napoleão
Bonaparte ao Egito, Berthollet investigou a formação do cloreto de cálcio e carbonato de
sódio depositado nas margens de um rio5. De acordo com a investigação, tais substâncias
eram formadas a partir do cloreto de sódio e carbonato de cálcio encontrados em grande
quantidade no fundo do rio (idem, 1992).
De acordo com a clássica teoria de afinidades, essa reação não deveria acontecer, pois a
afinidade química entre os constituintes dos reagentes seria maior do que nos produtos
formados, o que levou Berthollet a considerar que a grande quantidade de cloreto de sódio e
carbonato de cálcio presente no rio propiciaria a reação inversa. Baseando-se nessa análise,
Berthollet atacou o caráter eletivo da afinidade química, mostrando que a eletividade não era
um parâmetro absoluto, visto que uma reação química poderia ser revertida na presença de
uma grande quantidade de massa dos produtos (QUÍLEZ, 2006).
Ao regressar para a França, Berthollet publicou diversos artigos e dois livros
combatendo a teoria clássica das afinidades eletivas e propondo modificar essa teoria6, se
5
6

Berthollet atuou como químico industrial, professor, senador e, com o matemático francês Laplace, foi
fundador da Sociedade d'Arcueil. Para uma exposição mais detalhada da obra de Berthellot, ver Quílez
(2006).
Os livros publicados por Bertholet foram o Recherches sur las lois affinité chimique (1801) e o Essai de
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opondo ao caráter absoluto dado às afinidades das substâncias e reforçando a hipótese de que
elas não seriam o único fator significativo para a ocorrência de uma reação química.
As críticas de Berthollet marcam o começo do abandono ao conceito de afinidade
química, um abandono lento, porém definitivo, que seria fundamentado em mudanças
metodológicas e na aplicação da termodinâmica aos problemas da química. Todavia, até tal
ruptura, a crença na afinidade química norteou diferentes investigações, tais como as
pesquisas sobre os fenômenos catalíticos (QUÍLEZ, 2006; BENSAUDE-VINCENT e
STENGERS, 1992).
A Termodinâmica talvez tenha sido, dentre as teorias emergentes que surgiram no
século XIX, aquela que mais influenciou o que seria posteriormente chamado por Ostwald e
seus contemporâneos de Físico-Química. A relação entre a Química e a ciência da energia e
suas transformações, gerou um novo campo de pesquisa para os químicos do século XIX,
chamado de Termodinâmica Química ou simplesmente Termoquímica.
Os químicos do século XIX compartilhavam o interesse nas relações entre as
propriedades químicas e físicas da matéria, o que resultou não apenas em investigações sobre
novos objetos, mas também em inovações técnicas que permitiam tais pesquisas. É nesse
período que surgem instrumentos como espectroscópio, calorímetro, polarímetro, entre outros
que permitiam a investigação de qualidades da matéria ainda não conhecidas ou de difícil
mensuração (NYE, 1999). Entre as propriedades da matéria que estes químicos buscavam
mensurar, encontrava-se a afinidade química.
Dentre as consequências do surgimento da termoquímica, Nye (1999) afirma que o
enfoque nas investigações de natureza quantitativa sobre o calor modificaram a abordagem
dada pelos químicos para o problema da afinidade química, retirando o foco na força química
e colocando-o na ideia de energia, suas diferentes manifestações e as relações entre elas.
Nesse sentido, a catálise deixou de ser entendida como produto da ação de uma força e passou
a ser interpretada em termos de relações de energia. Esse era o contexto em que estavam
inseridas as investigações sobre catálise de Wilhelm Ostwald.
O sucesso alcançado pela Termodinâmica e a relevância do conceito de energia para a
descrição dos fenômenos possibilitou o desenvolvimento de teorias que viriam a desafiar a
tradição mecanicista na ciência. Porém, poucas dessas teorias conseguiram tamanha
visibilidade quanto o Energeticismo. No capítulo seguinte, apresentaremos o que foi o
Statique Chimique (1803).
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movimento energeticista, suas características e quais os motivos da adoção desse projeto pelo
químico Wilhelm Ostwald.
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Capítulo 3

RAÍZES DA TEORIA ENERGETICISTA DE WILHELM
OSTWALD
O século XIX foi certamente um período de grande entusiasmo perante a ciência e aos
avanços tecnológicos por ela propiciados. Diversas descobertas e teorias surgidas nesse
período ampliaram os horizontes de todas as ciências naturais e elevaram a crença de que a
ciência era o caminho para o progresso social. Todavia, sob o véu das frutíferas descobertas
científicas e novidades tecnológicas que reforçavam imagem progressista e inabalável da
ciência, o cenário científico desse período era conflituoso, como mostra a crise no paradigma
mecanicista.
Desde os séculos XVI e XVII, quando Descartes conjecturou que todos os seres são
máquinas complexas e Newton descobriu as leis que governam os mundos sub e supralunar, a
mecânica tornou-se o modelo de teoria bem-sucedida na ciência. Convictos de que todo o
universo estava submetido à leis mecânicas, descobrir essas leis deveria ser o principal
objetivo da ciência. Assim, a mecânica não era apenas uma teoria bem-sucedida, mas também
constituía uma visão de mundo, na qual todos os fenômenos da natureza seriam regidos por
leis mecânicas. Tal visão de mundo, chamamos mecanicismo (WESTFALL, 2003).
Apesar do grande número de adeptos e seu sucesso em diversas áreas da ciência, as
teorias mecanicistas foram acumulando diversas anomalias a medida em que surgiam novas
descobertas e novos fenômenos carentes de explicação através das teorias mecânicas. Isso
permitiu o questionamento dessas teorias e ocasionaram uma crise em muitos campos
disciplinares onde o mecanicismo exercia grande influência.
Thomas Kuhn afirma que quando a existência de anomalias penetra tão profundamente
entre os praticantes da ciência, podemos considerar que a área encontra-se em crescente crise
(KUHN, 1996, p. 95). Eram muitos os problemas que as teorias mecanicistas não conseguiam
resolver de forma satisfatória. Dentre essas questões emblemáticas encontram-se as dúvidas
em relação a existência das forças de ação à distância, o éter luminífero e, aquela que possui
certamente maior relevância para a Química, a utilidade e o caráter ontológico da teoria
atômica.
Ainda no início do século XIX, buscando uma explicação para o comportamento dos
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gases atmosféricos, o químico britânico John Dalton propôs em 1801 que as substâncias
químicas eram constituídas por átomos de diferentes massas e tamanhos entre si. O modelo de
átomo proposto por Dalton diferia-se dos anteriormente postulados por filósofos como Robert
Boyle e Isaac Newton porque não se referia apenas à constituição da matéria, mas também
representava a unidade mínima participante das reações químicas (VIANNA e PORTO, 2007;
BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Em 1811, o físico italiano Amadeo Avogadro buscou conciliar a teoria atômica de
Dalton com as leis volumétricas de combinação química, propostas pelo químico Joseph GayLussac. Partindo da interpretação atomística da matéria, Avogadro propôs que um dado
volume de um gás qualquer, sob determinadas condições de temperatura e pressão, possui
sempre o mesmo número de moléculas constituintes. Esse valor seria então conhecido como
número (ou constante) de Avogadro (CHAGAS, 2011).
Entretanto, a união dos trabalhos de Dalton e Gay-Lussac proposta por Avogadro gerou
debates acalorados entre os membros da comunidade química. Uma das razões, foi a
possibilidade apresentada por esta teoria de que substâncias simples seriam constituídas de
moléculas poliatômicas. A ideia de moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento
químico contrariava a teoria dualista eletroquímica, elaborada pelo químico sueco Jöns J.
Berzelius, muito influente na química desse período. Segundo esta teoria, espécies químicas
diferentes apresentavam cargas elétricas diferentes, sofrendo atração, enquanto átomos iguais
possuiriam cargas elétricas iguais, se repelindo. Assim, ligações entre átomos de um mesmo
elemento químico seriam impossíveis de ocorrer (CHAGAS, 2011; BENSAUDE-VINCENT
e STENGERS, 1992).
Além disso, o uso indiscriminado dos termos “átomo” e “molécula”, usados até então
como sinônimos, contribuiu para aumentar a polêmica por causar uma série de equívocos
entre os químicos. Aqueles que pretendiam evitar o uso dessas palavras recorriam a diferentes
formas de interpretar as leis empíricas de combinação, usando a antiga noção de
“equivalente”, também muito usado pelos que se sentiam desconfortáveis em explicar dados
experimentais utilizando entidades inobserváveis. Assim, optar pelo uso dos equivalentes era
uma escolha de caráter epistemológico e, em alguns casos, de conveniência linguística
(BENSAUDE-VINCENT, 2003).
A grande desconfiança em torno da teoria atômica só foi minimizada em 1860, com a
realização do Congresso de Karlshure, que dentre outras questões, propôs a distinção dos
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termos equivalente, átomo e molécula (idem, 2003). De enorme importância nesse congresso,
foi a participação do químico italiano Stanislao Cannizzarro (1826-1910) que estabeleceu
definições para os termos átomo e molécula, e a retomou as ideias de Avogadro, convencendo
parte da comunidade química a adotar suas ideias. Suas propostas foram apresentadas no
artigo Sunto di un Corso de Filosofia Chimica (1860).
A visão atomística da matéria já havia conquistado uma relativa aceitação no campo da
química em meados do século XIX, especialmente devido ao uso dessa teoria na resolução de
problemas importantes como a determinação de estruturas moleculares, massas atômicas,
fórmulas moleculares, dentre outros. Além disso, conceitos relativamente novos como
valência e isomeria surgem imbrincados com uma visão de mundo atomística, mostrando que
o atomismo poderia ser um solo fértil para novos conceitos e investigações (ROCKE, 2003).
Entretanto, o uso dessa teoria não significou a aceitação da existência dos átomos por
todos os químicos da época. Para muitos, essas entidades não passavam de constructos
mentais para facilitar o entendimento e descrição dos fenômenos naturais, como ilustra
Friedrich A. Kekulé (1829-1896), importante químico alemão, responsável por elucidar a
estrutura química da molécula de benzeno:
A questão de saber se os átomos existem ou não tem pouca significância de um
ponto de vista químico: é uma discussão muito própria da metafísica.... Eu não
hesito em dizer que, de um ponto de vista filosófico, eu não acredito na real
existência de átomos, levando a palavra em seu significado literal de partículas
indivisíveis.... Como um químico, contudo, eu considero a hipótese de átomos, não
apenas aconselhável, mas como totalmente necessária na química (KEKULÉ, 1870;
apud BENSAUDE-VINCENT, 2003).

Kekulé, assim como outros químicos, duvidava da realidade dos átomos, preferindo
assumir uma posição instrumentalista perante essas entidades, defendendo a concepção de que
as teorias científicas são ferramentas úteis para o tratamento e descrição dos fenômenos, mas
que não podem ser consideradas expressão da realidade. Assim, para Kekulé e outros que
compartilhavam desta visão, havia um abismo entre a concretude dos átomos e a sua
utilidade.
Além disso, a partir da segunda metade do século XIX, os estudos sobre velocidades de
reação começaram a se mostrar importantes para o entendimento das reações químicas. Um
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dos primeiros a investigar a influência de fatores cinéticos nas reações químicas foi o químico
alemão Ludwig Wilhelmy, que em 1850 investigou a reação de hidrólise do açúcar catalisada
por um ácido, concluindo que a velocidade de uma reação é proporcional a concentração dos
seus reagentes (PARTINGTON, 1983).
Os trabalhos de Wilhelmy contribuíram para outras investigações no campo da cinética,
como o desenvolvimento da lei da ação de massas, criada por dois noruegueses, o químico
Cato Guldberg e o matemático Peter Waage. Segundo essa lei, o produto das concentrações
dos reagentes em um dado momento da reação química resultaria no valor da chamada força
química que, aliada a uma constante obtida experimentalmente, determinaria a velocidade das
reações (BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
A lei de ação de massas ocasionou grandes debates entre químicos e físicos devido a
implicações epistemológicas oriundas da interpretação dessa lei. Os defensores da teoria
cinético molecular acreditavam que a velocidade das reações dependia dos choques entre as
moléculas, o que implicava na aceitação de uma realidade atômica. Por outro lado, os adeptos
da Termodinâmica e outros contrários ao atomismo rejeitavam tal interpretação, explicando a
lei da ação de massas de maneira fenomenológica (idem, 1992).
Problemas relativos aos átomos não eram exclusivos dos químicos, visto que
importantes teorias físicas desse período também usavam a realidade atômica como
pressuposto. A Teoria Cinética dos Gases; oriunda das investigações realizadas por Joule,
Krönig e Clausius, e defendida por importantes físicos desse período, como James C.
Maxwell e Ludwig Boltzmann, pertence à tradição realista e mecanicista de ciência,
entendendo as propriedades macroscópicas dos gases a partir do movimento e colisões entre
as suas partículas constituintes. Essa teoria obteve sucesso na explicação de propriedades
como a viscosidade e a difusão dos gases, mas falhava em outros pontos, como o calor
específico dos gases poliatômicos (BRUSH, 1968). Além disso, a visão dos átomos e
moléculas

como

corpos

rígidos

era

conflitante

com

resultados

experimentais

espectroscópicos, que indicavam que a matéria deveria possuir uma complexa estrutura
interna (KRAGH, 2012, p. 4).
A descrença na realidade atômica não foi causada simplesmente pelo cenário de
disputas em que o mecanicismo encontrava-se, mas principalmente pela ausência de
comprovação experimental que confirmasse a existência de uma realidade atômico molecular
e pela recusa de alguns em atribuir um estatuto de realidade para entes não observáveis,
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fundamentado em convicções filosóficas comuns nesse período. Essas críticas ao atomismo
nos fazem compreender a rejeição de muitos ao atomismo, à despeito da sua utilidade.
Embora as dúvidas sobre o status ontológico dos átomos e o uso de entidades
inobserváveis fossem questões recorrentes na reflexão dos cientistas, tais questões em si não
eram suficientes para abalar a convicção dos cientistas a respeito do sucesso do paradigma
mecanicista, como é exemplificado pela posição do químico francês Marcellin Berthelot, um
dos mais importantes nomes da química do fim do século XIX, cuja investigação acerca da
relação entre afinidades químicas e calor liberado numa reação química (princípio do trabalho
máximo) contribuiu para o surgimento da Termoquímica (BENSAUDE-VINCENT e
STENGERS, 1992).
Berthelot foi um antiatomista radical, expressando em variadas ocasiões sua rejeição ao
uso dos átomos na química (BENSAUDE-VINCENT e SIMON, 2008; BENSAUDEVINCENT e STENGERS, 1992). Todavia, Berthelot propunha a unificação das ciências e
considerava que o caminho para alcançar tal objetivo seria através da descrição dos
fenômenos por leis mecânicas (DOLBY, 1984). Percebe-se que a questão atômica, apesar de
relevante no entendimento das críticas voltadas ao mecanicismo, era apenas uma no espectro
de anomalias e problemas dessa teoria, de modo que não é suficiente para se compreender a
crise nesse paradigma.
Outra questão delicada para a ciência mecanicista foi a irredutibilidade do conceito de
entropia à mecânica, constituindo um exemplo de como foram duros os embates teóricos
nesse período. Fruto dos estudos teóricos sobre o rendimento das máquinas térmicas realizado
por Sadi Carnot e expressa de diferentes maneiras por Rudolf Clausius e William Thomson, a
segunda lei da Termodinâmica – expressa também pelo conceito de entropia proposto por
Clausius – descreve as transformações termodinâmicas irreversíveis, como transformações
cíclicas onde todo o calor produzido se transforme em trabalho (ANDRADE e PINHO, 2002).
O fenômeno da irreversibilidade não podia ser explicado em termos da mecânica
clássica conhecida até então, pois os processos irreversíveis, acompanhados pelo aumento na
entropia do sistema, não podiam ser interpretados mecanicamente, devido ao fato das leis
mecânicas serem reversíveis no tempo, isto é, válidas para qualquer referencial temporal. A
entropia, por outro lado, prescinde de um sentido determinado para evolução dos fenômenos,
ou seja, que exista um sentido favorecido na seta do tempo (idem, 2002; STEWART, 2009).
Em 1871, Maxwell propôs que a irreversibilidade dos processos termodinâmicos é
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proveniente da impossibilidade de se controlar processos submicroscópicos, de modo que a
segunda lei apresentaria uma validade apenas estatística (ARABATZIS e GAVROGLU,
2005). Partindo das investigações de Maxwell, o físico Ludwig Boltzmann (1844-1906)
propôs uma abordagem probabilística para os processos termodinâmicos irreversíveis em
1877. Boltzmann sugeriu que o estado macroscópico em equilíbrio (macroestado) de um
sistema pode ser definido como a soma de várias distribuições possíveis de suas partículas em
um sistema (microestado). Boltzmann então interpretou a entropia de um sistema
macroscópico em equilíbrio por meio de uma função de probabilidade que relacionava uma
grande quantidade de microestados, dando uma interpretação estatística ao conceito de
entropia (ANDRADE e PINHO, 2002; ARABATZIS e GAVROGLU, 2005).
A interpretação probabilística da entropia foi (e ainda é) muito questionada pelos
cientistas. As dúvidas a respeito do trabalho de Boltzmann fundamentavam-se na descrença
em relação aos átomos, seu viés demasiadamente abstrato e nas suas implicações para a teoria
termodinâmica, como mostra a crítica feita pelo matemático alemão Ernst Zermelo ao
trabalho de Boltzmann. Zermelo que afirmava que aceitar a segunda lei probabilística
implicaria na inexistência de uma lei mecânica que pudesse indicar uma direção no tempo
voltada ao aumento da entropia do sistema, ou seja, a abordagem estatística impedia a
abordagem macroscópica da entropia. Boltzmann não concordou com o argumento de
Zermelo, de modo que essa questão permaneceu sem solução definitiva (KRAGH, 2012, p.
4).
Esse e outros debates da mesma natureza permitiram que teorias científicas alternativas
à mecânica, surgidas entre os séculos XVIII e XIX, fossem ganhando cada vez mais espaço
entre os cientistas e obtendo crescente sucesso na resolução dos problemas cujo o paradigma
mecanicista havia se mostrado pouco satisfatório. Nesse sentido, teorias como o
Eletromagnetismo e a Termodinâmica tornaram-se cada vez mais sedutoras para os cientistas
do fim do século XIX incomodados com os limites do mecanicismo.
Mudanças de natureza filosófica também caracterizaram o século XIX. As antigas
tradições filosóficas antirrealistas se uniram à imagem progressista da atividade científica e
culminaram no surgimento dos positivismos comteano e machiano. Apesar de
consideravelmente distintas em relação à ciência mecanicista, ambas as filosofias defendem a
centralidade do fenômeno na prática científica, fazendo o trabalho do cientista ser apenas a
descrição dos fenômenos e a busca por relações entre os mesmos (PEREIRA e FREIRE JR,
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2012).
O positivismo de Ernst Mach foi de grande influência no pensamento científico do final
do século XIX. Este físico e filósofo austríaco desenvolveu em torno de si uma doutrina
filosófica muito influente entre os cientistas, que se baseava na rejeição à metafísica e
valorização da experiência na construção do conhecimento científico. Para Mach e seus
seguidores, apenas o conhecimento proveniente do contato com o real por meio da
experimentação seria válido, de modo que todo conhecimento que não tem fundamento na
experiência deveria ser rejeitado. Nesse sentido, entidades como os átomos seriam entidades
metafísicas, sem relação com a realidade. Além disso, Mach também foi responsável por um
dos mais fortes ataques à obra newtoniana, criticando alguns dos conceitos newtonianos mais
fundamentais no livro A Mecânica como Ciência, de 1883 (FITAS, 1998).
Dados os problemas e a natureza das críticas voltadas à mecânica, surgem diversas
escolas concorrentes que buscavam substituir o paradigma mecanicista. Apontando as
diferentes posturas dos paradigmas concorrentes em relação ao atomismo no século XIX,
Brush (1968) descreve um cenário complexo e rico, formado por diferentes paradigmas que
tentavam resolver as anomalias existentes na ciência e mostrar novos horizontes de
investigação. Dentre essas teorias alternativas encontra-se o Energeticismo, teoria adotada por
Wilhelm Ostwald e presente nos seus trabalhos sobre catálise.
3.1 O Energeticismo.
O físico Heinrich Hertz escreveu em 1894 que o objetivo da Física (e de todas as
ciências que seguiam a tradição mecanicista, consequentemente) seria encontrar leis
mecânicas para os fenômenos (DELTETE, 2006). A afirmação evidencia que Hertz era um
físico mecanicista, assim como a grande maioria dos seus contemporâneos. Todavia, essa
postura não é hegemônica e oculta o cenário conflituoso da ciência do final do século XIX,
marcada pelas controvérsias e dúvidas a respeito do paradigma mecanicista e a ascensão de
novas teorias como o Energeticismo, também chamado de Energética.
A Energética foi um projeto de investigação científica que defendia a unificação das
ciências e descrição dos fenômenos através do conceito de energia e das leis que a descrevem,
isto é, as leis termodinâmicas. De acordo com os energeticistas, a energia seria o conceito
mais fundamental das ciências e todo o conhecimento científico deveria ser interpretado com
base nesse conceito, assim como a própria atividade científica.
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O termo energética foi extraído dos escritos do físico William J. Rankine, mas foram os
trabalhos de Clausius, Helmholtz, Gibbs e Thomson (Lorde Kelvin) a grande inspiração dos
energeticistas e exercendo grande influência no tipo de investigação científica empreendida
pelos adeptos dessa teoria. Esses trabalhos representaram o ideal de ciência fenomenológica
aspirada pelos energeticistas e mostraram a centralidade das manifestações de energia e suas
transformações na ciência. Todavia, nenhum desses físicos participaram do projeto
energeticista. Seus principais adeptos foram o físico alemão Georg Helm, o físico francês
Pierre Duhem e o químico alemão Wilhelm Ostwald.
Podemos identificar três pilares que sustentavam o movimento energeticista: em
primeiro lugar, o sucesso da Termodinâmica fenomenológica, que contribuiu para a
valorização do conceito de energia e do método empírico matemático utilizado nesse campo.
Em segundo lugar, o ideal de unificação científica, que encontra respaldo na filosofia
positivista e no pensamento monista de unificação e universalização. A unificação proposta
pelos energeticistas se daria através de um objeto de investigação único, no caso em questão,
a energia.
Por fim, o energeticismo baseava-se na rejeição à ciência mecanicista, que deveria ser
substituída pela ciência energeticista. Assim como os mecanicistas acreditavam que as leis dos
fenômenos naturais eram leis mecânicas, os energeticistas defendiam que a natureza deveria
ser interpretada em termos de energia e das leis que a descrevem, até mesmo as leis mecânicas
poderiam, segundo os energeticistas, ser deduzidas dos princípios gerais da Energética
(KRAGH, 2012, p. 6-7).
Uma das críticas feitas pelos adeptos do Energeticismo à Mecânica era a postura realista
acerca dos entes inobserváveis que sustentavam as teorias científicas mecanicistas. Para os
energeticistas, a ciência não deveria sustentar-se em constructos inobserváveis e imensuráveis
que iam além do fenômeno. Um exemplo da rejeição ao mecanicismo e ao uso de
inobserváveis na ciência encontra-se na posição de Ostwald em relação aos átomos7:
Do matemático ao praticante de medicina, todo homem cientificamente pensante, se
chamado para expressar sua opinião sobre a “estrutura oculta” do universo,
resumiria suas ideias na concepção que as coisas consistem de átomos em
movimento e que esses átomos e suas forças mútuas seriam as realidades
7

Discurso proferido por Ostwald no Encontro da Sociedade de Cientistas e Físicos Alemães na cidade de
Lübeck em 1895. Posteriormente, esse texto foi publicado sob o título Emancipation from Materialism
Scientific (1896).
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fundamentais de todos fenômenos (…) Eu aqui afirmo minha convicção que esta
visão tão geralmente aceita é insustentável; que esta ideia mecânica do universo não
atende ao propósito pelo qual foi designado e que é inconsistente com verdades
indubitáveis e amplamente conhecidas e reconhecidas. A conclusão a se retirar disto
é óbvia: a visão cientificamente insustentável deve ser abandonada e seu lugar
preenchido, se possível, por uma outra nova e melhor (OSTWALD, 1896. p. 30-31).

No que compete à relação entre Termodinâmica e o Energeticismo, podemos traçar
alguns paralelos. O surgimento da Energética está associado ao desenvolvimento da
Termodinâmica e suas leis, especialmente ao conceito de entropia, considerado irredutível ao
arcabouço teórico da Mecânica, assim como a abordagem fenomenológica da Termodinâmica
também se faz presente no Energeticismo.
Todavia, embora a Energética considerasse válidas as leis e conceitos termodinâmicos,
não existe equivalência entre essas duas escolas. Brush (1968) considera que a Energética é
uma generalização do paradigma termodinâmico, mas que se distingue dessa teoria por se
apresentar como a única teoria científica legítima e autossuficiente, enquanto a
Termodinâmica estaria preocupada com a axiomatização de resultados já conhecidos e
advogaria sua validade em campos específicos, podendo se valer de resultados provenientes
de outras teorias, como o atomismo. Outro ponto de distinção são os princípios e as
representações matemáticas que os energeticistas tentaram desenvolver para descrever as
transformações energéticas, como as desenvolvidas por Ostwald e Helm (DELTETE, 2006;
2008).
Outra questão é a relação entre o Energeticismo e o positivismo de Ernst Mach. Essa
filosofia defendia a necessidade da ciência se livrar do que fosse considerado metafísico, e
portanto pernicioso, para a atividade científica, anseio este compartilhado pelos energeticistas.
Além disso, é sabido que alguns dos principais defensores do projeto energeticista, como
Helm e Ostwald, eram admiradores e seguidores das ideias de Mach (HOLTON, 1993).
Todavia, Mach discordava do caráter central dado ao conceito de energia pelos energeticistas,
considerando a energia como um conceito de mesmo status ontológico do que os átomos:
Para Mach, esse princípio [da conservação da energia] assumia a posição de uma
máxima ou uma convenção para organizar uma grande classe de fenômenos naturais
e se relacionava com, pensando em termos antropomórficos, com uma lei do menor
esforço, biologicamente determinada e conducente à sobrevivência. “Energia” para

37

Mach, não passava de um conceito plausível e poderoso, como força, espaço ou
temperatura. Por isso é um erro inclui-lo entre adeptos do energeticismo como
Wilhelm Ostwald e Georg Helm como muitas vezes se faz (HIEBERT, 2007, p.
1818).

Pierre Duhem, Georg Helm e Wilhelm Ostwald foram os mais destacados energeticistas
do fim de século. Bem-sucedidos em suas carreiras científicas, donos de trabalhos importantes
e reconhecidos entre seus pares, estes cientistas contribuíram para a ampla divulgação do
Energeticismo. Mas, apesar de comungarem do mesmo paradigma, existiam muitas
discordâncias entre eles a respeito das diferentes interpretações dadas a essa teoria.
Apesar de ser bem definida em linhas gerais, a Energética era interpretada de diferentes
formas, à moda do adepto. Energeticistas como Helm discordavam do caráter realista dado ao
conceito de energia atribuído por Ostwald, enquanto ambos discordavam de Duhem por
considerar que os princípios do Energeticismo poderiam ser conciliados com a ideologia
cristã (KRAGH, 2012, p. 7). Desta maneira, a teoria energeticista adquiria pequenas variações
a depender do ponto de vista do seu defensor, mas certamente foi a Energética de Wilhelm
Ostwald aquela que se tornou mais conhecida entre os cientistas do passado e historiadores da
ciência.
3.2 Wilhelm Ostwald: Breve Biografia
Friedrich Wilhelm Ostwald nasceu na cidade de Riga, Alemanha (atual Letônia) em
1853, filho do tanoeiro Gottfried Ostwald e Elisabeth Leuckel. Por ser uma região fronteiriça
do território russo com o território germânico, muitas crianças da sua região eram educadas de
acordo com a estrutura de ensino alemã. O jovem Ostwald, no entanto, recebeu uma formação
inicial ao modo russo, onde aprendeu ciências, matemática, história natural, além de falar
quatro idiomas além do alemão: inglês, francês, latim e russo (HIEBERT, 2001).
Ostwald ingressou na Universidade de Dorpat em 1872, onde trabalhou no laboratório
do químico Karl Schmidt e aprendeu as técnicas básicas de análise inorgânica, despertando
seu interesse em quantificar a afinidade química entre as substâncias (KIM, 2006). Ao término
da sua graduação, Ostwald recebeu autorização para trabalhar no laboratório do físico Arthur
von Öettingen, onde se dedicou a encontrar métodos de medir a afinidade química entre as
substâncias, que seria o tema da sua tese de doutorado, apresentada à Universidade de Dorpat
em 1887.
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O caráter inédito dessas pesquisas deu ao jovem Ostwald reconhecimento internacional.
Com apenas 27 anos, Ostwald já era um químico respeitado e conhecido por toda a
comunidade científica europeia (DELTETE, 2007). Em 1880, Ostwald casou-se com Helene
von Reither, que seria mãe de seus cinco filhos. No ano seguinte, Ostwald assume a vaga de
professor titular de Química no Instituto Politécnico de Riga. Em 1884, Ostwald teve acesso
aos trabalhos do químico sueco Svante Arrhenius e, pouco tempo depois, conhece os escritos
do químico dinamarquês Jacobus Henricus van't Hoff. Em parceria com esses químicos,
Ostwald funda o Zeitschrift für physikalische Chemie, revista considerada como marco do
nascimento da Físico-Química como disciplina institucionalizada (PARTINGTON, 1983).
Além de fundador e editor-chefe do Zeitschrift, Ostwald também foi um dos maiores
difusores dessa nova disciplina, responsável pela divulgação e aceitação de importantes
teorias nesse novo campo, como a Teoria da Dissociação Eletrolítica proposta por Arrhenius.
Nesse mesmo ano, Ostwald foi convidado para assumir a cadeira de Físico-Química da
Universidade de Leipzig, onde lecionou até 1906. Nesse período, Ostwald formou e
consolidou uma escola de físico-químicos em torno de si, reconhecida mundialmente pela sua
excelência (DELTETE, 2007).
Em 1906, Ostwald abandona o cargo de professor para se dedicar exclusivamente aos
seus projetos científicos e filosóficos. Nesse período seus estudos abordaram temas variados;
como metodologia científica, filosofia e história das ciências, pacifismo, teoria das cores,
catálise, velocidades de reação e equilíbrio químico. Esses três últimos temas foram
responsáveis pela sua premiação com o Nobel de Química em 1909.
Ostwald escreveu cerca de cinco mil resenhas, quarenta e cinco livros e quinhentos
artigos científicos publicados (SCHUMMER, 2001). Em 1932, devido a problemas na bexiga
e na próstata, Wilhelm Ostwald faleceu na cidade de Leipzig, sendo sepultado na sua
propriedade chamada Landhaus Energie, onde passou os últimos anos da sua vida.
3.3 Ostwald e o Energeticismo
Buscaremos neste tópico apresentar as origens da Energética ostwaldiana e mostrar
como a adoção desse paradigma modificou completamente sua visão de mundo e sua prática
científica. Para tanto, nos basearemos nos trabalhos do historiador Robert J. Deltete, autor de
diversos artigos e capítulos dedicados à Energética, especialmente à versão dessa teoria
defendida por Wilhelm Ostwald (DELTETE, 2005; 2006; 2007; 2008) e na biografia deste
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químico, escrita por Erwin N. Hiebert (2007).
Ostwald já era um químico de renome quando voltou-se para o Energeticismo. Seus
trabalhos iniciais foram responsáveis pela sua fama ainda muito jovem. Ostwald tornou-se
célebre por reconhecer a vantagem do uso de métodos físicos para solucionar problemas
químicos. Seu trabalho de mestrado, Volumchemische Studien Affinität, de 1877, versou sobre
as variações nos volumes decorrentes da neutralização de ácidos por bases em soluções
diluídas, relacionando essa variação com a afinidade entre os reagentes. Em 1878, durante o
seu doutorado, Ostwald continuou suas investigações sobre afinidade química, aplicando
desta vez outros métodos físicos para determinar a afinidade das reações químicas. Tais
pesquisas receberam muitos elogios, como o do químico M. Pattison Muir, que afirmou que
os trabalhos de Ostwald, assim como os de Cato Guldberg e Peter Waage, resolveram o
problema das afinidades químicas (HIEBERT, 2007).
Contrastando com o discurso antiatomista radical que adotaria anos depois, Ostwald é
nesse período adepto do paradigma mecanicista, sendo defensor da teoria atômica e da
hipótese cinético-molecular. Além disso, foi entusiasta de novas teorias como a proposta pelo
químico sueco Svante Arrhenius, que apresentava a dissociação de substâncias em água
através de hipóteses cinético-moleculares, assim como os modelos desenvolvidos para
interpretar o comportamento iônico em solução.
Mas apesar de ser adepto do mecanicismo e favorável ao uso da hipótese atômica, o
jovem Ostwald não adotou uma postura realista em relação aos átomos, valorizando apenas o
seu caráter heurístico e sua utilidade na interpretação dos fenômenos químicos, tornando-se
cada vez mais cauteloso com a questão atômica com o passar dos anos (DELTETE, 2007).
A fase mecanicista de Ostwald se encerra no início da década de 1890, quando são
publicados seus primeiros trabalhos abordando o Energeticismo (idem, 2007). Entretanto, tal
ruptura ocorreu paulatinamente, o que permite apontar algumas situações que contribuíram
para o seu abandono do paradigma mecanicista e vinculação ao Energeticismo.
Robert Deltete (2007, p.11-12) considera que a conversão de Ostwald para o
energeticismo justifica-se, em grande parte, pelo contexto desfavorável em que as novas
teorias físico-químicas, especialmente os trabalhos dos ionistas – grupo pioneiro nas
investigações físico-químicas do fim do século XIX – foram recebidas pelos químicos.
Segundo este autor, a despeito do sucesso das teorias ionistas suportadas pelo atomismo e pela
Teoria Cinética dos Gases, muitos cientistas previam que os campos de investigação baseados
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em teorias cinético-moleculares estavam fadados a estagnação, o que levaria a ciência,
espontaneamente, ao encontro da Termodinâmica, que se estabeleceria como a teoria mais
fundamental das ciências.
Ostwald, o maior entusiasta e divulgador dessas novas teorias, mesmo em sua fase
mecanicista, se resguardava em atribuir um status ontológico aos íons e outras entidades
inobserváveis, defendendo apenas a sua utilidade na representação das leis empíricas e sua
capacidade em fazer predições a serem confirmadas experimentalmente. Posteriormente,
acabou assimilando as ideias dos opositores, negando a utilidade dessas teorias e rejeitando
sua concretude.
Outro ponto apresentado por Deltete para justificar a adoção ao Energeticismo por
Ostwald foi a mudança de postura desse químico em relação a sua própria pesquisa, motivada
pela sua aproximação com a Termodinâmica e suas leis. Nesse sentido, alguns momentos de
sua trajetória podem ser apresentados para ilustrar como ocorreu tal aproximação.
O primeiro contato de Ostwald com os estudos termodinâmicos ocorreu durante seu
doutorado na Universidade de Dorpat, mediado pelas leituras do seu professor, o físico
alemão Arthur von Öettingen, que se dedicava ao estudo dos princípios da Termodinâmica e
as relações existentes entre suas leis. Segundo o próprio Ostwald, Öettingen foi responsável
por encorajá-lo a investigar como a Termodinâmica poderia ser utilizada na Química e o
encaminhou para as obras de termodinâmicos contemporâneos (idem, 2007).
Um desses termodinâmicos foi o químico e físico estadunidense Josiah Wilard Gibbs
(1839-1903), cujos trabalhos foram apresentados à Ostwald no final da década de 1880.
Segundo Ostwald, o trabalho de Gibbs exerceu profunda influência no seu trabalho e na sua
visão sobre a importância da Termodinâmica para solucionar os problemas químicos8.
Ostwald viu o seu desejo de unir a Química e a Termodinâmica concretizado em 1886,
quando teve contato com as investigações do químico dinamarquês Jacobus H. van't Hoff,
publicadas sob o título de Études de Dynamique Chimique (1884). Assim como Ostwald, van't
Hoff buscou um método de quantificar as afinidades químicas, porém utilizando a
Termodinâmica para alcançar tal objetivo. Baseando-se nos trabalhos do termodinâmico
Hermann von Helmholtz (1821-1894), van't Hoff criou um sistema de equações diferenciais
para descrever as afinidades e propôs que era possível mensurá-las através do trabalho
8

Ostwald foi o responsável pela tradução das obras de Gibbs para a língua alemã, publicadas em 1891.
Segundo Hiebert (2007), tais traduções permitiram a ampla divulgação dos escritos de Gibbs entre os
termodinâmicos europeus e também norte-americanos, que utilizaram versões em inglês da obra traduzida
para o alemão até o início do século XX.
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máximo obtido por transformações simultaneamente isotérmicas e reversiveis. O Études
mostrou para Ostwald que o uso das leis e do formalismo matemático da Termodinâmica
poderia ser útil para a Química, além de mostrar a importância dos fatores energéticos para o
entendimento das transformações da matéria (DELTETE, 2007)9.
O aprofundamento de Ostwald em seus estudos sobre Termodinâmica mostraram para
Ostwald a possibilidade de solucionar os problemas da química através das transformações de
energia e, mais ainda, de unificar as ciências através de uma teoria em que as diferentes áreas
do conhecimento compartilhassem os mesmos princípios e conceitos norteadores. Devido a
sua importância e recorrência em diversos campos do conhecimento, nenhum conceito parecia
ser capaz de unir campos tão diferentes quanto o conceito de energia.
Deste modo, munido de uma profunda crença em relação ao sucesso da Termodinâmica
e à unificação das ciências em torno do conceito de energia e das leis que a descrevem,
Ostwald começa a se dedicar ao projeto energeticista no início da década de 1890.
3.4 Energia, Matéria e Átomos.
Alguns historiadores da ciência como Deltete (2007), Hiebert (2007) e Kragh (2012)
indicam que a Energética defendida por Ostwald era diferente daquela apresentada por outros
energeticistas Helm e Duhem. A interpretação dada por Ostwald a este paradigma era
criticada por seus companheiros pelo caráter realista dado ao conceito de energia, considerado
por Ostwald como um ente físico real. De fato, é curioso o fato de que a energia poderia ser
dotada de realidade ao mesmo tempo que os átomos não o pudessem ser, visto que ambas as
ideias possuem uma relação bastante complexa com os fenômenos sensíveis. Nesta seção,
vamos apresentar uma possível explicação para a posição de Ostwald em relação à energia e
mostrar porque outras entidades como os átomos não poderiam ser considerados reais.
O termo “energia” é polissêmico, não possuindo um conceito bem definido nem mesmo
no contexto da ciência. Apesar disso, as suas diferentes manifestações são inquestionáveis,
sendo possível percebê-la pelos diversos fenômenos ocasionados por ela. Apesar da sua
indefinição, a energia é o conceito-chave da Termodinâmica e, evidentemente, da Energética:
9

Outro trabalho que abordou o equilíbrio químico de forma semelhante ao Études foi apresentado em 1884
pelo químico francês Pierre Duhem, que posteriormente se tornaria o principal nome do Energeticismo
francês. Duhem apresentou um formalismo matemático inovador e defendeu a necessidade de utilização da
Segunda Lei da Termodinâmica na compreensão do equilíbrio das reações químicas. Entretanto, por se
contrapor às ideias de Marcellin Berthelot, grande nome da química francesa do período, o trabalho de
Duhem não foi bem aceito pelos químicos da época (NYE, 1999; BENSAUDE-VINCENT e STENGERS,
1992).
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O conceito mais geral das ciências físicas é a da energia, que não aparece nas
ciências formais. É certo de que não é um conceito simples. Ao contrário, sua
característica é, indubitavelmente, a multiplicidade, ou, antes, a complexidade
(OSTWALD, 1910, p. 56 Tradução nossa).

A relação entre energia e matéria não passou despercebida por Ostwald. A medida em
que se aproximava do energeticismo, suas ideias a respeito desses dois conceitos foram se
modificando. No início da sua carreira, Ostwald considerava a matéria e a energia como
entidades concretas, apresentando uma postura realista em relação aos dois. (DELTETE,
2007, p. 17).
Essa paridade entre esses dois conceitos se desfaz à medida que as relações de energia
se tornam cada vez mais presentes em suas pesquisas e considerações. A partir de então, a
energia assume aos poucos um caráter central nas suas investigações em detrimento do
conceito de matéria, deixado em segundo plano até, posteriormente, ser reduzido ao conceito
de energia, como Ostwald afirma em um encontro da Royal Institution of Great Britain na
cidade de Londres em 1904:
O que nós chamamos de matéria é apenas um complexo de energias que
encontramos juntas em um mesmo lugar. Nós estamos ainda perfeitamente livres, se
nós quisermos, para supor que ou a energia preenche o espaço homogeneamente, ou
de uma forma periódica ou granulada. A última hipótese pode ser um substituto à
hipótese atômica. A decisão entre essas possibilidades é uma questão puramente
experimental (OSTWALD, 1904, p. 520. Tradução nossa).

Ostwald apresentou outras ideias sobre a matéria em outras situações, porém prevalece
na obra energeticista ostwaldiana a centralidade da energia e suas diferentes formas de
manifestação em relação ao conceito de matéria e outros mais próximos ao paradigma
mecanicista, inclusive alguns cuja relevância advogou nos seus trabalhos iniciais.
Contudo, o traço mais marcante da Energética de Ostwald provavelmente tenha sido a
sua profunda rejeição aos átomos, devido a forma implacável com que combatia essa hipótese
por meio de seus textos e discursos.
Como apresentado anteriormente, as investigações de Ostwald, até o início dos anos
1890, versavam sobre afinidade química e o comportamento de íons em solução, sendo que as
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mesmas eram interpretadas sob a luz de interpretações mecanicistas, como a hipótese atômica
e a hipótese cinético-molecular. Após sua adoção ao Energeticismo, Ostwald começou a
combater essas interpretações, considerando-as infrutíferas ou anticientíficas por postularem a
existência de uma realidade submicroscópica e impossível de ser verificada. Em
contrapartida, Ostwald oferecia uma nova base para a ciência, fundamentada numa
perspectiva fenomenológica e baseada nas relações entre as diferentes formas de energia.
Na mesma palestra realizada em 1904 na cidade de Londres, Ostwald defende o
abandono do atomismo e propõe a substituição da teoria corpuscular pela abordagem
fenomênica da dinâmica química, que poderia fundamentar uma série de leis empíricas acerca
das reações químicas:
Assim, como Dumas [químico francês] eu coloco a questão: quais são as mais
importantes realizações da química nos nossos dias? Eu não hesito em responder: a
dinâmica química ou a teoria da evolução das reações químicas e a teoria do
equilíbrio químico (…) É possível deduzir dos princípios da dinâmica química todas
as leis estequiométricas; as leis das proporções constantes, a lei das proporções
múltiplas e a lei das massas. Vocês todos sabem que até o presente momento só foi
possível deduzir essas leis com a ajuda da hipótese atômica. A dinâmica química
tem, então, feito a hipótese atômica desnecessária para este propósito e tem colocado
a teoria das leis estequiométricas sobre um solo mais seguro do que o fornecido por
uma mera hipótese (OSTWALD, 1904, p. 508-509. Tradução nossa).

A rejeição ao atomismo por Ostwald também está fundamentada em suas posições
filosóficas. Ostwald foi admirador e seguidor de Ernst Mach e, assim como este físico,
rejeitava o uso de entidades hipotéticas na ciência. Não é possível saber até que ponto a
influência machiana deve ser considerada na rejeição de Ostwald ao atomismo, mas a
admiração de Ostwald pelo físico austríaco e a relação de amizade entre ambos indicam que
Mach forneceu um solo fértil para o antiatomismo de Ostwald (HIEBERT, 2007; HOLTON,
1993).
Apesar de Ernst Mach ter sido muito influente sobre os principais nomes do
energeticismo, especialmente Ostwald, o físico austríaco não compartilhava totalmente das
crenças científicas do químico alemão. Um dos pontos de divergência entre Mach e Ostwald
refere-se ao caráter realista que Ostwald atribuía a energia. Mach considerava a energia um
conceito tão relevante quanto o conceito de força ou massa, mas não admitia que tal conceito
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fosse mais importante ou fundamental do que os demais. Ostwald, por outro lado, considerava
a energia um ente físico real, capaz de ser alcançado por meio dos cálculos termodinâmicos
das diferentes manifestações da energia de um sistema. A possibilidade de medição, mesmo
que indireta, justifica a concretude da energia perante o atomismo carente de comprovações
experimentais (HIEBERT, 2007; BRUSH, 1968).
3.5 O Fim da Controvérsia Energeticista.
O Energeticismo ganhou considerável importância entre os cientistas nos anos 1890,
especialmente na Alemanha e na França. Segundo Deltete (1999), na segunda metade da
década de 1890, a Energética já gozava de certa maturidade, obtida gradualmente entre a
comunidade científica. Nesse período, jornais importantes publicavam textos energeticistas,
de modo que o termo se tornou popular na literatura científica da época (idem, 1999).
Contudo, a literatura energeticista geralmente consistia na reinterpretação de resultados de
pesquisa e possíveis derivações dos mesmos, havendo uma carência de pesquisas
energeticistas inéditas. Todavia, esse projeto resistiria até a primeira década do século XX
como possível alternativa ao paradigma mecanicista.
O mais célebre debate científico entre energeticistas e mecanicistas ocorreu em 1895, na
Naturforscherversammlung, um encontro da Associação Alemã de Cientistas e Médicos
ocorrida na cidade de Lübeck, Alemanha. Nesse evento participaram os principais defensores
do Energeticismo, representado por Georg Helm e Wilhelm Ostwald, e seus opositores, cuja
representação maior foi dada pela atuação de Ludwig Boltzmann.
Em

1895,

Georg

Helm

foi

convidado

para

participar

do

encontro

da

Naturforscherversammlung, a fim de apresentar o Energeticismo aos participantes do evento.
Ao tomar conhecimento da apresentação de Helm, o físico Ludwig Boltzmann, opositor da
Energética, viu a ocasião como adequada para tornar as suas críticas públicas. Com tais
objetivos velados, Boltzmann então convida Ostwald para participar do evento.
O

professor

Helm

fará

uma

apresentação

sobre

a

energética

na

Naturforscherversammlung em Lübeck. Eu gostaria, se possível, de promover um
debate ao estilo da Associação Britânica, principalmente para me instruir sobre o
assunto. Para tanto, será sobretudo necessária a presença do maior representante
desta abordagem. Não preciso dizer o quanto a sua presença agradaria a mim em
particular (BOLTZMANN, 1895; apud DELTETE, 1999, p. 51).
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Ostwald solicitou ao presidente da associação organizadora do encontro, o químico
Johannes Wislicenus, que o incluísse na programação do evento. Wislicenus acatou o pedido
de Ostwald, programando sua apresentação para o último dia do evento10 (DELTETE, 1999).
A palestra de Helm versou sobre o princípio da conservação da energia e as diferenças
entre a abordagem mecânica e termodinâmica para o fenômeno da conversão das diferentes
formas de energia. Após a apresentação, Helm e Boltzmann iniciaram um longo debate, que
logo contaria com a participação de Ostwald, presente na plateia (DELTETE, 1999). Nesse
debate, as principais falhas matemáticas e conceituais da teoria da energia foram expostas, o
que refletiu negativamente no projeto energeticista, como pontuou o físico Arnold
Sommerfeld, que esteve presente na ocasião do debate:
Helm, de Dresdem deu a palestra sobre a Energética; por trás dele estava Wilhelm
Ostwald e por trás de ambos estava a filosofia da natureza de Ernst Mach, que não
estava presente. O oponente era Boltzmann, auxiliado por Felix Klein. O conflito
entre Boltzmann e Ostwald parecia, tanto externa quanto internamente, uma luta
entre um touro e um espadachim sutil. Mas nesta ocasião, apesar de toda a sua
habilidade com a espada, o toureiro foi derrotado pelo touro. Os argumentos de
Boltzmann venceram. Naquela época, todos nós jovens matemáticos ficamos do
lado de Boltzmann (SOMMERFELD, 1944; apud DELTETE, 1999, p. 56).

Apesar dos fortes ataques, a Energética não sucumbiu imediatamente. O abandono
dessa teoria também se deve às novas descobertas e experimentos surgidos nos primeiros anos
do século XX que corroboraram a visão de mundo atômico-molecular.
Os primeiros desses experimentos surgiram ainda no fim do século XIX. As
investigações sobre raios catódicos pelos físicos Wilhelm Hittorf, Cromwell Varley e William
Crookes entre as décadas de 1850 e 1870, e a descoberta da radioatividade natural em 1896
por Henry Becquerel, sugeriam a existência de que a matéria deveria apresentar partículas
eletricamente carregadas em sua constituição. Em 1897, o britânico Joseph Thomson relatou,
a partir de experimentos com tubos de gases à baixa pressão, a descoberta do elétron, uma
partícula eletricamente carregada, retirada das partículas constituintes dos gases, que seria
10 Segundo Deltete (1999), Ostwald ficou incomodado por sua apresentação ter sido programada após a
palestra de Helm. Como era o maior divulgador da Energética, Ostwald achava que seria mais adequado que
sua apresentação fosse anterior à fala de Helm. Posteriormente, Ostwald reclamaria que essa “inversão da
sequência natural” prejudicou a apresentação do programa energeticista para os participantes do evento.
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1800 vezes menor do que o átomo. O trabalho de Thomson contribuiu para a aceitação do
atomismo ao mostrar a existência de partículas muito pequenas carregadas eletricamente na
constituição da matéria, implicando na reformulação do modelo atômico (NYE, 1999).
Outro argumento favorável à aceitação do atomismo foi apresentado pela teoria sobre o
movimento browniano, concebida por Albert Einstein em 1905, e Marian Smoluchovski em
1906. O movimento browniano consiste no movimento aleatório e desordenado de partículas
em suspensão e visíveis com o auxílio de microscópios óticos. Esse fenômeno foi relatado
pela primeira vez pelo botânico Robert Brown em 1827 e foi entendido como uma
propriedade da matéria oriunda de seres vivos, que conservaria uma “força vital” que
originava o movimento.
Partindo da definição estatística da entropia formulada por Boltzmann e seu formalismo
matemático, Einstein e Smoluchovski encontraram uma expressão matemática que relaciona o
coeficiente de difusão dos fluidos com sua temperatura e viscosidade, e também permitia a
obtenção do número de Avogadro. A interpretação dada a essa equação pautava-se numa visão
atomística da matéria, pois defendia que o movimento desordenado de partículas em
suspensão num fluido em aparente repouso, se deve ao movimento das moléculas
constituintes do fluido (CARUSO e OGURI, 1997; SALINAS, 2005).
As investigações sobre o movimento browniano foram importantes para a aceitação da
entropia probabilística de Boltzmann. Todavia, o tratamento probabilístico da mecânica
estatística era visto com desconfiança por muitos que a consideravam distante da realidade
fenomênica e carente de comprovação experimental (SALINAS, 2005). Devido a tais
dúvidas, considera-se de extrema relevância os trabalhos experimentais de Jean Perrin.
Os célebres experimentos de Jean Perrin corroboraram a interpretação dada ao
movimento browniano e a existência dos átomos, através da determinação do número de
Avogadro por meio de diferentes procedimentos. Unindo as leis de dois fenômenos distintos –
a formação dos colóides e o movimento browniano – Perrin conseguiu determinar o valor da
constante de Avogadro, mostrando que os átomos podem ter sua existência inferida
experimentalmente e permitindo determinar a quantidade de átomos existe numa dada porção
de matéria (CHAGAS, 2011; BENSAUDE-VINCENT e STENGERS, 1992).
Em 1909, Perrin publica o artigo Mouvement brownien et réalité moléculaire
(Movimento browniano e realidade molecular), onde apresenta seu trabalho experimental e os
valores obtidos para a constante de Avogadro. Porém seu trabalho ganha total visibilidade
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quando é publicado o livro de divulgação científica Les Atomes em 1913, abrindo
definitivamente os olhos da ciência para o mundo atômico-molecular (CHAGAS, 2011).
Os resultados de experiências desenvolvidas por Joseph Thomson, Einstein e Perrin
mostraram à ciência que a realidade atômica poderia ser alcançada por meio de técnicas e
teorias muito mais complexas do que aquelas existentes no início do século XIX. Deste modo
a realidade atômica afastava-se da sombra metafísica e alcançava o status de teoria científica
fundamentada na experiência, como o próprio Ostwald reconheceria:
Sinto-me agora convencido de que, recentemente, entramos em posse de provas
experimentais da natureza descontínua ou granulada da matéria (…) O isolamento e
a contagem de íons gasosos que por um lado, coroaram de êxito as longas e
brilhantes pesquisas de J.J. Thomson, e, por outro, a concordância do movimento
browniano com os requisitos da hipótese cinética, estabelecida por muitos
investigadores e, de maneira mais conclusiva, por J. Perrin, justificaram que o mais
cauteloso dos cientistas fale agora em comprovação experimental da natureza
atômica da matéria (OSTWALD, 1909; apud HIEBERT, 2007; p. 2084).

A partir de então, a Energética em visível declínio, foi destituída do seu caráter
científico, permanecendo apenas como integrante da visão de mundo de Ostwald, seu maior
defensor.
Apresentando desta forma o que foi a Energética, pode parecer que esse paradigma foi
um empreendimento sem sucesso. Será que esse paradigma não nos deixou nenhum legado?
Será que em mais de duas décadas de energeticismo, Wilhelm Ostwald não teria produzido
nada no campo da química que tivesse dado respaldo à Energética ou mostrado alguma
importância dessa teoria na ciência? Qual a verdadeira influência dessa teoria na obra de
Ostwald, isto é, o Energeticismo se fez presente no seu trabalho através dos seus dogmas
(centralidade do conceito de energia, tratamento termodinâmico, etc.) ou os trabalhos sobre
catálise de Ostwald estão fundamentados nas leis da Energética?
Dizer sim para estas perguntas seria subestimar grande parte da obra de Ostwald, tais
como as investigações sobre catálise, responsáveis pela sua premiação com o Nobel de
Química em 1909.
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Capítulo 4

CATÁLISE E ENERGETICISMO: ALGUMAS RELAÇÕES
Apresentado o problema dos químicos ao longo do século XIX em determinar a
natureza da catálise e o projeto antimecanicista de ciência proposto pelo Energeticismo, é
momento de apontarmos as relações entre ambos no trabalho de Wilhelm Ostwald.
Ao visitarmos a obra de Ostwald, percebemos o quão diversificada é a mesma. Este
químico se dedicou à temas da Físico-Química, Química Geral, História das Ciências, Teoria
das Cores, dentre outros. Mas alguns dos seus trabalhos compartilham uma característica
importante: a busca por princípios e leis gerais para os fenômenos que se dedicou a investigar.
Isso é perceptível nos seus trabalhos relativos à Teoria das Cores, nas suas pesquisas sobre os
fenômenos catalíticos e, claro, nos trabalhos a respeito da Energética.
Até o fim da primeira década do século XX, Ostwald considerou o Energeticismo como
um paradigma científico, divulgando e defendendo essa teoria como um projeto a ser
compartilhado por toda a ciência, visando a unificação das diversas áreas por meio da rede
conceitual energeticista. Neste capítulo, advogaremos que Ostwald desenvolveu suas
pesquisas em catálise com base no seu projeto energeticista, isto é, apresentando conceitos
próprios dessa abordagem e conciliando a catálise com os princípios e leis do Energeticismo.
Como apresentamos, o reconhecimento da especificidade dos fenômenos catalíticos, a
criação do termo e o desenvolvimento do conceito engloba um longo período, que vai do final
do século XVIII até as décadas iniciais do século XX, com os estudos sobre mecanismos de
reação. Ostwald encontra-se na transição entre os séculos XIX e XX, período no qual
encontramos diversas ideias sobre os fenômenos catalíticos. Contudo, considerando os
trabalhos de Ostwald (1894; 1902; 1909), encontramos duas interpretações que aparentam ser
as mais comuns entre os químicos: uma interpretação mecanicista do fenômeno, tentando
explicá-lo com base no movimento de partículas; e uma visão fenomenológica da catálise, que
a justifica com base na ideia de velocidade de reação e reações intermediárias.
Defendendo uma interpretação fenomenológica, Ostwald combate a visão cinético
molecular do fenômeno e tenta desenvolver uma teoria sobre a catálise. Mas apesar das suas
contribuições para essa área, Ostwald não conseguiu elaborar uma teoria que explicasse a
ocorrência dos fenômenos catalíticos. Mas enquanto esse projeto durou, Ostwald buscou
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desenvolvê-lo em sintonia com as leis e princípios do Energeticismo. Sendo assim, o objetivo
desse capítulo é mostrar em algumas das obras de Ostwald (1894, 1902, 1909a, 1909b) como
ocorre a relação entre a teoria energeticista e os trabalhos no campo da catálise desenvolvidos
por esse químico.
4.1 Contribuições de Ostwald para a Catálise.
Na segunda metade do século XIX, um número cada vez maior de químicos voltava a
sua atenção para a catálise, o que resultou na descoberta de novos processos catalíticos,
muitos desses processos foram de grande relevância para a indústria. Porém, até meados deste
século, ainda não havia consenso entre os cientistas sobre qual seria a natureza dos fenômenos
catalíticos, o que dava margem para que o problema fosse tratado por diversas teorias
distintas. Nesse contexto surgem as primeiras pesquisas de Ostwald relacionadas ao tema.
As primeiras investigações de Ostwald sobre catálise datam da década de 1880 e foram
publicadas sob o título de Studien zur Chemischen Dynamik (Estudos sobre Dinâmica
Química). Nessas investigações, Ostwald dedica-se a dois assuntos relevantes para o estudo
das velocidades de reação química da época: a medida das afinidades químicas e a catálise,
mais especificamente ao fenômeno da autocatálise, reações onde um dos produtos finais, ou
produtos intermediários, atuam como catalisador da reação.
A investigação de Ostwald sobre a autocatálise baseava-se nas reações de hidrólise dos
ésteres. A reação de hidrólise de ésteres é catalisada por ácidos (reconhecidos há muito tempo
como catalisadores desse tipo de reação) e resulta na formação de álcoois e ácidos orgânicos,
sendo que estes últimos também atuam como catalisadores da reação, contribuindo para o
aumento da velocidade de reação a medida em que são formados.
Investigando a hidrólise dos ésteres usando como catalisadores diferentes tipos de
ácidos inorgânicos, Ostwald foi capaz de reconhecer duas importantes características dessas
reações. Primeiramente, Ostwald percebeu que havia uma relação de proporcionalidade entre
as medidas de condutividade elétrica dos catalisadores ácidos e a velocidade das reações de
hidrólise. Em segundo lugar, Ostwald notou que a natureza dos ânions dos ácidos utilizados
como catalisadores não interferia na velocidade das reações de hidrólise (LAIDLER, 1993).
Ostwald não conseguiu interpretar satisfatoriamente esses resultados até 1884, quando
recebeu uma cópia da tese do químico sueco Svante Arrhenius, que versava sobre a
condutibilidade dos eletrólitos em solução. Ostwald notou que a teoria de Arrhenius poderia
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explicar os resultados anteriores relativos ao comportamento dos ácidos e sua relação com a
condutividade elétrica. Tal constatação levou Ostwald a iniciar uma intensa correspondência
científica com esse químico sueco, que acabaria se tornando um dos seus grandes parceiros,
mantendo estreitos laços de cooperação científica e amizade.
A teoria de Arrhenius contribuiu para que Ostwald compreendesse tanto as afinidades
químicas dos ácidos quanto a ação dos catalisadores. Em suas investigações, Ostwald e
Arrhenius reconheceram que a concentração dos ácidos interferia na velocidade com que a
reação de hidrólise de ésteres procedia e que sua atividade catalítica aumentava a medida em
que a ionização do ácido fosse maior. Baseado nessas ideias, Arrhenius publica em 1889 a
teoria do hidrônio; onde propõe que em reações catalisadas por ácidos, o íon hidrogênio livre
é adicionado à molécula do substrato, formando um intermediário protonado que participaria
de outras reações até a formação dos produtos e recuperação do íon hidrônio (LAIDLER,
1993).
Ostwald, influenciado pela teoria da dissociação eletrolítica propõe a chamada Lei da
Diluição dos Ácidos (também conhecida como Lei de Diluição de Ostwald) que, partindo das
ideias de Arrhenius e das leis de comportamento dos gases, relacionava a constante de
ionização dos ácidos com a sua condutividade em solução (OSTWALD, 1888).
Todavia, as maiores contribuições de Ostwald para a catálise foram a sistematização e
definição de conceitos importantes para este campo, como a definição proposta para os termos
catalisador e catálise, publicados pela primeira vez na segunda edição do seu livro Lehrbuch
allgemeinen Chemische (1891). Nesta obra, Ostwald conceitua catalisador como sendo “uma
substância que muda a velocidade de reação sem ela mesma ser modificada pelo processo”
(OSTWALD, 1891; apud LAIDLER, 1987). Posteriormente outras definições foram propostas
por Ostwald para descrever o fenômeno catalítico de forma satisfatória.
Além de propor uma definição para o fenômeno catalítico, Ostwald também propôs uma
classificação para as reações catalíticas de acordo com as distintas naturezas do processo,
ordenando-as em quatro grupos: a cristalização de soluções supersaturadas pela adição de
uma partícula de areia ou um cristal do soluto; a catálise heterogênea, processo onde o
catalisador e os reagentes não apresentam o mesmo estado físico; catálise homogênea, que
ocorre quando catalisador e reagentes possuem o mesmo estado de agregação, e a catálise
enzimática, considerada por Ostwald um tipo especial de processo catalítico por envolver
reações biológicas. Além disso, Ostwald também era favorável à hipótese de que as reações
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catalíticas se dão por meio de mecanismos alternativos com a participação do catalisador e
que os inibidores possuem mecanismos mais complexos:
É possível falar de forma mais favorável de outra visão que há muito vem
sendo defendida, no entanto, tem sido negligenciada. Esta é a ideia de reações
intermediárias. (…) esta forma de ver o fenômeno tornou-se mais e mais geral e hoje
nós devemos considerá-la a mais antiga e mais importante tentativa de explicar
corretamente, embora não completamente, os processos catalíticos (OSTWALD,
1902, p. 524).

O principal objetivo de Ostwald era desenvolver uma teoria da catálise, meta que este
químico não conseguiu atingir. Laidler (1987) afirma que apesar da importância dos seus
trabalhos, Ostwald não conseguiu criar uma teoria satisfatória para os processos catalíticos
devido aos próprios limites da química da sua época, que não dispunha de técnicas
espectroscópicas que permitem a determinação dos compostos intermediários e a elucidação
dos mecanismos de reação. Mesmo não alcançando seu objetivo, Ostwald trouxe ordem ao
campo das investigações sobre catálise, tanto por realizar investigações quantitativas
sistemáticas do fenômeno, quanto por trazê-lo para o campo da cinética química, ao relacionar
a catálise com o conceito de velocidade de reação.
4.2 A Energética Ostwaldiana e a Catálise.
Como dito anteriormente, Wilhelm Ostwald buscou sistematizar o conhecimento acerca
da catálise da sua época e elaborar uma teoria que descrevesse esses fenômenos. Entretanto,
sua adoção ao Energeticismo implicava em posturas epistemológicas e metodológicas que não
poderiam passar despercebidas em sua obra científica. Sendo assim, a grande questão é saber
como o seu projeto energeticista influenciou as pesquisas de Ostwald sobre catálise.
Entre 1884 e 1888, período onde surgem as primeiras publicações de Ostwald relativas
aos fenômenos catalíticos, este químico ainda não havia adotado uma postura energeticista e,
portanto, não faz nenhuma consideração sobre esse programa ao longo dos seus trabalhos
iniciais. Portanto, focaremos nos trabalhos de Ostwald posteriores à 1891, ano em que publica
sua primeira obra voltada ao Energticismo.
Ao comentar sobre uma das obras de Ostwald, Videira (1994) nos aponta um problema
característico dos trabalhos de Ostwald sobre o Energeticismo: a confusão entre os
argumentos ontológicos, epistemológicos e científicos na justificação das suas ideias ou no
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ataque aos seus opositores. Apesar dessa ser uma questão importante, nós iremos nos resignar
frente a ela. Buscaremos as relações entre Energeticismo e catálise sem julgar a validade dos
argumentos apresentados por Ostwald, mas tentando encontrar na sua argumentação científica
ecos dos argumentos epistemológicos, tentando diferenciá-los quando for possível fazê-lo.
Como apresentado no Capítulo 2, a mudança na abordagem do problema das afinidades
químicas no século XIX trouxe um problema imediato para a catálise: ao transpor o
tratamento deste fenômeno para as relações de energia, não havia mais sentido explicar os
fenômenos catalíticos em termos de forças de afinidade que seriam despertadas pela presença
do catalisador. Assim, a catálise necessitava de um tratamento mais adequado às novas teorias
que a sustentavam, ou seja, uma abordagem que levasse em consideração as energias
envolvidas nos processos catalíticos.
Ostwald foi um dos que tentaram encontrar uma definição mais adequada à catálise e
desenvolver uma teoria sobre esse fenômeno. Porém, dando continuidade a essas
investigações, Ostwald apresentou algumas possíveis definições que culminaram na clássica
definição apresentada em um resumo publicado no Zeitschrift fur Physikalische Chemie em
1894.
Nesse texto, Ostwald apresenta um trabalho do fisiologista Friedrich Stohmann (18321897), que disserta a respeito do calor de combustão dos alimentos e da relevância da catálise
para a fisiologia. Em um dado momento do seu texto, Stohmann define a catálise a partir de
um viés mecanicista, referindo-se ao fenômeno catalítico como “uma condição do movimento
dos átomos em uma molécula de um corpo lábil, que segue a entrada da energia emitida de
um corpo para outro e leva à formação de corpos mais estáveis com a perda de energia”
(OSTWALD, 1894, p. 705). Tal interpretação dada por Stohmann exemplifica o uso das
teorias corpusculares na busca por uma interpretação dos fenômenos catalíticos. Segundo essa
perspectiva, a catálise poderia ser entendida em termos de movimento de partículas, como
resultante dos choques entre as moléculas, o que nos sugere também uma relação entre essa
hipótese e a Teoria Cinética dos Gases.
Ostwald, que em 1894 já era considerado um dos mais importantes representantes do
Energeticismo, mostrou-se insatisfeito com a abordagem dada por Stohmann devido ao uso de
hipóteses cinético moleculares para abordar o problema da catálise. Ostwald não concordou
com a definição proposta por Stohmann, criticando a interpretação atomística dada ao
problema e apontando limitações da mesma em relação aos fatores energéticos considerados:
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O autor11 [Ostwald] tem várias objeções a fazer a esta definição. Primeiro, a
suposição de uma “condição do movimento dos átomos em uma molécula” é
hipotética e, portanto não é adequada para fins de definição. Além disso, não é
simplesmente uma perda de energia. Isso é mais, ao descrever as condições
características de catálise, uma perda de energia livre que pode seguir em condições
até mesmo de absoluta absorção de energia (OSTWALD, 1894).

Em outra obra, o livro La Evolution de une Science (1909), Ostwald apresenta dois
capítulos inteiramente dedicados à catálise. No primeiro desses capítulos, Ostwald relata
como se desenvolveu o campo da catálise, apresentando as primeiras investigações acerca do
tema e culminando com o trabalho de Berzelius. No capítulo seguinte, Ostwald apresenta o
estado da arte da catálise, mostrando as ideias em voga no seu tempo sobre o tema e
destacando a sua interpretação do fenômeno. Uma das questões abordadas por Ostwald neste
livro é a utilização da teoria atômica para explicar o fenômeno catalítico. Segundo este
químico, o uso de hipóteses atômico-moleculares seria problemática por ultrapassar o que
pode ser obtido pela experiência e, portanto, o uso de inobserváveis era um complicador para
a aplicação de teorias cinéticas ao problema da catálise.
(…) O menor erro desta concepção é que não se pode nem provar nem medir
esses movimentos supostos; não podemos provar ou existência dos átomos e, no
entanto, há muito tempo a hipótese atômica é uma ferramenta científica útil, o que
foi comprovado. Mas aqui está o erro fundamental: da hipótese dos choques
moleculares, não há nenhuma maneira de tirar conclusões de ordem experimental
mais ou menos prováveis, e cuja a precisão pode ser sujeitada ao controle pela
experiência. Se pode ser defeituosa a imagem hipotética de um fato, ela deve pelo
menos ser feita para certas relações desconhecidas, mas que possam ser verificada
experimentalmente. É necessário, em outros termos, que a imagem estabeleça uma
ligação entre o fato de que ele representa e outros eventos, e isso nos dá a
oportunidade de avaliar se a relação realmente existe. Mas se a imagem sustenta
unicamente de fato o que representava inicialmente, ela continua a ser uma palavra
vazia e não tem nenhuma importância.
Esta é precisamente a natureza da teoria mecânica de catálise. Pode-se bem
imaginar como quiser os movimentos e choques, mas como reconhecer se um corpo
11 Em inglês, Abstractor.

54

a ser testado como um catalisador apresenta precisamente os movimentos que
causam a reação de um outro corpo? A isso, nenhum dos muitos defensores da
hipótese mecânica deu qualquer indicação. Nenhuma pergunta específica sobre as
possíveis leis da ação catalítica surge a partir deste pressuposto, e todo o problema
continua sendo, assim como a hipótese, o que era antes (OSTWALD, 1909, p. 284285).

Ainda no artigo de 1894, após criticar a definição de Stohmann, Ostwald propõe um
conceito fenomenológico para a catálise, relacionando os processos catalíticos com o aumento
da velocidade de reação. Nesse ponto do artigo, Ostwald apresenta uma explicação para a
ocorrência dos processos catalíticos levando em consideração a variação de energia ao longo
do processo:
Se o autor [Ostwald] fosse formular para ele mesmo o problema de
caracterizar o fenômeno da catálise de um modo geral, ele consideraria a seguinte
expressão como provavelmente mais adequada: Catálise é a aceleração de uma
reação química, que prossegue lentamente, pela presença de uma substância
estranha. Seria então necessário dar as seguintes explicações.
Existem inúmeras substâncias ou combinações de substâncias que não são estáveis,
mas passam por mudanças lentas e só parecem estáveis para nós porque as suas
mudanças ocorrem tão lentamente que, durante o curto período usual de observação,
elas não nos despertam a atenção. Tais substâncias ou sistemas frequentemente
atingem um aumento na velocidade de reação se certas substâncias estranhas, isto é,
substâncias a quais não são elas mesmas necessárias para a reação, são adicionadas.
Esta aceleração ocorre sem alteração das relações gerais de energia, uma vez que no
fim da reação o corpo estranho possa novamente ser separado do domínio da reação,
de modo que a energia usada pela adição pode uma vez mais ser obtida por
separação, ou o inverso. Contudo, esses processos, como todos os naturais, devem
sempre ocorrer num sentido tal que a energia livre de todo o sistema é diminuída
(OSTWALD, 1894).

Após apresentar a sua definição para catálise, Ostwald continua a sua fala opondo-se a
ideia, bastante difundida na sua época, de que a catálise era um tipo de fenômeno de natureza
mecânica, assim como discorda das interpretações cinéticas e moleculares dadas ao
fenômeno. Ostwald justifica sua recusa em atribuir aos processos catalíticos uma natureza
cinética no trecho a seguir, tentando mostrar que as grandezas mecânicas não interferem nos
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fenômenos catalíticos. Mas para além da sua recusa, um ponto importante surge de maneira
sutil na argumentação de Ostwald – a sua posição energeticista.
É, portanto, enganador considerar a ação catalítica como uma força que
produz algo que poderia não ocorrer sem a substância que atua cataliticamente;
ainda menos pode se assumir que esse último realiza trabalho. Contribuirá talvez
para um entendimento do problema se eu especialmente mencionar que o tempo não
está envolvido na ideia de energia química; assim se as relações energia química são
tais que certo processo deve ocorrer, são somente os estados final e inicial, bem
como toda a série de estados intermediários através dos quais o sistema deve passar,
importam, mas de forma alguma o tempo no qual a reação acontece. O tempo está
aqui dependente de condições que se encontram fora das duas leis do energeticismo
(OSTWALD, 1894).

A singela colocação de Ostwald, afirmando que o tempo é um parâmetro que foge ao
escopo das leis do energeticismo, sugere que a filiação desse químico ao Energeticismo não se
encontra apenas no campo filosófico, inspirando uma ciência livre de metafísica e
fundamentada na energia, uma grandeza realmente mensurável. Tal afirmação mostra que o
Energeticismo esteve presente no discurso científico ostwaldiano e que esse projeto permeou
sua atividade científica no campo da catálise.
É importante lembrar que a Energética guarda semelhanças com a Termodinâmica
fenomenológica, portanto, seria possível considerarmos que Ostwald, ao se referir às “duas
leis do energeticismo” estivesse utilizando uma estratégia retórica para promover o
Energeticismo, de modo que, na prática, ele estaria se referindo à Primeira e Segunda Lei da
Termodinâmica, como formuladas por Joule, Clausius e Helmholtz. Sendo assim, a teoria
energeticista estaria presente na fala de Ostwald apenas como um sinônimo para
Termodinâmica, e o termo utilizado por esse químico refletiria somente (ainda que de forma
relevante) sua posição energeticista.
Entretanto, a versão do Energeticismo proposta por Ostwald tinha o objetivo de
generalizar os princípios termodinâmicos, reformulando os princípios da termodinâmica e
aplicando-os a outros campos da física. O historiador Robert Deltete nos mostra em seus
trabalhos (DELTETE, 2006; 2007; 2008) que Ostwald tentou desenvolver ao longo de
décadas uma teoria energeticista de ciência, objetivando a generalização das leis físicas e a
sua unificação em termos de energia. Baseado nos arttigos de Deltete (2006; 2008),
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apresentaremos aqui, de forma sucinta, os princípios e algumas das características dessa teoria
que são importantes para interpretarmos a fala anterior de Ostwald.
Em 1891, na obra Studien zur Energetik, Ostwald já apresentava sua recusa em reduzir
todos os fenômenos naturais em termos de leis mecânicas e propunha mudanças nessa teoria,
através de uma reformulação das suas leis e construção de um sistema universal de unidades
de grandeza, onde a energia substituiria a massa como grandeza fundamental (DELTETE,
2006, p. 4). O desenvolvimento dessa ideia resultou na construção da sua própria teoria da
energia, com seus princípios e leis.
Ostwald propôs em 1891 a sua versão da primeira lei do energeticismo, tratando da
conservação e transformação da Energia. De acordo com este princípio, as diversas formas de
energia que compõem um sistema não podem ser criadas ou destruídas, mas poderiam ser
transformadas em outros tipos de energia. Segundo Deltete (2006, p. 32), Ostwald tentou de
várias formas representar sua lei matematicamente, mas não atribuiu nenhuma representação
definitiva.
Todavia, a chamada segunda lei da energética foi considerada por Ostwald o princípio
mais importante de toda a sua teoria energeticista. Essa lei apresentou diversas formulações
ao longo dos trabalhos de Ostwald, de modo que apresentaremos apenas algumas versões
aqui.
Partindo da ideia de que todos os sistemas são constituídos por diferentes tipos de
energia, Ostwald e o físico Georg Helm propuseram que qualquer tipo de energia pode ser
determinada através de duas grandezas; a intensidade energética (i), que representa as
tendências inerentes às diferentes formas de energia em direção ao equilíbrio do sistema, e o
fator de capacidade (c) que resultam no chamado Princípio de Fatoração:
E = i.c

(Eq.1)

Ostwald reconheceu como tipos de energia grandezas físicas que não eram tratadas
desta forma, como por exemplo, a “energia de volume” (Eq.2). Outras formas de energia, no
entanto, receberam formulações diferentes das usuais, como o calor (Eq.3):
Ev= p.V

(Eq.2)
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Q= T.c

(Eq.3)

onde Ev representa a energia de volume; p representa a pressão; V representa o volume do
sistema; Q representa o calor; T representa a temperatura e c representa a entropia.
Utilizando essa formulação, Ostwald propôs que a energia total (Et) de qualquer sistema
pode ser descrita pela soma de todos os diferentes tipos de energia que o constitui, resultando
na seguinte equação:
Et= Σ i.c

(Eq.4)

A primeira versão da segunda lei da energética foi publicada em 1892, na segunda
edição do Studien. Ostwald buscava elaborar um princípio que explicasse porque as
transformações de energia ocorrem. Uma espécie de “ensaio” da formulação da segunda lei
foi publicado ainda na primeira versão do Studien, quando Ostwald propôs o Princípio de
Mudança Virtual de Energia, definido da seguinte forma:
Para que um sistema possuindo quaisquer formas de energia esteja em
equilíbrio, é necessário e suficiente que, para qualquer deslocamento do sistema
compatível com o seu estado, a soma das quantidades de energia aparecendo e
desaparecendo seja igual a zero. (OSTWALD, 1891, p. 567; apud DELTETE, 2008,
p. 190).

Ostwald desenvolveu o princípio da mudança virtual na edição seguinte do Studien e,
baseado no conceito de intensidade energética, Ostwald conjecturou que a condição para que
ocorra uma transformação de energia é que a forma de energia inicial possua uma intensidade
energética maior do que na sua forma final. Por outro lado, Ostwald afirmava que se não há
transformação de energia, significa que há um equilíbrio entre as duas formas de energia, de
modo que suas intensidades são mutuamente compensatórias. Assim, baseando-se no conceito
de intensidade energética, Ostwald enunciou a segunda lei do energeticismo da seguinte
forma: “duas intensidades [energéticas] individualmente iguais a uma terceira são iguais entre
si” (OSTWALD, 1892; apud DELTETE, 2006). Todavia, reforçamos que este enunciado é um
dentre vários que Ostwald propôs para representar essa lei.
Para representar a segunda lei do energeticismo, Ostwald apresentou duas equações
matemáticas: uma representando o estado de equilíbrio entre dois tipos de energia, A e B
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(Eq.5) e outra, mais geral, que envolve qualquer quantidade de tipos de energia (Eq.6):
ΔA + ΔB = 0
ΣΔE = 0

(Eq.5)
(Eq.6)

Quando comparamos as leis energeticistas com as leis termodinâmicas, encontramos
algumas semelhanças e muitas diferenças. Assim como a primeira lei termodinâmica, que
descreve a interconversão entre energia mecânica em calor, a primeira lei da energética
também descreve a transformação de tipos de energia entre si, mas sem limitar-se ao caso
dessas duas formas de energia. Ostwald então generaliza a primeira lei termodinâmica,
propondo que a transformação energética ocorre entre quaisquer tipos de energia. Além disso,
Ostwald acrescenta à sua generalização a premissa de que a energia se conserva, não podendo
ser criada ou aniquilada.
Quanto à segunda lei da Termodinâmica, é difícil compará-la ao seu suposto equivalente
energeticista, visto a variedade de formulações que a segunda lei termodinâmica recebeu e,
principalmente, pela importância do conceito de entropia para o Energeticismo, representando
a irredutibilidade das leis que descrevem a energia à teoria mecânica. Todavia, comparando
superficialmente as duas leis, percebemos que o objetivo e a abrangência da segunda lei
energeticista é muito maior: Além de propor uma explicação para a interconversão de
energias, a segunda lei energeticista possui seus próprios princípios e conceitos, estabelecendo
relações entre propriedades que não possuem um equivalente na segunda lei termodinâmica,
tais como o Princípio de Mudança Virtual de Energia e o conceito de intensidade energética.
Portanto, Ostwald não estava se referindo às leis termodinâmicas no seu resumo, mas às
leis do Energeticismo que ele mesmo formulou e que, apesar de também se referirem às
transformações de energia, apresentam diferenças importantes dos princípios termodinâmicos.
Contudo, apresentado o energeticismo ostwaldiano, outra questão se faz presente: qual a
relação entre a natureza da catálise e as leis do Energeticismo?
No livro Évolution dune Science (1909), Ostwald reconhece que não é possível
determinar qual a natureza da catálise apenas utilizando as leis do Energeticismo, pois o
comportamento dos catalisadores não é descrito pelas leis que regem o equilíbrio energético
das reações químicas. Para entendermos a catálise, Ostwald defende que devemos nos voltar
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para a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam:
Os princípios da Energética não determinam por conta própria a duração ou
velocidade de uma reação química: outras causas estão envolvidas aqui, e este é o
domínio da catálise. Em outras palavras, apenas as reações que seriam possíveis sem
a catálise podem ser produzidas com a ação dos catalisadores, e esta influência não
pode referir-se ao equilíbrio [das reações químicas] em si, mas apenas à velocidade
com a qual o mesmo é alcançado (OSTWALD, 1909, p. 289).

Todavia, a importância das medidas de velocidade de reação para a catálise não
implicava para Ostwald em uma determinada superioridade ou privilégio da abordagem
cinética frente ao Energeticismo. Ostwald afirmou em diversas ocasiões que a velocidade das
reações químicas não depende da energia cinética das moléculas (também chamada por
Ostwald de energia vibracional), que era uma hipótese comumente usada para explicar os
processos catalíticos. Em contrapartida, Ostwald afirmava que a velocidade das reações
depende de outra forma de energia: a energia química, um tipo de energia especial, que seria
responsável pelas transformações da matéria. No livro Natural Philosophy (1910), Ostwald
mostra a importância dessa manifestação de energia:

O significado da química na vida humana é duplo. Em primeiro lugar, a
energia do corpo humano, assim como todos os outros organismos vivos, depende
principalmente da ação das energias químicas nas mais variadas formas. De todas as
ciências físicas, a química é a mais importante para a biologia. Em segundo lugar,
como já enfatizado várias vezes, [a energia química] possui a propriedade peculiar
que permite que ela seja preservada por um longo tempo sem passar para outras
formas e se dissipar. Além disso, a energia nesta forma permite a mais poderosa
concentração. Mais de energia química pode ser armazenada em um determinado
espaço do que de qualquer outra forma de energia. Ambas estas propriedades, então,
podem ser consideradas como a razão pela qual os seres orgânicos são constituídos
principalmente por meio de energia química. De qualquer forma, é devido a estas
duas peculiaridades que a energia química serve como fonte primária para quase
toda a energia utilizada na indústria. (OSTWALD, 1910, p. 160-161)

Ostwald defendia que a energia cinética não seria a forma energética responsável pela
ocorrência da catálise, mas sim a energia química, descartando a abordagem cinética para
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explicar os processos catalíticos. Para Ostwald a principal, se não a única, forma de energia
que estaria ligada aos processos catalíticos e químicos seria a energia química, o que
considerava uma importante prova da insuficiência da hipótese cinética em descrever
adequadamente os fenômenos químicos:
A única forma de energia que contém o tempo em sua definição é a Energia
Cinética, que é proporcional à massa e ao quadrado da velocidade. Todos os casos
em que tais energias fazem parte são, portanto, completamente determinados no
tempo, se as condições estão dadas; mas todos os casos em que a energia vibracional
não assume esse papel são independentes do tempo, ou seja, eles podem ocorrer sem
violar as leis da energia em um determinado momento. A existência de processos
catalíticos é, portanto, para mim a prova de que os processos químicos não possuem
uma natureza cinética. (OSTWALD, 1894, p. 706).

Em síntese, Ostwald reconheceu que as leis da energética não conseguiam descrever
satisfatoriamente os processos catalíticos que, por sua vez, deveriam ser interpretados sob a
luz da energia química e da velocidade de reação. Entretanto, Ostwald utilizou ao longo de
sua argumentação os conceitos presentes na sua abordagem energeticista, com o objetivo de
esclarecer questões e, especialmente, combater teorias concorrentes, tais como as
interpretações cinéticas e atomistas para a catálise e, de fato, o antiatomismo certamente é a
característica do Energeticismo que mais se faz presente ao longo de sua argumentação.
Sendo assim, enquanto a recusa ao atomismo é o traço mais forte da teoria energeticista nos
estudos sobre catálise, as leis do Energeticismo relacionam-se com a catálise de forma
indireta na obra de Ostwald, através de conceitos como o de energia química.
4.3 Um Nobel para a Energética?
Ostwald recebeu o prêmio Nobel de Química em 1909 “em reconhecimento ao seu
trabalho sobre catálise e por suas investigações sobre os princípios fundamentais que regem o
equilíbrio químico e as velocidades de reação” (NOBEL, 2014). Todavia, as suas
contribuições no campo do equilíbrio químico e velocidades de reação ficaram em segundo
plano em seu discurso de premiação. Foram as pesquisas relativas à catálise que receberam
maior destaque desse químico, que apresenta este trabalho como aquele cujo reconhecimento
mais o deixou satisfeito:
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Agradou-me não menos do que me surpreendeu que dos muitos estudos em
que eu tenho procurado ampliar no campo da química geral, a maior distinção
científica que existe hoje tenha sido concedida para aqueles sobre catálise. O prêmio
me agradou porque, no meu íntimo, considero esta parte do meu trabalho aquela em
que a qualidade pessoal do meu método de trabalho é definitivamente mais
perceptível e que, por isso, tenho mais no coração do que todos os outros
(OSTWALD, 1909).

Analisando a trajetória de Ostwald, é difícil descrever qual o método de trabalho ao qual
este químico se refere no trecho anterior. Ao longo de sua carreira, Ostwald passeou entre
diversas formas de pensar e de fazer ciência. No início de sua carreira, quando o problema das
afinidades químicas era o seu objeto de trabalho, Ostwald não encontrava problemas em
utilizar hipóteses cinéticas, termodinâmica fenomenológica e representações moleculares para
fundamentar suas explicações, prevalecendo nesse período o pluralismo metodológico. Ao
decorrer da sua aproximação com o Energeticismo, Ostwald torna-se cada vez mais cético em
relação às teorias mecanicistas e ao uso de entidades inobserváveis, culminando na total
recusa ao uso dos mesmos a partir da década de 1890.
Ostwald ainda comenta que suas contribuições no campo da catálise foram puramente
intelectuais tece comentários acerca da importância das realizações teóricas; que, segundo o
próprio, demoram a ser reconhecidas pelos cientistas como trabalhos importantes. Essa
opinião contribui para a surpresa de Ostwald em ser premiado por seus esforços na área da
catálise (OSTWALD, 1909).
Além de químico, Ostwald também é conhecido como um dos primeiros historiadores
da Química. Usando das prerrogativas de historiador, Ostwald apresenta em seu discurso uma
narrativa sobre o desenvolvimento da catálise, exaltando aqueles que considerou importantes
no desenvolvimento deste conceito.
Ostwald enfatiza a importância da definição de catálise proposta por Berzelius,
reconhecendo seu papel sistematizador ao considerar que diversas reações químicas diferentes
pudessem apresentar a mesma causa. Ostwald, entretanto, discorda do químico sueco quando
este afirma que os processos catalíticos ocorrem devido a ação de uma força (o poder
catalítico). Ainda assim, Ostwald afirma que Berzelius fez tudo o que era possível em sua
época para esclarecer a natureza dos processos catalíticos (OSTWALD, 1909). Para entender
a catálise, Ostwald comenta, Berzelius precisaria de uma série de ideias científicas que não
estavam a disposição da ciência da sua época, tais como o conceito de velocidade de reação:
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(…) por outro lado, no entanto, a época ainda não estava madura para um
conceito racional dos fenômenos catalíticos porque o conceito de taxa de reação
química ainda não estava disponível. De longe, os processos químicos mais
realizados naqueles dias foram aqueles entre sais, e como é bem conhecido, que
avançam a um ritmo tão rápido que até hoje o tempo necessário desafiou a medição.
Os poucos processos de taxa lenta, por conseguinte, não foram considerados como
realmente típicos (…) mas sim como anomalias inconvenientes que impediram a
formação instantânea das substâncias desejadas sem causa perceptível (OSTWALD,
1909).

De fato, as investigações acerca das velocidades de reação surgem na segunda metade
do século XIX, iniciadas por Wilhelmy, Guldberg e Waage, e que tiveram continuidade com
as investigações de Le Chatêlier, van't Hoff e outros. Essas pesquisas foram relevantes por
mostrar que as transformações químicas podem ocorrer com velocidades diferentes a
depender das condições em que as reações procedem. A partir desses trabalhos, as chamadas
“reações lentas” tornaram-se um objeto de estudo importante, deixando de ser encaradas
como anomalias (LINDSTRÖNN e PETTERSSON, 2003).
Em seu discurso, Ostwald defende que a ciência deve sempre “depurar” ou evoluir seus
conceitos, deixando de lado o que for nocivo ou inapropriado para a prática científica e, na
opinião desse químico, foi exatamente isso que ele fez com o conceito de catálise: removeu o
que havia de metafísico em sua definição, deixando apenas a simples e objetiva descrição do
fenômeno.
(…) os novos conceitos da ciência que são invariavelmente assim formulados
para simular o mais próximo possível os conceitos existentes e, portanto, desde o
momento de sua formação (…) elas absorvem um número maior ou menor de
elementos rudimentares que são difíceis e trabalhosos para as pesquisas posteriores
eliminarem (OSTWALD, 1909).

É possível traçar um paralelo entre a afirmação acima e a trajetória do próprio Ostwald:
assim como a ciência era um constante trabalho de reformulação dos conceitos para melhor
descrição dos fenômenos, as mudanças teóricas pelas quais Ostwald passou foram, para esse
químico, responsáveis pela reformulação que o mesmo realizou na área da catálise. Em outras
palavras, o abandono das teorias cinético moleculares (chamadas de “ideias hipotéticas” em
seu discurso) e a adoção do paradigma energeticista foi, para Ostwald, a causa do sucesso dos
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seus trabalhos sobre catálise:
Não foi até um pouco mais tarde, quando eu, pessoalmente, voltei-me para a
energética e, assim, me libertei de ideias hipotéticas a partir das quais nenhuma
conclusão direta experimentalmente verificável pode ser derivada, que eu também
senti a necessidade de pôr fim à estagnação em que o estudo de fenômenos
catalíticos acabaram como resultado de tais ideias. Eu recordo dos desenhos
ingênuos que um trabalhador proeminente a essa altura tinha publicado a fim de
“visualizar” o efeito catalítico de vidro martelado para a combinação dos
constituintes de gás detonante com aquecimento moderado, os desenhos mostram
como as bordas afiadas dos estilhaços de vidro cortam as moléculas de gás em
átomos que foram então capazes de combinar livremente (...). Por isso, aproveitei a
oportunidade oferecida a mim por muitos relatórios, etc. para combater essas
hipóteses prejudiciais e chamar a atenção para a incomparavelmente maior eficácia
da simples definição de catálise baseada em fatos mensuráveis (...). (OSTWALD,
1909).

A citação anterior nos coloca uma questão: o Nobel de Química concedido à Ostwald
pode ser estendido ao Energeticismo, coroando esse paradigma como uma frutífera teoria
científica? Ou de forma mais direta: o paradigma energeticista foi responsável pelos avanços
realizados por Ostwald na área da catálise?
Como exposto anteriormente, os princípios e leis energeticistas se fizeram presentes nos
trabalhos sobre catálise de Ostwald, como sua própria afirmação anterior expressa. Para este
químico, a importância do Energeticismo encontra-se em três níveis: um nível ontológico, ao
conceber a realidade como sendo constituída por diferentes formas de energia em constantes
transformações; um nível epistemológico, como mostra a abordagem fenomenológica dada à
catálise, sem apelar para teorias e hipóteses que iam além do sensível e mensurável, tais como
hipóteses cinético moleculares; e um nível científico, onde os conceitos e princípios oriundos
da Energética se fazem presentes, mesmo que indiretamente. Essas características são visíveis
em todos os seus trabalhos sobre a catálise, onde as suas considerações acerca do fenômeno
são acompanhadas por inúmeras críticas à visão de mundo mecanicista, ao realismo ingênuo
empregado no tratamento dos fenômenos e às teorias cinético moleculares. Sendo assim, está
claro que Ostwald credita ao Energeticismo seus êxitos no tratamento da catálise.
A influência ontológica e epistemológica do Energeticismo no trabalho de Ostwald é
realmente muito intensa, podendo ser considerada inquestionável. Como adepto do paradigma
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energeticista, Ostwald assume uma postura antimecanicista e antirrealista em relação aos
entes inobserváveis, que reflete diretamente em seus trabalhos sobre catálise. Entretanto, o
papel central que o energeticismo desempenhou como base científica para os estudos de
Ostwald sobre catálise pode ser questionado pela própria impossibilidade dessa teoria em
descrever os fenômenos catalíticos (OSTWALD, 1909, p. 289). Nesse sentido, a Energética
ostwaldiana, que ficou inacabada em muitos aspectos, também não conseguiu dar um
tratamento adequado ao problema da catálise.
Por outro lado, não podemos considerar que a certeza de Ostwald em considerar a
Energética como responsável pelo seu sucesso no campo da catálise, é necessariamente
compartilhada pelo comitê de premiação do Nobel de 1909. Não dispomos de dados a respeito
dos membros do comitê de premiação que laureou Ostwald em 1909 e seus critérios para a
escolha de Ostwald, o que nos deixa em dúvida a respeito dos motivos que levaram à sua
premiação, isto é, se a perspectiva energeticista de Ostwald favoreceu a sua escolha, dificultou
ou simplesmente não interferiu. Porém, mesmo que esses motivos permaneçam difusos para
nós, podemos fazer algumas conjecturas sobre a importância do Energeticismo para a
premiação de Ostwald.
Em primeiro lugar, não negamos a possibilidade de que um dos motivos para a
premiação de Ostwald tenha sido seu papel de destaque na comunidade científica da época.
Ostwald gozava de enorme prestígio entre os químicos europeus desde seus trabalhos iniciais
e para além dos seus êxitos no campo da química, ainda foi um dos responsáveis pelo
estabelecimento de outras importantes ideias, como a teoria de Arrhenius. Esses fatos nos
levam a conjecturar se a fama de Ostwald, aliada ao conjunto de sua obra científica e aos seus
êxitos “políticos”, foram os principais responsáveis pela sua premiação.
Um outro ponto a ser considerado é o status que Energeticismo possuía na comunidade
científica no fim da primeira década do século XX. De acordo com Deltete (2007), desde o
Encontro de Lübeck em 1894 o projeto científico energeticista iniciou o seu declínio e apesar
dos esforços de Ostwald e Helm em manter o Energeticismo vivo, esse paradigma se reduziu
a uma visão de mundo, perdendo seu propósito inicial de unificação e reformulação das
ciências. Visto a cada vez menor influência da Energética na ciência, é possível que a
abordagem energeticista dada por Ostwald ao problema da catálise tenha sido ignorada pelos
responsáveis por sua premiação em 1909. Deste modo, a hipótese de que a filiação de
Ostwald ao Energeticismo não possuiu grande relevância para a sua indicação e premiação é
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válida e deve ser considerada ao respondermos a pergunta em questão.
Com base no exposto, consideramos a resposta a seguir mais adequada a questão da
interferência do Energeticismo nos trabalhos sobre catálise de Ostwald: Analisando o papel do
paradigma energeticista nos trabalhos sobre catálise, consideramos sua influência
questionável, devido aos limites encontrados pelo próprio Ostwald em sua teoria da energia
para descrever a ocorrência dos fenômenos catalíticos. Ainda assim esse paradigma se faz
presente através dos conceitos empregados e dos seus princípios, mesmo que indiretamente.
Por outro lado, o Energeticismo foi peça fundamental da visão de mundo e de ciência desse
químico, influenciando na forma com que abordou o problema da catálise e nos argumentos
que utilizou para defender suas ideias e criticar os seus opositores, especialmente aqueles que
eram adeptos de uma imagem mecanicista de mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Wilhelm Ostwald foi certamente um dos personagens mais complexos da história da
Química. A forma apaixonada com que defendia suas ideias lhe trouxe tantos admiradores
quanto opositores, especialmente no que se referiu ao Energeticismo. Como apresentamos, o
projeto energeticista não esteve alienado da obra científica de Ostwald, especialmente dos
seus trabalhos relativos à catálise.
No que diz respeito à presença do Energeticismo como fundamento teórico para as
investigações de Ostwald, as obras analisadas mostram que a relação entre a teoria
energeticista e os trabalhos desse químico no campo da catálise é sutil. Apesar de Ostwald ter
buscado desenvolver uma teoria da catálise em sintonia com as leis e princípios da Energética,
ele não conseguiu apresentar uma explicação para a ocorrência dos processos catalíticos a
partir das leis energeticistas. Entretanto, conceitos como o de Energia Química mostram que
Ostwald relacionou, mesmo que indiretamente, o fenômeno da catálise com as transformações
de energia.
Por outro lado, ao analisarmos a influência do Energeticismo no âmbito ontológico e
epistemológico sobre esses trabalhos, nos deparamos com uma influência explícita e
onipresente. A recusa em atribuir uma interpretação cinética ao fenômeno catalítico, a
oposição ferrenha à utilização de entes invisíveis e de atribuir aos mesmos um status de
realidade, e a necessidade em abordar a catálise fenomenologicamente mostram que o
paradigma energeticista norteou o “fazer científico” de Ostwald.
As investigações de Ostwald sobre catálise foram bem recebidas pelos químicos da sua
época. Ostwald contribuiu para elucidar questões e sistematizar conceitos de uma área que
mostrava-se problemática para a Química a muito tempo. Ao longo do século XIX, as
investigações sobre catálise valeram-se de diferentes abordagens para tentar compreender a
natureza desses fenômenos, como mostram os diversos trabalhos desenvolvidos entre 1806 e
1834.
Nesse sentido, a história das ideias iniciais sobre os fenômenos catalíticos pode mostrar
diversos aspectos da natureza da ciência que acreditamos ser importantes para a formação dos
estudantes, propiciando uma imagem de ciência mais próxima da realidade científica. Os
embates anteriores e posteriores à formulação do conceito de catálise mostram que o processo
de construção do conhecimento científico não é linear e cumulativo, mas o produto de debates
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e divergências, mostrando o caráter contingente do conhecimento e que as dúvidas fazem
parte da ciência. Além disso, as diferentes abordagens dadas ao problema da catálise
exemplificam a ausência de um método científico universal e engessado, podendo permitir
aos estudantes perceber a riqueza de métodos presentes na atividade científica e o pluralismo
teórico adotado na busca por explicações para os fenômenos.
Consideramos que o paradigma energeticista não deve ser encarado como um projeto
utópico que não contribuiu para a atividade científica. Ostwald e sua vasta obra nos mostram
que o Energeticismo se fez presente na ciência de variadas formas; seja como um projeto
alternativo de ciência, seja como uma teoria científica, seja como integrante de uma visão de
mundo.
Por fim, as pesquisas de Ostwald sobre a catálise e a sua relação com o Energeticismo
nos dão uma importante lição sobre o papel que as teorias concorrentes desempenham na
construção do conhecimento científico. Mesmo tendo falhado no seu propósito de
reinterpretar as ciências através da ideia de energia, a Energética contribuiu de diferentes
maneiras para o contexto científico em que estava inserida. Primeiramente, a Energética teve
um papel importante na história por se opor a imagem de ciência dominante, a Energética
mostrou os problemas presentes na ciência mecanicista, contribuindo para reflexões e
mudanças nessa teoria.
Em segundo lugar, é possível encontrarmos ecos da controvérsia entre energeticistas e
mecanicistas até os dias atuais, como por exemplo, a controversa redutibilidade da Segunda
Lei da Termodinâmica à Mecânica através da abordagem mecânico estatística proposta
inicialmente por Boltzmann, um problema que ainda não possui uma solução. Esse caso nos
mostra como as teorias científicas possuem limitações e como antigas questões podem
atravessar séculos sem resposta.
Finalmente, a narrativa que apresentamos mostra que as teorias abandonadas pela
ciência não são necessariamente cientificamente estéreis. A Energética é apenas um exemplo
de como as teorias deixadas de lado pela ciência contemporânea podem propiciar novos
conhecimentos e que estes podem ser agregados pelos paradigmas que se estabeleceram,
como nos mostram os trabalhos sobre catálise de Ostwald.
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