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Resumo 
 
 

Quando nos debruçamos sobre o objecto de estudo da Química, deparamo-nos com uma 

enorme dificuldade: como perceber o mundo à escala do átomo? Como é que o químico 

chega a conclusões sobre o seu objecto de estudo se este é invisível? A solução encontrada 

tem passado pelo um conjunto diversificado de dispositivos diagramáticos que vão desde a 

notação química à construção de modelos que têm tido um papel decisivo no 

desenvolvimento da Química. Este trabalho atravessa rapidamente a questão da formação 

da simbologia Química para se dedicar depois ao estudo de alguns modelos em Química 

Orgânica, em especial ao aparecimento dos modelos 3D. A nossa hipótese é a de que o 

avanço do conhecimento sobre as moléculas apenas foi possível pela forte aplicação da 

terceira dimensão. Nesse sentido, detivemo-nos numa época - o período correspondente ao 

início do século XIX - em que as ideias fervilham, em que os progressos se sucedem e em 

que a Química Orgânica desponta em vários centros europeus.  

Focámos a nossa atenção no modelo molecular de van’t Hoff, à sua lenta emergência nas 

próprias publicações do autor, às suas diferentes formulações materiais, às suas propostas 

específicas em termos espaciais, às novidades tridimensionais que introduz e ao eco dessas 

inovações na comunidade científica do seu tempo 

 

 

Palavras chave: estereoquímica, heurística, modelo, Química Orgânica, símbolo, 

tridimensionalidade. 
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Abstract  
 

 
When carefully looking into the subject of the study of Chemistry, we face a great 

difficulty: how to understand the world to the scale of the atom? How the chemist does 

reach conclusions about his subject of study if it is invisible? The found solution has 

passed through a diverse set of diagrammatic devices ranging from the chemical notation 

to the construction of models which have played a decisive role in the development of 

Chemistry. This work quickly goes through the formation of Chemistry symbols’ issue to 

devote, later on, to studying a few models in Organic Chemistry, in particular to the 

appearance of 3D models. Our hypothesis is that the advancement of knowledge about the 

molecules has only been possible through the strong enforcement of the third dimension. 

Accordingly, we paused at a particular time - the period of the early nineteenth century - 

in which ideas buzz, in which progress is succeeding and when Organic Chemistry 

emerges in several European centres. 

We focused our attention on the molecular model of van't Hoff, to its slow appearance in 

the author's own publications, to its different material formulations, its specific proposals 

in spatial terms, to the three-dimensional news it introduces and the echo of these 

innovations in the scientific community of his time. 

 

 

  

Keywords: stereochemistry, heuristics, model, Organic Chemistry symbol, three-

dimensionality. 
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INTRODUÇÃO  
 
Desde a formação da Química como disciplina científica que os modelos se têm revelado 

uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento desta disciplina. 

No entanto, porque a filosofia da Química é uma área de investigação relativamente 

recente, a epistemologia dos modelos em Química não tem merecido a atenção que tem 

sido dada aos modelos noutras disciplinas. Nesse sentido, esta dissertação pretende ser um 

modestíssimo contributo para a reflexão epistemológica sobre alguns aspectos ligados ao 

papel que os modelos 3D tiveram no desenvolvimento da Química.     

Entre a variada gama de modelos utilizados pelos cientistas, quando pesquisam, analisam e 

estudam os fenómenos da natureza, pensamos que os modelos 3D merecem ser estudados 

nas suas determinações particulares. Além disso, foram eles que, do nosso ponto de vista, 

mais revolucionaram um dos ramos da Química, a Química Orgânica, nos finais do século 

XIX de cuja caracterização geral esta dissertação também se ocupa. Acresce que, ainda do 

nosso ponto de vista, os modelos 3D que van´t Hoff criou para explicar as propriedades de 

alguns dos compostos orgânicos constituem o momento fundador de uma nova disciplina 

da Química Orgânica: a estereoquímica. Por essa razão, decidimos dedicar-lhes uma 

atenção particular.  

Porque será tão importante a utilização dos modelos 3D na Ciência que estuda os 

componentes últimos da matéria, os átomos e as moléculas? Qual a especificidade e 

importância dos modelos 3D criados por van’t Hoff? Em que medida estes foram decisivos 

para o aparecimento da estereoquímica? Eis algumas das interrogações que orientaram a 

nossa investigação.  

Estamos conscientes que a resposta a estas perguntas implicaria a análise e estudo 

aprofundado da evolução de toda a Química Orgânica na segunda metade do século XIX. 

Pela nossa parte, propomo-nos apenas revisitar o modo como alguns químicos utilizaram 
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os modelos 3D dando uma especial atenção ao caso exemplar de van´t Hoff e dos modelos 

por si propostos.  

Em termos de estrutura, este trabalho está dividido em quatro momentos. Um primeiro em 

que é feita uma aproximação ao conceito de modelo. De facto, para melhor compreender o 

conceito de modelo 3D em Química, pensámos ser necessário dedicar uma parte da nossa 

dissertação ao estudo da noção de modelo em geral. Começamos por isso por uma análise 

dos múltiplos sentidos da palavra e procuramos, depois, determinar as características 

fundamentais da utilização epistemológica do conceito de modelo.  

Num segundo momento, fazemos uma breve revisão da importância da simbologia gráfica 

e imagética e dos modelos em Química. Sendo a Química um ramo da Ciência cujo objecto 

de estudo os nossos olhos por vezes não alcançam, compreende-se que, desde cedo, tivesse 

recorrido à formulação de uma simbologia própria, à construção de imagens e à produção 

de modelos. Nesse sentido, de forma a melhor compreender o lugar dos modelos 3D em 

Química, pensámos ser conveniente ensaiar também uma brevíssima revisão de algumas 

das características principais da simbologia e iconografia químicas.  

Num terceiro momento, ensaiamos a caracterização da situação da Química Orgânica no 

século XIX, em especial no que respeita à construção de e utilização dos primeiros 

modelos 3D construídos por químicos orgânicos. Ainda neste terceiro momento, damos 

particular relevância aos modelos moleculares de Hofmann que nos vão servir de termo de 

comparação com o modelo proposto de van´t Hoff.  

No quarto momento centramos a nossa atenção num modelo molecular tridimensional 

particular das moléculas contendo átomos de carbono. Neste quarto momento estudamos o 

desenvolvimento e a importância dos modelos moleculares criados por Jacobus Henricus 

van’t Hoff. O nosso objectivo é mostrar a relevância do seu trabalho no desenvolvimento e 

compreensão da estrutura molecular, através, não só da utilização de modelos já 

conhecidos, mas também da ousadia deste cientista na criação de modelos próprios para a 

visualização de moléculas orgânicas no espaço, o que está na origem da constituição de um 

novo ramo da Química Orgânica denominado estereoquímica.  

Embora não tenha sido o primeiro a usar modelos 3D para a simulação das moléculas, 

defendemos a tese segundo a qual van’t Hoff teria sido pioneiro na exploração heurística 
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de modelos 3D para a produção e desenvolvimento do conhecimento em Química. Mais do 

que meros instrumentos de reprodução de situações já conhecidas, van´t Hoff teria sido o 

primeiro a utilizar os modelos 3D em toda a sua capacidade explicativa e heurística. Neste 

sentido, a tese aqui defendida confere uma decisiva primazia à produção de modelos 3D, 

nos finais do século XIX, no que respeita ao avanço da estereoquímica e chama a atenção 

para a particular relevância e carácter inovador das propostas de van´t Hoff.  

Incluímos em Apêndice o texto de uma comunicação apresentada no Workshop, Lugares 

da Ciência, organizado pelo CFCUL, e que decorreu na FCUL, no dia 13 de Maio de 2009. 

Pensamos que esse texto dá conta da nossa motivação pessoal para a realização desta 

dissertação. Enquanto professora de Química, por diversas vezes nos interrogámos sobre o 

extraordinário valor dos modelos 3D para o ensino da Química. Por que será que os alunos 

conseguem aprender com muito maior facilidade aquilo que lhes é dado a ver com modelos 

3D? Em que medida a manipulação facilita a compreensão?   

Dessa interrogação nasceu uma outra: qual o papel dos modelos 3D na construção do 

conhecimento em Química? Será que os modelos 3D têm na construção do conhecimento 

científico (nesta caso, da Química) um papel tão importante como têm na transmissão 

desse conhecimento? Estava então longe de adivinhar quanto iria aprender com a 

realização desta dissertação.  

A inclusão deste apêndice tem ainda uma outra justificação. De alguma maneira, a 

utilização frequente de modelos 3D na nossa rotina lectiva vem dar conta de uma 

componente prática na metodologia de elaboração desta dissertação. A par das leituras 

efectuadas, do estudo das fontes primárias e secundárias com que esta tese se foi 

construindo, há, por assim dizer, um fundo de trabalho prático com modelos, em especial 

3D, na sala de aula que antecede e acompanha o percurso de elaboração desta dissertação. 

Se bem que essa experiência lectiva tenha tido por base a utilização de modelos muito 

simples e meramente didácticos, pensamos que ela pode também ser vista como uma 

componente metodológica desta dissertação. Digamos que essa experiência teria estado 

sempre lá, como um manancial de compreensão, uma reserva de entendimento, uma fonte 

de sentido para tudo o que íamos lendo e descobrindo.  
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CAPÍTULO 1 
"The method of science depends on our attempts to describe the 

world with simple models” 

 Karl Popper 1902-1994 
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O conceito de Modelo 

O filósofo americano Nelson Goodman (1906-1998) dedicou um capítulo do seu livro, 

Languages of art: an approach to a theory of symbols, aos diagramas, aos mapas e aos 

modelos, fazendo aí a seguinte descrição da plurivocidade do conceito de modelo: 

Poucos termos foram usados no discurso popular e científico de forma mais promíscua do que 

a palavra “modelo”. O modelo é algo que deve ser admirado ou emulado, um padrão, um caso 

a referir, um tipo, um protótipo, um espécime, uma descrição matemática - praticamente tudo 

desde uma loira nua até uma equação quadrática - e pode manter com o que modela uma 

aproximação com qualquer tipo de relação de simbolismo. Em muitos casos, um modelo é um 

exemplar ou exemplo do que ele modela: o cidadão modelo é um bom exemplo de cidadania, o 

modelo do escultor é um exemplo do corpo humano, o modelo da moda é um apresentador de 

roupa, a casa modelo é um exemplo do que o construtor oferece, e o modelo de um conjunto 

de axiomas é um universo estabelecido. Noutros casos os papéis são invertidos: o modelo 

indica, ou tem como exemplo aquilo que ele modela: o carro de um determinado modelo 

pertence a uma certa classe. E um modelo matemático é uma fórmula que pode ser aplicada ao 

processo ou ao estado do objecto modelado. O que é modelado é um caso particular que se 

encaixa na descrição (Goodman 1976, 171-172).  

Goodman não podia ser mais claro quanto à plurivocidade e equivocidade do conceito de 

modelo. De facto, a palavra tem inúmeros significados e uma aplicabilidade muito grande 

na vida do Homem e nas suas múltiplas actividades.  

Não sendo apenas nas Ciências que a palavra modelo se reveste de importância é no 

entanto aqui que se torna imperativo trabalhar este conceito. Mas, também aqui a palavra 

surge afectada de grande variedade de sentidos.  

Quando se procura uma definição de modelo na linguagem vulgar, encontram-se vários 

enunciados consoante o tipo de documento (dicionário, enciclopédia) em que se efectua a 

pesquisa. Por seu lado, a Filosofia da Ciência, que tem como uma das suas tarefas a 

definição deste tipo de conceitos, não escapa a esta variabilidade. O modelo é definido de 

diversos modos consoante os autores que além disso utilizam muitas vezes diferentes 

tipologias para o conceito.  

Como podemos então definir modelo?  
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1.1. O conceito de modelo na linguagem vulgar 

1.1.1. Segundo um dicionário 

Começando por fazer a análise da palavra modelo de uma forma mais generalista, podemos 

iniciar olhando para a definição desta palavra num dicionário, como por exemplo, o 

Priberam1. Encontramos aqui o seguinte leque de sinónimos da palavra modelo: 

1. Imagem, desenho ou objecto que serve para ser imitado (desenhando ou esculpindo). 

2. Molde, exemplar. 

3. Coisa ou pessoa que é ou merece ser imitada; igual a exemplo 

4. Pessoa que posa para artistas, servindo de modelo vivo. 

5. Pessoa que tem como actividade envergar e apresentar roupas ou acessórios; igual a 

manequim. 

Analisando estes cinco significados da palavra modelo, somos levados a encarar o modelo 

como a realidade que vai ser objecto de representação ou imitação.  

No primeiro caso, trata-se de qualquer objecto, imagem ou desenho que serve para ser 

imitado. Por exemplo, um pintor pode aprender a desenhar pela imitação de outros quadros 

ou desenhos. Muitas vezes, os pintores iam para os museus com os seus cavaletes e aí 

imitavam as pinturas ou desenhos antigos que, sendo em geral objectos de contemplação 

para os visitantes, para eles, funcionavam como modelos. O pintor pode ainda colocar na 

sua frente um conjunto de objectos (natureza morta) que lhe servem de modelo para a sua 

pintura. Ou seja, neste sentido o modelo é aquilo que é imitado. O modelo está aqui do 

lado do objecto, isto é, o modelo é encarado como objecto e não como a representação 

mental desse objecto. No segundo sentido, o modelo é algo que é feito explicitamente para 

poder ser reproduzido. Por exemplo, um molde em borracha de uma peça de cerâmica2. 

Não se trata de tomar um objecto existente para o imitar (como no primeiro sentido) mas 

                                                 
1 http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=modelo, acedido a 21 de Janeiro de 2010. 
2 Já na idade da pedra, o Homem fabricava as suas peças de caça, começando por criar um modelo que depois servia 
como objecto de imitação para o fabrico de novas armas. Na idade do bronze, alguns dos objectos que nos chegaram até 
hoje possuem configurações idênticas, como se tivessem sido cópias de outros, levando-nos a crer que as imitações 
seriam feitas por comparação a um objecto inicial que serviria de modelo às restantes. 
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de fabricar um objecto com o propósito de o vir a copiar diversas vezes. No entanto, o 

modelo continua a estar do lado do objecto e não da representação mental desse objecto.  

No terceiro sentido, e ainda tomando por base a definição do dicionário, um modelo 

corresponde a uma coisa ou pessoa que é escolhida para ser imitada, tendo em conta uma 

certa qualidade que se pensa que merece ser copiada, algo que vai ser repetido várias vezes 

e tido como exemplo a seguir. Desta forma, tem que conter na sua estrutura, aspectos que 

se articulem com uma certa perfeição de forma a apresentarem alguma consistência 

estrutural que seja merecedora da nossa apreciação, seja por ser agradável aos nossos 

sentidos ou à nossa consciência moral. Ou seja, neste sentido o modelo é algo que merece 

ser imitado. O modelo contínua a ser encarado do lado do objecto e não como a 

representação mental desse objecto. 

O quarto sentido é um caso particular do primeiro porque se trata de algo que serve para 

ser imitado só que agora esse algo é uma pessoa. Por exemplo, alguém que dispõe a ser 

retratado por um pintor.  

Finalmente, no quinto sentido, o modelo é um caso particular do quarto pois agora é uma 

pessoa que exerce essa profissão. Enquanto que, por exemplo, uma pessoa pode, uma vez 

na vida, posar para um artista que dela vai fazer um retrato (quarto sentido), neste caso 

trata-se de alguém que o faz frequentemente porque é essa a sua profissão.  

Podemos assim dizer que, em todos os sentidos apresentados neste dicionário, o modelo 

significa algo concreto e tangível, um objecto, um desenho, uma pessoa. Um modelo pode, 

por exemplo, significar os animais que foram representados, nas figuras desenhadas pelos 

nossos antepassados e que se encontram nas rochas no parque arqueológico do Vale do 

Côa (sentido 1), um avião numa escala pequena ou uma maqueta de uma peça de uma 

máquina (sentido 2), um bom aluno que um professor valoriza á frente da classe como 

exemplo a seguir pelos outros alunos (sentido 3), o casal Lavoisier que manda fazer o seu 

retrato pelo grande pintor Jean-Louis David (sentido 4) ou a Claudia Schiffer que tem por 

profissão ser um manequim da moda (sentido 5).  

Em todos estes exemplos, o modelo está do lado do objecto. Ele não é uma ideia nem uma 

representação mental. No entanto, também em todos os casos, ele é escolhido por um 

sujeito em nome de alguma das suas propriedades. Ou seja, mesmo nas suas acepções 
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vulgares, o conceito de modelo não se esgota no do objecto. Ele supõe sempre uma relação 

desse objecto com o sujeito que o escolhe entre muitos outros, que o valoriza, que o fabrica 

mesmo, numa palavra, que o constitui como modelo.   

No entanto, sabemos que o conceito de modelo pode ter outros significados.  

1.1.2. Na infopédia 

Tomando ainda a ajuda dos dicionários, fazendo uma breve pesquisa na infopédia da Porto 

Editora, podemos notar que esta apresenta, para além dos significados já desenvolvidos 

anteriormente, o seguinte:  

6. “Esquema teórico em matéria científica representativo de um comportamento, de um 

fenómeno ou conjunto de fenómenos”3. 

Este sexto significado leva-nos para um padrão de comportamentos ou acontecimentos. O 

modelo diz agora respeito a uma propriedade comum a vários acontecimentos, algo que é 

reconhecido como característico de um conjunto de fenómenos, que se repete e que, 

portanto, é representativo desse conjunto.  

Estes são genericamente alguns dos significados que encontrámos associados à palavra 

modelo nos dois documentos generalistas que analisamos.  

Passemos agora para outro tipo de literatura ligada à Filosofia das Ciências.  

1.2. Aproximação filosófica ao conceito de modelo  

1.2.1. O Dicionário de Filosofia de Ferrater Mora 

Depois desta breve análise do conceito de modelo na linguagem vulgar e segundo uma 

perspectiva generalista, vamos agora analisar este conceito no Dicionário de Filosofia de 

Ferrater Mora. 

Ferrater Mora distingue quatro grandes áreas de uso do conceito de modelo: metafísica, 

estética, ética e epistemológica. 

                                                 
3 http://www.infopedia.pt/pesquisa-global/modelo, acedido a 28 de Junho de 2010. 
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Como refere, em termos metafísicos, o modelo é “o modo de ser de certas realidades, ou 

supostas realidades, do tipo das ideias ou formas platónicas” (vol. 3, p. 1988). Neste 

sentido, o modelo é sinónimo de verdadeira realidade. Por exemplo, no caso de Platão, os 

modelos ou arquétipos são a verdadeira realidade (ideal) por contraposição às coisas 

aparentes e materiais tal como nós as percebemos pelos sentidos. Estamos perante um novo 

sentido da palavra modelo que agora remete, não para um objecto material, mas para uma 

entidade ideal.   

Em sentido estético, o modelo é aquilo “que o artista tem na sua mente como um ideal ao 

qual trata de aproximar-se o mais possível” (ibid). Por exemplo, a ideia de casa que um 

arquitecto tem na sua mente quando a projecta, ou até mesmo a casa dos nossos sonhos que 

tentamos descrever ao arquitecto e de que esperamos que ele seja capaz de se aproximar. 

Mais uma vez, o conceito de modelo refere, não um objecto mas uma ideia, ou melhor, um 

ideal.   

Em sentido ético, o modelo é definido por Ferrater Mora como “aquela pessoa que, pelo 

seu comportamento ou até mesmo simplesmente pelo seu modo de ser – pelo seu próprio 

ser – exerce uma atracção sobre outras pessoas” (ibid). Ou seja, o modelo significa uma 

pessoa particular que, aos nossos olhos, aparece como um exemplo a seguir. O modelo está 

pois aqui numa posição intervalar, isto é, do lado do objecto porque se trata de uma pessoa 

particular, mas também do lado do sujeito por que é ele que toma essa pessoa como 

referencia para a sua vida, como meta ideal que pretende atingir e adoptar para si próprio.  

Finalmente em sentido epistemológico – que é aquele que mais nos interessa – Ferrater 

More define modelo como “um modo de ver a realidade ou um processo como se tivesse 

tais e tais características” (ibid).  

O modelo é assim antes de mais “um modo de ver”, isto é, uma representação de um 

sujeito sobre uma determinada “realidade ou processo”. Além disso é uma representação 

que mimetiza – como se – algumas das características dessa realidade ou processo. É 

justamente por causa dessa capacidade de mimetização que, segundo Ferrater Mora, o 

modelo em sentido epistemológico tem simultaneamente poder explicativo e heurístico. 

Daí que o conceito de modelo deva ser distinguido do conceito de teoria que também é 

explicativa. Como escreve: “deve distinguir-se entre um modelo e uma teoria, ainda que 
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ambos estejam estreitamente relacionados pois o modelo equivale a uma interpretação de 

uma teoria. Uma teoria dada pode ter vários modelos” (ibid).  

Face à teoria - com a qual compartilha o valor explicativo - o modelo tem valor heurístico. 

Mas, como acrescenta, “ainda que se dê ao modelo um certo valor heurístico, não podemos 

reduzi-lo a esse valor uma vez que, ver uma realidade ou um processo como se tivessem 

tais e tais características é também explicar a realidade ou o processo em questão” (ibid).  

Por outras palavras, o modelo é uma entidade que estabelece com a realidade significada 

uma relação de como se -“um modo de ver a realidade ou um processo como se tivesse tais 

e tais características” (ibid) - isto é, de substituição e similitude, o que lhe permite 

desempenhar uma função simultaneamente explicativa e heurística.   

Estamos pois perante uma muito maior complexidade do conceito de modelo. Além dos 

sentidos que a palavra tem na linguagem vulgar, em que o modelo é em geral identificado 

com um objecto e não com uma ideia ou representação mental (como nos 5 primeiros 

sentidos acima referidos), ou com um padrão ou propriedade comum a vários 

acontecimentos (sentido 6), estamos agora claramente do lado do sujeito e das suas 

representações do mundo. Uma ideia dotada de realidade ideal (sentido metafísico), um 

ideal estético ou ético e, finalmente, em sentido epistemológico, uma representação mental, 

próxima da teoria, dotada de capacidade explicativa e heurística.  

Vejamos agora alguns estudos de filósofos da ciência que se tem dedicado à análise do 

conceito de modelo. Pensamos que aí poderemos aprofundar o significado desse conceito. 

1.2.2. Alguns estudos de Filosofia da Ciência sobre o conceito de 

modelo 

A Filosofia das Ciências só recentemente deu atenção às produções materiais que 

acompanham a actividade científica. Os filósofos das Ciências estiveram sempre 

interessados na linguagem científica, nas diversas formas pelas quais as várias disciplinas 

científicas se expressam, nos enunciados que os cientistas iam produzindo, nas leis e 

teorias que iam construindo. Só recentemente dedicaram atenção ao estudo das 

representações materiais da ciência, sejam as representações diagramáticas (gráficas e 
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imagéticas) que as ciências sempre produziram, sejam os modelos a que elas sempre deram 

origem.  

Numa obra recente, Soraya Chaderavian e Nick Hopwood reuniram um conjunto 

significativo de estudos sobre essa terceira dimensão da Ciência. O volume, publicado em 

2004, intitula-se justamente Models: The Third Dimension of Science.  

James Griesemer é autor de um dos capítulos do livro com o título: Three-Dimensional 

Models in Philosophical Perspective. Nesse texto, James Griesemer mostra que a filosofia 

das representações científicas tem vindo, desde 1940, a revelar um movimento de interesse 

crescente pela dimensionalização progressiva dos modelos em Ciência. Este movimento 

verifica-se a partir do interesse dado às representações a uma dimensão ou 1D, que 

correspondem às expressões linguísticas ou simbólicas nas quais, na primeira metade do 

século XX, os empiristas lógicos viam a matéria por excelência da Ciência. 

Posteriormente, a atenção foi deslocada para as duas dimensões, 2D, ou seja, para as 

representações diagramáticas, como é o caso por exemplo da representação gráfica. Depois 

das representações 2D, o interesse dos filósofos da ciência alarga-se para as representações 

tridimensionais que a Ciência produz. Trata-se contudo de uma matéria muito conjuntural 

cujo estudo levantava, para muitos filósofos, muitas dúvidas quanto à sua utilidade.  

Segundo Griesemer, um dos temas mais importantes que atravessou a discussão filosófica 

sobre as utilizações dos modelos nas ciências nas últimas décadas, foi a de que os modelos 

são essencialmente diferentes das teorias científicas4 (Griesemer, 2004, 433).  

Os filósofos da Ciência estavam mais interessados em compreender quais eram as 

diferenças exactas e subtis entre uma teoria e um modelo. Ora, segundo Griesemer, é o 

estudo efectivo da terceira dimensionalidade em Ciência que leva os filósofos a reconhecer 

o carácter heurístico que a alta dimensionalização trouxe para a mesma Ciência. Ou seja, é 

esse estudo que vai permitir compreender o alto teor heurístico da terceira dimensão em 

Ciência e encontrar aí um bom critério para distinguir teoria de modelo. 

                                                 
4 While discussion of the above uses of models in the sciences occupied philosophers of sciences for many decades, one of 
their assumptions was that models are essentially different from scientific theories.  
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Outra investigadora, também americana, Evelyn Fox Keller (cit. in Griesemer, 2004), 

caracteriza os modelos como sendo peças, ferramentas, ou até mesmo instrumentos, que o 

cientista utiliza nos vários tipos de actividade científica que executa.  

Para Evelyn Fox Keller, estas ferramentas e estes instrumentos podem ser vistos como 

instrumentos conceptuais, isto é, como ferramentas para uma intervenção no mundo 

conceptual das interpretações e das representações. 

Esta ideia de considerar os modelos como ferramentas ou até mesmo instrumentos, surgiu 

a Keller, após esta ter tido um contacto mais profundo com o trabalho desenvolvido por 

Nancy Cartwright e Margaret Morrison5. Estas filósofas das Ciências publicaram vários 

artigos onde trabalharam o conceito de modelo relacionando-o com a teoria. O trabalho de 

Morrison encontra-se descrito no artigo Approximating the real: the role of idealizations in 

physical theorie (2005) que corresponde a um capítulo do livro de Cartwright com o título 

XII: Correcting the Model. Idealization and Abstraction in Sciences (2005). As 

preocupações principais de Cartwright estão relacionadas com a forma como a nossa 

compreensão científica é codificada. Para Cartwright os exemplos dessa codificação são: 

“os nossos instrumentos, ou as nossas técnicas matemáticas, ou os nossos métodos de 

aproximação, ou a forma dos nossos laboratórios, ou até mesmo o padrão dos 

desenvolvimentos industriais” (Cartwright 1995,138).  

Estes pedaços de compreensão não devem ser vistos como candidatos para a verdade ou 

para a falsidade, mas sim como modelos de “coisas reais e modos reais de comportamento” 

(Cartwright 1995,138). 

Não são afirmações teóricas mas sim “ferramentas adaptáveis “, ou seja, ferramentas que 

nos permitem interpretar o mundo, pequenos pedaços representativos desse mundo, que 

podem ser mais ou menos úteis, permitindo acima de tudo fazer previsões mais ou menos 

precisas acerca do comportamento de qualquer sistema concreto. 

Cartwright, no seu artigo, Studies in the History and Philosophy of Modern Physic. 

Theories: Tools versus Models6 (2008) refere também que os modelos são peças 

                                                 
5 Martin R. Jones and Nancy Cartwright, (2005), Idealization XII: Correcting  the Model. Idealization and Abstraction in 
Sciences, Amesterdam/ New York,: Rodopi, pp145-172. 
6M. Suarez, N. Cartwright,. (2008) Theories: Tools versus Models Studies in the History and Philosophy of Modern 
Physic, 39  62-81 
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autónomas em relação à teoria. Eles desempenham papéis essenciais na Ciência, 

encontrando-se no entanto separados de qualquer função na constituição da teoria. 

1.2.3. Vários tipos de modelos segundo Elisabeth Lloyd 

No seu artigo, Models (1999), Elisabeth Lloyd apresenta um conceito de modelo que se 

afigura demasiado amplo. Para Lloyd um modelo é uma representação que se faz de algo 

que se quer estudar. O modelo é definido da seguinte forma:” modelo é a representação 

daquilo que se pretende compreender, ou ser, ou fazer” (Lloyd, 1999). 

Esta definição é demasiado vasta. O modelo é encarado como uma representação mental. 

No entanto, embora demasiado abrangente, o conceito de modelo é alargado de forma a 

ficar idêntico às representações mentais.   

Lloyd no seu artigo refere, no que concerne ao conceito de modelo, dois autores: Charles 

S. Peirce, e Wartofsky. A sua referência a Charles S. Peirce está essencialmente ligada ao 

facto de Peirce encarar o significado de modelo como uma representação da realidade.  

Segundo Lloyd, Peirce define modelo, como sendo um ícone que representa o original, “ 

…, na terminologia de Charles S. Peirce modelo é um ícone que representa o original” 

(Lloyd, 1999).  

Ainda para Lloyd a definição de Wartofsky é muito importante, como forma de constatar 

aquilo que Lloyd considera ser um conceito de modelo muito generalista: o facto de os 

modelos serem utilizados como representações de variadíssimas situações, entre elas 

encontramos os nossos desejos, as nossas esperanças bem como as nossas acções, ao 

mesmo tempo que os classificamos como objectos e, até mesmo, sistemas do mundo real. 

E para Lloyd ser modelo é fundamentalmente supor a existência de três elementos, tal 

como o definiu Wartofsky: “Uma pessoa que toma uma coisa como um modelo de outra 

coisa qualquer” (cit in Lloyd, 1979). 

Esta definição também muito ampla porque embora dê conta do carácter intervalar do 

modelo, não qualifica o tipo de natureza desse modelo. No entanto, permite também que a 

representação mental pudesse entrar no conceito de modelo.  

                                                                                                                                                    
 http://philsci-archive.pitt.edu/archive/00003577/01/Theories_-_tools_vs._models_final_version.pdf, acedido a 23 Julho 
2010. 



14 
 

Ainda segundo Lloyd, os modelos podem ser de vários tipos, dividindo-se em modelos à 

escala, analógicos, matemáticos e metamatemáticos.  

 

Modelos à escala 

Estes modelos são representações fiéis do original, são objectos cujas propriedades e 

proporções relativas se assemelham muito com o original.  

Para Lloyd, os modelos à escala implicam uma mudança proporcional do tamanho do 

modelo que se quer criar em comparação com o objecto original, tanto para maior como 

para menor. Tais modelos são destinados a uma finalidade específica, como um meio para 

este fim. Lloyd considera ainda que estes modelos se subdividem em dois, os icónicos e os 

simbólicos.  

Os modelos icónicos são os que possuem uma relação de semelhança com o original, estes 

apresentam uma analogia muito elevada com o objecto ou com o sistema sobre o qual ele 

serve de modelo; os modelos simbólicos por sua vez, são aqueles que apenas possuem uma 

relação convencional com o original, neste caso, qualquer coisa pode servir como símbolo 

de uma outra coisa. 

Ainda dentro dos modelos à escala de Lloyd, estes detêm propriedades estruturais comuns 

com o original diferindo noutras, como por exemplo o tamanho e os materiais de que são 

construídos. 

Modelo analógico 

Lloyd dá como exemplo, as bolas de bilhar em movimento como um modelo analógico do 

comportamento de um gás ideal, em que, de certa forma, existe uma semelhança entre as 

relações internas e as interacções do movimento das bolas de bilhar e o movimento e a 

interacção entre as partículas do gás, não existindo no entanto nenhuma relação de 

semelhança entre a aparência ou até mesmo a substância das bolas de bilhar e as das 

moléculas gasosas.  
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Modelo matemático 

Temos ainda os modelos matemáticos, ainda mais abstractos que os analógicos, visto que 

os objectos e as suas inter-relações, no modelo, são entidades matemáticas.  

Podemos dizer que um modelo matemático corresponde a uma estrutura Matemática que 

permite descrever as características de um fenómeno que estejamos a estudar, ou que 

corresponde a um sistema axiomático consistindo de termos indefinidos que são obtidos 

pela abstracção de ideias essenciais do mundo real.  

O modelo matemático pode ainda ser visto como uma imagem que se forma na mente, no 

momento em que o espírito racional procura compreender e expressar de forma intuitiva 

uma determinada realidade, procurando relacionar com algo já conhecido, efectuando 

deduções.  

Segundo Lloyd, em Ciências, os modelos matemáticos são usados para representar uma 

vasta variedade de objectos e situações reais. 

Modelo metamatemático 

Os modelos metamatemáticos são compostos basicamente por entidades técnicas que, vão 

ser utilizadas para melhor perceber os sistemas formais, como é o caso dos próprios 

sistemas matemáticos. 

Em conclusão, o estudo de alguns textos de Filosofia da Ciência sobre o conceito de 

modelo permitiu-nos compreender que o modelo em Ciência não está do lado do objecto, 

mas sim da representação que o cientista faz da realidade sobre a qual desenvolve o 

modelo. Como toda a representação, o modelo é então uma entidade intermediária entre o 

sujeito e objecto. Podemos de certa forma dizer que o modelo em Ciência corresponde a 

uma entidade intervalar seja ela à escala ou analógica, matemática ou metamatemática, 

entre o objecto e a representação mental desse objecto pelo sujeito de conhecimento. 

Em Ciência os modelos são vulgarmente estandardizados, estes são criados de acordo com 

o que se pretende compreender da natureza, são feitos de forma a substituir o real, de modo 

a poder ser manipulados e investigados na esperança de que, os resultados finais do estudo, 

possam ser generalizados. Podemos por exemplo pensar no modelo matemático, que pode 
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designar a solução de um conjunto de equações. Este tipo de modelo é muito utilizado nas 

diversas Ciências, inclusivamente nas ciências sociais.  

No entanto, o conceito de modelo em Ciência recupera de alguma maneira as qualidades 

do modelo tradicional ou vulgar. Este facto é bem visível na dimensão estética que o 

modelo em Ciência em geral detém. Pode dizer-se que, de certa forma, o modelo científico 

recorre também à beleza. Quando o cientista está a construir o seu modelo, confere-lhe 

também linhas estruturais que se lhe apresentam da forma mais aprazível. Na construção 

do modelo o cientista passa por várias etapas, sendo a final a que corresponde à escolha da 

apresentação figurada ou material do modelo. E, nessa fase, a escolha recai no que é 

esteticamente mais atractivo. O modelo para ser apresentado tem que ter uma 

funcionalidade e uma apresentação que seja bem entendida e facilmente apreciada pelos 

pares.    

Mas o modelo em Ciência é mais do que uma mera representação mental de um objecto 

criado pelo cientista.  

Um modelo é uma representação ou uma interpretação de um fragmento de um sistema, 

segundo uma estrutura de conceitos.  

1.2.4. O Contributo de Peirce 

Subjacente ao trabalho de Lloyd está a majestosa figura de Peirce. Não porque Peirce tenha 

teorizado o conceito de modelo em Ciência, mas porque nos legou uma poderosa 

semiologia que se tornou incontornável para todos os filósofos da ciência, sobretudo de 

tradição anglo-saxónica. Esta concepção do signo é de tal modo pertinente que invadiu a 

nossa compreensão do que está relacionado com a palavra modelo.  

Vejamos pois o que diz Peirce,  

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para 

alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa pessoa um signo equivalente, ou talvez 

um signo mais desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. 

O signo representa alguma coisa, seu objecto. Representa esse objecto não em todos os seus 

aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, chamei fundamento do 

representamen. 
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Existem três classes de signos: os índices, os ícones e os símbolos. 

Um índice é um signo que se refere ao objecto que denota através da virtude de ser realmente 

afectado pelo objecto. 

Um ícone é um signo que se refere ao objecto que denota apenas em virtude os seus próprios 

caracteres, caracteres que ele igualmente possui quer um tal objecto realmente exista ou não 

aquele objecto (...). Toda coisa, em absoluto, (...) é um ícone de algo enquanto se pareça a isto 

e o use como seu signo. 

Um símbolo é um signo que se refere ao objecto que denota em virtude de uma lei, 

normalmente uma associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o símbolo 

seja interpretado como se referindo àquele objecto (Peirce, 1931, 143). 

No contexto da concepção uma concepção triádica do signo de Peirce, o signo é qualquer 

coisa que representa alguma outra coisa para alguém. De acordo com Peirce, signo é algo 

que substitui algo, para alguém, em certa medida e para certos efeitos; define-se como 

“qualquer coisa que conduz alguma outra coisa (seu interpretante) a referir-se a um objecto 

ao qual ela mesma se refere (seu objecto), de modo idêntico, transformando-se o 

interpretante, por sua vez, em signo, e assim sucessivamente. Temos também que o 

significado de um signo é um outro signo. 

Podemos então dizer que o signo é composto pela sua forma física e por um conceito mental 

que lhe está associado, e que este conceito é, por sua vez, uma apreensão da realidade externa. 

O signo apenas se relaciona com a realidade através dos conceitos e das pessoas que o usam. 

Num ícone, o signo assemelha-se, de algum modo, ao seu objecto: parece-se ou soa como ele. 

Designa um objecto que mantém com outro uma relação de semelhança tal que possamos 

identificá-lo imediatamente: no ícone reconhece-se o modelo; em presença do objecto, 

reconhecemo-lo como aquele que serviu de modelo ao ícone.
 
O signo icónico caracteriza-se 

por representar analogicamente as coisas que vemos na realidade; porém, as suas extensões e 

variações são extremamente amplas.
 
 

Por seu lado, o símbolo é como algo que apenas se assemelha com o original por 

convenção. Num símbolo não existe ligação ou semelhança entre signo e objecto: um 

símbolo comunica apenas porque as pessoas concordam que ele deve representar aquilo 

que representa.  
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Qualquer objecto susceptível de autenticar alguma coisa ou de assinalar uma convenção, 

ou a própria convenção, é símbolo. O símbolo é alguma coisa que substitui, representa ou 

denota alguma coisa diferente (não por semelhança como no ícone, também não por uma 

vaga sugestão ou alguma relação acidental como no índice, mas por razões convencionais). 

O que Lloyd fez foi considerar que o modelo corresponde ao ícone em Peirce. De facto o 

conceito de ícone em Peirce aproxima-se muito do de modelo porque ícone implica alguma 

similitude analogia profunda. Ora, em Ciência, o modelo pode sacrificar alguma similitude 

superficial, formal. O que a Ciência exige é a similitude estrutural, a articulação das partes. 

1.3. O modelo em Química 

1.3.1. Importância do modelo em Química 

De entre as várias Ciências, aquela a que se pretende aqui dar mais atenção é a Ciência 

Química, nomeadamente, o tema em destaque são os Modelos em Química. 

Este tema, Modelos em Química, que esteve adormecido durante muito tempo, surge com 

força no início do século XXI com o 5º aniversário da revista HYLE, International Journal 

for Philosophy of Chemistry aquando da proposta de apresentação de artigos com vista à 

realização de um número temático sobre todos os aspectos filosóficos dos modelos em 

química, pelo editor da revista. É de notar que a expectativa foi largamente ultrapassada e 

o elevado número e qualidade dos artigos submetidos, possibilitou a edição não de um, 

mas de três números temáticos7. 

Os artigos foram agrupados por temas, sendo o primeiro número dedicado a modelos em 

química quântica e computacional. O segundo número apresenta artigos com diferentes 

abordagens epistemológicas dos modelos de estruturas moleculares e o terceiro é 

consagrado a modelação matemática de sistemas complexos, em bioquímica, geoquímica e 

engenharia química.  

                                                 
7 Estas três edições efectuaram-se em dois anos, sendo a primeira correspondente ao volume 5, número 2, Novembro 
1999, Special anniversary Issue: Models in Chemestry (1), a segunda correspondente ao volume 6, número 1, Março 
2000, Special anniversary Issue: Models in Chemestry (2) Molecular models., e a terceira correspondente ao volume 6, 
número 2, Outubro 2000, Special anniversary Issue: Models in Chemestry (3) Modeling Complex System. Podem 
visualizar-se estes volumes em: http://www.hyle.org/journal/issues/5/hyle5_2.htm, acedido em 21 de Outubro de 2010. 
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Joachim Schummer, editor da revista HYLE, na nota de editorial que apresenta na edição 

especial do quinto aniversário da revista sobe o tema Special Anniversary Issue: Models in 

Chemistry (2): Molecular Models, considera que, apesar da variação dos significados dos 

termos, a noção científica de modelos convida à reflexão epistemológica e metodológica, 

porque os modelos em qualquer sentido científico, estão na interface entre o nosso mundo 

conceptual e os objectos de investigação empírica.   

Por outro lado, ainda em 1999, inicia-se na Europa, um projecto que termina no ano de 

2001 com uma conferência organizada pelo Instituto Max Plank em Berlin, sobre as 

ferramentas e modos de representação de objectos científicos que existiam nos laboratórios 

da Ciência nos séculos XIX e XX mas que nunca tinham sido vistos como objectos que 

mereciam ser de estudados. É certo que o trabalho do cientista experimental consiste, em 

grande medida, na leitura e, digamos, purificação de sinais experimentais, na manipulação 

e leitura de tabelas, gráficos, diagramas, figuras, modelos tridimensionais, imagens criadas 

por computador, fórmulas matemáticas e químicas etc. Mas essas práticas e esses 

dispositivos nunca tinham sido objecto de atenção específica. Foi com o intuito de melhor 

compreender o trabalho do cientista experimental que surgiu este projecto Europeu, tendo 

focado o seu objectivo na reconstrução histórica e filosófica dessas representações.  

Relativamente à Ciência Química, este projecto refere-se essencialmente à mudança 

fundamental que se verifica no uso e no significado prático dos símbolos químicos, desde 

as fórmulas de estruturas até às fórmulas estereoquímicas, durante o último quarto do 

século XIX. Peter Ramberg, um dos intervenientes deste projecto, trabalha sobre a 

incorporação de princípios espaciais na química teórica entre 1874 e 1914. O seu livro, 

intitulado Chemical Structure, Spatial Arrangement: The Early History of Stereochemistry, 

1874-1914 (2003), chama a atenção para a quase simultaneidade das propostas da 

geometria do átomo de carbono tetraédrico elaboradas por J. H. van’t Hoff e J. A. Le Bel, 

no ano de 1874. Mostra, também a emergência das ideias da estereoquímica, como 

continuação da tradição estabelecida pela investigação em Química, ao mesmo tempo que 

ilustra e evidencia as características inovadoras das fórmulas estereoquímicas, aplicando 

especialmente o uso sem precedentes dos princípios mecanicistas e dinâmicos nas 

explicações químicas.  
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Este livro aborda também, questões da Filosofia da Química, tais como a previsão de 

novos compostos através da Química teórica. Dá também uma particular atenção às 

fórmulas estereoquímicas desenvolvidas a partir de fórmulas estruturais que se 

desenvolveram na década de 1870 e 1880, tendo sido estas o resultado principal da 

integração de diferentes áreas do conhecimento da Química teórica. As fórmulas 

estereoquímicas muitas vezes referidas a compostos químicos apenas tinham existência no 

papel. Eram um produto fictício e bidimensional. No entanto, as manipulações que essas 

figuras permitiam no papel também estimularam os químicos a explorar as possibilidades 

de criar novos compostos artificiais no laboratório. Este livro, explora ainda, a forma como 

os químicos decidiram isolar compostos inexistentes anteriormente mas previstos pela 

Química teórica. 

Estes dois exemplos mostram o interesse e a necessidade que os historiadores, sociólogos e 

filósofos da ciência sentiram no final do século vinte, no que concerne ao estudo e 

conhecimento das diferentes formas de representação diagramática das Ciências, sobretudo 

no que toca às diversas formas de modelos.    

Tendo em atenção que a Química é uma Ciência em que se manipulam substâncias, 

fazendo-as reagir de forma a obter novas substâncias, em que reacções químicas se fazem 

acompanhar frequentemente de alterações detectáveis macroscopicamente (por exemplo, 

mudanças de cor, precipitações, libertação de fumos, libertação de odores, efervescência), 

é de notar, no entanto, que os mecanismos microscópicos destes fenómenos não são 

observáveis pelos nossos sentidos, não são detectados pelos nossos olhos, o que torna a 

Química, uma Ciência profundamente abstracta. A relação entre o que se observa e o que 

sucede a nível microscópico não é directa. Apenas com os sentidos o químico não 

consegue decidir o que efectivamente se passa a nível atómico. Daí a necessidade de 

recurso aos vários tipos de modelos.  

A importância da relação entre o nível microscópico e o nível macroscópico e o seu entre 

cruzamento com os modelos é também referida pela da professora Elisa Maia, num paper 

apresentado no workshop sobre Modelos e Metáforas, que decorreu no dia 15 de Maio de 

2009, na faculdade de ciências da Universidade de Lisboa, com o título, Modelos de 

química - investigação, ensino e arte, nos seguintes termos: 
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Os químicos habituaram-se a pensar em paralelo a esses dois níveis: o nível macroscópico, 

concreto, e o nível molecular/atómico, abstracto, e passam de uma ao outro sem dificuldades, 

quase se podendo dizer com naturalidade, mas sem os confundir.  

A esses dois níveis, adicionam mais o nível formal que corresponde à tradução, por fórmulas, 

das substâncias intervenientes no processo, fórmulas que tem não só um significado 

qualitativo, identificando as substâncias, como também quantitativo, indicando as proporções 

dos elementos constituintes e mesmo as massas reaccionais.  

[…] A utilização de modelos que pretendem facilitar a visualização, tanto das entidades 

(moléculas ou mesmo átomos “simples”), como dos processos envolvidos, tem por isso um 

grande valor didáctico, como facilitador da aproximação do mundo microscópico ao mundo 

macroscópico, mostrando de um forma mais concreta aspectos muito abstractos, apesar de 

todas as concepções erradas/alternativas que possam assim vir a ser introduzidas na 

aprendizagem dos alunos. 

Os modelos físicos, nomeadamente os moleculares, actualmente em vias de substituição por 

visualizações computorizadas mais ou menos sofisticadas, também têm sido e são ainda, como 

veremos adiante, importantes ferramentas de investigação para os químicos, em diversas áreas, 

desde a determinação de estruturas à síntese de novas moléculas/materiais, ou ainda ao 

esclarecimento de mecanismos reaccionais.  

Pelo que foi dito atrás podemos visualizar o carácter emergente do estudo dos modelos em 

Ciência, mais especificamente na Química. 

1.3.2. Vários tipos de modelo em Química segundo Tomasi  

Nesta busca da definição de um conceito de modelo em Química, e tendo em conta a 

bibliografia encontrada e consultada, focaremos a nossa atenção num estudo de Jacoso 

Tomasi que se encontra editado no artigo: Towards Chemical Congruence of Models in 

Theoretical Chemistry (1999) que se dedica aos vários tipos de modelos utilizados em 

Química. 

Quer ao longo da história das Ciências quer na actualidade, os modelos foram e são 

amplamente utilizados em todas as disciplinas científicas. No entanto, segundo o químico 

Americano Tomasi, a Química é porventura a Ciência onde os modelos têm uma 

importância mais decisiva. Como escreve:  
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A Química teórica trabalha por definição em modelos. Actualmente, os modelos são usados 

em todas as disciplinas, incluindo os campos mais voltados para a Química prática (Tomasi, 

1999). 

Para Jacoso Tomasi, um modelo em Ciência é por definição, incompleto no que respeita à 

sua referência empírica, a que podemos chamar referente. Ou seja, para Tomasi o modelo 

em Ciência por definição, é ser inferior à realidade que o representa, isto é, menos 

complexo e menos completo que a realidade. 

Tomasi divide os modelos da Química em materiais e abstractos, fazendo ainda uma 

subdivisão dentro destes, que mais uma vez, vai recuperar a semiologia de Peirce: icónicos, 

simbólicos e analógicos.  

Para Tomasi os modelos materiais possuem aplicações diferentes e estão agrupados de 

forma variada consoante os campos da actividade humana submetida a escrutínio 

científico. A arquitectura, a engenharia, a física e a química são alguns dos campos onde o 

uso de modelos materiais é bastante alargado, sendo ainda estes modelos feitos pelos 

próprios.  

Tomasi refere como exemplo de um modelo material a famosa colecção de planos-relevo 

exibida no Musée de l'Armée em Paris, elaborados e utilizados para uma versão antiga da 

Ciência da engenharia militar, que ele considera como um protótipo de um modelo de 

material icónico.  

Para além deste exemplo, é também possível referir miniaturas de carros e aviões que são 

utilizados em câmaras de vento. Estes são considerados modelos materiais analógicos, são 

utilizados essencialmente para definir o melhor perfil aerodinâmico de tais artefactos, 

razão pela qual são muito utilizados em investigação, inclusivamente nas nossas 

universidades e institutos superiores de engenharia. Este tipo de modelos materiais, de 

natureza analógica ou simbólica, tem também sido frequentemente utilizado na 

distribuição e fluxo de problemas como os que ocorrem em situações de electricidade na 

rede de distribuição de água nos rios, canais e tubulações.  

Se nos debruçarmos agora um pouco para o território da Química, podemos observar uma 

ampla utilização de modelos materiais, quer na química experimental quer na química 

teórica 
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Para Tomasi uma situação complexa da Química pode ser modelada através da redução da 

complexidade do sistema químico. Sobretudo no que respeita ao estudo no campo da 

pesquisa em colisões atómicas e moleculares, este estudo foi originalmente concebido 

como um modelo material, tendo sido empregado também em situações mais complexas 

no interesse da química. O estudo, por exemplo, de uma reacção química de interesse 

bioquímico realizado in vitro em condições controladas, é um modelo de algo que acontece 

num corpo vivo, ou, se quisermos ser mais precisos, numa célula, dentro de uma das suas 

subunidades, estando em estreito contacto com as suas estruturas moleculares. Na verdade, 

a célula, mais concretamente a infra-estrutura celular, possui um arranjo local composta 

por uma série cadeias moleculares, as proteínas, ou o que mais se considere necessário, que 

podem ser vistas como uma sequência de modelos materiais.  

Há também a necessidade de modelos materiais na Química teórica A redução da 

complexidade dos sistemas materiais que a química experimental utiliza é, também, 

largamente utilizada em química teórica, sobretudo no que respeita à prática 

computacional. 

Os modelos abstractos por sua vez são os que estão directamente relacionados com a 

matematização das várias disciplinas. Para este autor as ciências sociais, a economia e a 

epidemiologia são disciplinas que recorrem largamente a modelos simbólicos, com a 

aplicação e uma elevada contribuição da matemática.     

Mas, como vimos, Tomasi subdivide os modelos materiais e abstractos em: icónicos, 

analógicos e simbólicos. 

Os modelos icónicos aqueles que se focam na similitude da forma para com o referente. 

Como exemplo, o modelo conhecido por modelo de chave-fechadura utilizado em química 

e na bioquímica, onde representa um modelo icónico quando nos estivermos a referir à 

analogia em termos de processo, aqui o procedimento que ocorre na chave fechadura é 

análogo ao que ocorre na enzima-substrato, análogo em termos de forma. 

Modelos analógicos são aqueles onde são preservados alguns dos aspectos da forma do 

referente, sendo no entanto aqueles em que se dá mais ênfase aos aspectos funcionais e 

comportamentais do referente. 
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Aqui temos por exemplo o modelo molecular em que se utilizam massas e cordas, este 

modelo é a realização material de um modelo analógico para estudar as vibrações nas 

moléculas, e o correspondente modelo da mecânica molecular é a sua contrapartida 

abstracta. Tomasi está convicto que muitos dos modelos que são usados na química 

quântica, possuem um estatuto de modelos abstractos analógicos. 

Modelos simbólicos são modelos com um carácter essencialmente abstracto, não 

apresentam nenhuma analogia da forma com o referente, as similitudes do referente com o 

modelo apenas existem no plano da funcionalidade. 

Para este autor estes modelos simbólicos pertencem ao domínio dos modelos matemáticos, 

sobretudo os que são utilizados pelos físicos e químicos na mecânica quântica e na 

termodinâmica.  

Ainda fazem parte destes modelos os que, não sendo matemáticos, são no entanto 

referenciados como modelos simbólicos como é o caso, na química, da tabela periódica e, 

do modelo de Kekulé para a molécula de benzeno. Nestes dois casos não existe nenhuma 

semelhança na forma entre o modelo e o referente, a semelhança apenas existe na função 

que cada um representa. 

Ainda para Tomasi, o mesmo modelo pode apresentar duas tipologias, a icónica e a 

simbólica. Como exemplo, temos o modelo chave-fechadura, aqui temos o modelo icónico 

quando nos tivermos a referir à analogia em termos de processo, aqui o procedimento que 

ocorre na chave fechadura é análogo ao que ocorre na enzima-substrato, e, corresponde a 

um modelo simbólico quando nos referimos à sua realização em termos de material, pois 

neste caso estamos a utilizar bolas e paus para simbolizar os átomos e as suas ligações na 

estrutura das enzimas e no substrato.  

Se tentarmos comparar as tipologias propostas por Lloyd e Tomasi, verificamos que os 

modelos analógicos de Lloyd e Tomasi são usualmente mais abstractos que os modelos à 

escala de Lloyd e assemelham-se ao original em alguns aspectos da sua estrutura ou até 

mesmo nas suas relações internas, contendo no entanto menos semelhanças no plano do 

material, como é o caso por exemplo da sua aparência. 

Um modelo analógico pode ser qualquer objecto material, sistema ou processo destinado a 

reproduzir da maneira mais fiel possível, num outro meio distinto do meio do objecto 
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original, a estrutura das relações do original. Os modelos analógicos implicam 

necessariamente uma mudança de meio em relação ao original e, desta forma, estão 

sujeitos a regras de interpretação, tal como acontece com os modelos à escala. 

Os modelos analógicos possuem uma finalidade mais abstracta, já que, diferentemente dos 

modelos à escala em que estes seguem a configuração do original reproduzindo as 

dimensões geométricas do objecto que pretendem representar, os analógicos por sua vez 

destinam-se a representar alguns aspectos da estrutura ou das relações internas do original.  

A representação da estrutura ou da configuração das relações do original nos modelos 

analógicos, permite que esses modelos suportem maior variação no conteúdo, tendo assim 

infinitas possibilidades de construção. 

Assim como nos modelos à escala, os modelos analógicos podem ser considerados também 

ícones do original, porém, de certa forma, mais abstractos que estes. 

Como exemplo de um modelo analógico podemos aplicar a atracção electromagnética de 

um íman sobre um objecto metálico para representar, por exemplo, a força gravitacional a 

que estão sujeitos os corpos. Nesse exemplo, a finalidade é a de se representar, através de 

um meio diferente, um conjunto de forças que se assemelham. Para o mesmo caso, 

podemos usar um outro modelo, em que, as forças gravitacionais de dois corpos poderiam 

ser ainda representadas através de um lençol estendido, este representaria o espaço-tempo, 

e duas esferas metálicas de pesos diferentes, que por sua vez representariam os dois corpos. 

A esfera de maior peso deformaria o lençol, fazendo com que a esfera de menor peso 

deslizasse até a esfera de maior peso, mostrando como se pode explicar a força 

gravitacional através da deformação do espaço-tempo. 

O problema da utilização dos modelos analógicos está no facto de existirem inúmeras 

interferências entre o que ocorre realmente na natureza e a situação utilizada no modelo, 

sobretudo no que concerne com a estrutura e o meio que se está a utilizar.  

Analisando os exemplos de modelos analógicos citados acima. Tanto o íman como o lençol 

não podem agir como age a força gravitacional nos corpos, o primeiro porque se trata de 

um magnete que atrai apenas objectos metálicos e o segundo porque, sendo apenas um 

lençol, de facto, não é um plano do espaço - tempo.  
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Daqui podemos concluir que a tipologia dos modelos icónicos, simbólicos e analógicos 

nestes dois autores é muito semelhante. Quero com isto dizer, que os termos icónicos e 

simbólicos, são utilizados por ambos com o mesmo significado, a diferença está apenas no 

facto de Lloyd não os subdividir em materiais e abstractos, como o faz Tomasi.  
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CAPÍTULO 2 
“Nada na vida deve ser receado. Tem apenas que ser 

compreendido.” 

       Madame Curie 1867-1934 
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Ilustração, simbologia e modelos em 
Química 

A ilustração em Ciência exerceu, desde sempre, grande fascínio em todos nós. Desde as 

cores aos contornos, passando pelos pormenores de cada figura, quer na Botânica, quer na 

Zoologia, quer mesmo na Anatomia, e enfim em toda a história natural, muitas dessas 

ilustrações são tão belas que não são só apreciadas pelos cientistas como também pelo 

cidadão comum. 

David Knight, no seu artigo, Illustrating Chemistry (1996), defende mesmo que as 

ilustrações científicas contêm, para além de elementos informativos e científicos, 

determinações estéticas relevantes. Como escreve: “ Qualquer um que se delicie com as 

formas e as cores das plantas e animais vai apreciar as imagens em obras de história 

natural” (Knight, 1996)8. 

Para algumas ciências, em especial, a Biologia, a Zoologia e a Botânica, a ilustração é um 

factor primordial para o seu desenvolvimento, quer em termos de progresso do 

conhecimento quer, sem dúvida, em termos de transmissão desse conhecimento. Assim se 

compreende que a imagem seja, desde o início da constituição de cada uma destas 

Ciências, uma presença constante. 

Dentro das Ciências da Natureza, a Química é talvez a disciplina que mais recorre à 

imagem, o que é bem visível pela profusão de imagens dos documentos que nos deixaram 

os cientistas ao longo da história da Química. 

Pretendemos neste capítulo fazer uma breve aproximação à imagem utilizada pela 

Química. Porque a simbologia da Química se vai modificando consoante avança o 

conhecimento, apresentamos também uma curta síntese da evolução de algumas das suas 

formas. Terminaremos este Capítulo referindo alguns dos modelos moleculares 

tridimensionais que permitiram aos químicos transpor a barreira das sínteses orgânicas.  

                                                 
8 Knight, refere algumas ilustrações que se encontram em vários livros antigos de zoologia ou de botânica, como os 
rinocerontes de Durer. Refere também a existência de alguma animosidade entre a necessidade da ciência e o carácter 
visual, tendo havido, mesmo assim, artistas que tenham conseguido superar este constrangimento e feito figuras com um 
grau de beleza elevado.  
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Sabemos que a Química é uma Ciência que estuda a composição da matéria e as formas da 

sua transformação. E, enquanto Ciência experimental que é, o aspecto laboratorial caminha 

ao lado com o aspecto teórico, um não está nunca sem o outro. Na sua vertente teórica, ela 

estrutura os nossos conhecimentos da Natureza através de teorias que reagrupam a 

multiplicidade das observações e das experiências respeitantes á estrutura e transformações 

da matéria, às propriedades e reactividade dos compostos, etc. Na sua vertente 

experimental, a Química tem manifestado grande capacidade de dominar a Natureza, de a 

modificar. Para dominar e modificar a Natureza, vai por um lado, analisar e sintetizar 

substâncias que a Natureza produz; por outro, analisar e sintetizar aquelas que as leis da 

Natureza tornam possíveis.  

Além disso, a química é hoje uma disciplina altamente matematizada. O Professor Jorge 

Calado, num artigo com o título O dia em que nasceu a Química, salienta essa natureza 

altamente matematizada da Química da seguinte forma: 

A Química é a Ciência das substâncias - das suas propriedades e do que acontece quando se 

misturam umas com as outras. Sabe-se que a essência das substâncias – a quantidade que ainda 

retém (quase todas) as propriedades da substância - é a molécula. Sabendo a estrutura das 

moléculas (a sua arquitectura em termos dos átomos que a constituem) e a maneira como elas 

interactuam (no que respeita à energia) umas com as outras, podemos determinar, com recurso 

à física e à matemática, as propriedades das substâncias e a sua reactividade. É este o objectivo 

da Química. 

A Matemática é a linguagem (a música) das Ciências. É o instrumento que lhes dá a voz e as 

faz cantar. Sem a Matemática não há Ciência, há pré-ciência (como a pré – história, antes da 

escrita). O químico pega numa ou mais moléculas – no laboratório ou no computador - arranja 

um modelo, aplica a Física, resolve as equações e tem o resultado. 

Claro que os fenómenos químicos existem desde que se formaram as primeiras moléculas, mas 

Ciência implica a compreensão quantitativa desses fenómenos, não chega apenas a sua 

descrição qualitativa. (Calado, 2005, 48)  

Curiosamente, nesse mesmo artigo, Jorge Calado cita uma entrada da primeira edição 

célebre Enciclopédia Britânica, de 1771, sobre o objecto e o objectivo primordial da 

Química:  

O objecto e objectivo final da Química é separar as várias substâncias que entram na 

composição dos corpos; examinar cada uma delas em separado; descobrir as suas propriedades 

e relações, decompor se possível, aquelas mesmas substâncias; compará-las e combiná-las com 
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outras; reuni-las novamente num único corpo, de modo a reproduzir o composto original com 

todas as suas propriedades; ou até reproduzir novos compostos que nunca existiram entre os 

produtos da natureza, a partir de misturas de outras matérias diferentemente combinadas (cit in 

Calado, 2005, 50).    

Estamos perante um texto que dá conta de uma proximidade fundamental entre a Química 

e a alquimia. Embora com outros pressupostos, os alquimistas, na sua procura do elixir da 

vida e da conversão de metais pobres em ouro, faziam experiências com procedimentos e 

objectivos próximos daqueles que, mais tarde, apresentam os químicos. 

Além disso, também a alquimia desenvolveu uma simbologia que mantém com a moderna 

linguagem da química uma relação complexa de surpreendentes proximidades e inúmeras e 

decisivas diferenças. O que fazemos de seguida é uma tentativa para compreender um 

pouco melhor essas transformações, sobretudo no que respeita á simbologia.  

2.1. Alguma Iconografia sobre a Alquimia 

Do ponto de vista iconográfico, é significativa a abundância de pinturas, muito comuns nos 

séculos XVII e XVIII, que representam a alquimia a os alquimistas.  

Estas pinturas correspondem essencialmente à representação do alquimista na sua tarefa 

diária em laboratório. Trata-se de figuras enigmáticas, algures entre o feiticeiro, o médico e 

um conjunto de praticantes híbridos que, nos seus locais de trabalho, surgem rodeados por 

materiais que o químico de hoje ainda reconhece como fazendo parte da sua prática. A 

título meramente indicativo, reproduzimos nas figuras de 1 a 4, alguns desses quadros. 
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Fig. 1 - Interior de um laboratório alquimista, séc. XVII. Quadro a óleo de David Tenieres9  

 

  

 

Fig. 2 - O alquimista, séc. XVIII, pintura a óleo de François Marius-Granet10 

                                                 
9Quadro que pertence à colecção de Eddleman que está na fundação Chemical Heritage Foudation. Retirado de  
http://www.chemheritage.org/exhibits/slides/transmutations/slide_4.html, a 1 de Outubro de 2009. do Chemical Heritage 
Foundations. 
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Fig. 3 - O médico alquimista, séc. XVIII. Quadro a óleo de Christoph Janneck11 

 

 

 

Fig. 4 - O alquimista, séc. XVII. Quadro a óleo de Egbert van Heemskerk12. 

                                                                                                                                                    
10 Este quadro também pertence à fundação Chemical Heritage, e representa o alquímico no seu laboratório, aos materiais 
que este utiliza são idênticos aos utilizados pelos químicos. 
11 Foto retirada de http://www.flickr.com/photos/chemheritage/2948811553/in/photostream/, acedido a 21 de Outubro de 
2010. 
12 Foto retirada de http://www.flickr.com/photos/chemheritage/2948810339/, acedido a 21 de Outubro de 2010. 
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Em todos estes quadros, ver os alquimistas estão no seu local de trabalho, rodeados de 

materiais e instrumentos associados à prática da alquimia, retortas, balões, fontes de 

aquecimento, frascos, recipientes, potes, almofarizes, etc. A figura do alquimista é em 

geral apresentada a ler, a estudar, a escrever, a olhar para os elementos naturais do seu 

trabalho, ou a alimentar a fornalha, gestos tradicionais, que mais tarde irão ser comuns aos 

dos químicos. 

2.1.1. Crenças alquímicas  

A alquimia é um obscuro conjunto de práticas e crenças que, utilizando uma linguagem 

cifrada, traduzem uma concepção fechada do conhecimento, na qual, este não pode ser 

revelado a todos, por ser entendido como um domínio sagrado e detentor do poder. Para 

além disso, a alquimia corresponde a uma concepção organicista, vitalista e mesmo 

animista do universo segundo a qual tudo está interligado e a natureza é entendida como 

uma entidade orgânica, viva, activa, dotada de alma ou seja, penetrada de uma dinâmica 

espiritual. Nesta concepção, pensa-se que o conhecimento é obtido através dos sentidos e 

do estudo das relações espirituais e simbólicas subjacentes à unidade do Mundo, e aos seus 

vários componentes. 

Uma relação de decisiva importância para os alquimistas era a analogia entre o 

microcosmos e o macrocosmos. Ela traduz um entendimento holístico do Homem e do 

Universo, ao pressupor que todos os aspectos do microcosmos estavam relacionados e 

eram reflectidos, de algum modo, no macrocosmos e sujeitos à sua influência. Como se 

pode visualizar na figura 5, o homem ocupa o centro do universo e corresponde ao 

microcosmo. Este, por sua vez, está ligado por um segmento ao criador através da natureza 

que é simbolizada pela figura de uma mulher, igualmente ligada por um segmento ao 

homem e ao criador. Nesta figura estão também representados dois dos grandes nomes da 

alquimia, a Hermes Trimegisto e a Paracelso. Na parte inferior da gravura estão 

representados, no lado esquerdo, os quatro elementos e, no lado direito, os três princípios 

paracelsianos.  
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Fig. 5 - Tobias Schütz: Harmonia macrocosmi cum microcosmi (1645)13 

 

Para os alquimistas todas as substâncias eram feitas de uma mesma matéria-prima, fosse 

ela os quatro elementos de Aristóteles, a terra, o ar, o fogo e a água, ou os três princípios 

de Paracelso, o enxofre, o mercúrio e o sal. Da mistura desses elementos e princípios, em 

diferentes proporções, resultariam substâncias diferentes, pois que das diferentes 

quantidades de fogo, ar, água e terra, resultariam, respectivamente, as qualidades de quente 

e seco; quente e húmido; húmido e frio; seco e frio. Do mesmo modo, das diferentes 

proporções de enxofre, mercúrio e sal, resultariam diferentes qualidades de cor e 

combustibilidade, de carácter metálico e de resistência ao fogo. 

Feitas todas de uma mesma matéria-prima, todas as substâncias seriam susceptíveis de se 

transformarem umas nas outras por mera adição ou subtracção da quantidade apropriada de 

qualquer dos quatro elementos ou dos três princípios nelas presentes. Na sua diferente 

proporção estaria a causa da sua diferença. Assim pensada, a natureza podia ser pensada 

como uma série de transmutações. 

A metalurgia alquímica é de grande importância uma vez que os alquimistas conheciam 

diversos metais (como a prata, o ouro, o estanho, o cobre, o mercúrio) e defendiam que, no 

seio da terra, todos os metais e minerais se teriam formado de uma mesma semente inicial. 

A partir dessa semente se foram e vão desenvolvendo os metais, em crescimento contínuo, 

por contínua combinação com diferentes quantidades dos diferentes elementos e princípios 

                                                 
13 Imagem retirada de : http://www.alchemywebsite.com/a-archive_aug03.html, acedida a 23 de Outubro de 
2010. 
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primordiais. Essa semente seria a semente do ouro, já que o ouro traduzia a intenção da 

natureza que presidiria à formação de qualquer metal.  

Ao longo dos tempos, dessa mesma e primordial semente teriam resultado diferentes 

metais por acção das diferentes condições que determinaram o seu crescimento. A suma 

perfeição do ouro, quando comparado com todos os outros metais, exige condições muito 

especiais. Impedimentos acidentais, por pequenos que sejam, à sua combinação perfeita 

com os elementos e princípios elementares são a causa da sua degenerescência em metais 

menos nobres que o ouro. Em qualquer momento do desenvolvimento e crescimento destes 

será, todavia, possível proceder à correcção da errada proporção dos elementos juntos à 

semente inicial que originaram a sua individualidade, operando-se assim a transmutação 

desses metais em ouro. Trata-se, porém, duma correcção tão complexa e delicada e com 

tão elevado número de variáveis que, na prática, só um poder verdadeiramente divino a 

poderá realizar em tempo humano. Para a conseguir por simples conjugação das forças 

naturais, a Natureza precisará de um tempo infindo que o Homem ainda não descobriu 

como encurtar.  

A procura da Pedra Filosofal, não é mais do que a procura de uma Pedra que consiga fazer 

a desejada correcção. 

Os alquimistas associavam também os diversos metais que conheciam ao sistema solar 

cujos planetas representavam com formas simbólicas muito análogas às utilizadas em 

astrologia. Este simbolismo vindo da longínqua Antiguidade caldaica em que os astros 

regiam as experiências de magia, marca o laço existente entre o planeta e o metal. Ligava-

se o ouro, o mais precioso dos metais, ao sol, do qual tiramos a vida. O sol possui a mesma 

cor amarela do ouro e é o mais brilhante dos astros. A Lua, que é o astro mais brilhante 

depois do Sol, correspondia à prata. A cor quente do cobre ligava naturalmente este metal 

ao planeta Vénus identificado com a deusa do Amor. Marte correspondia ao ferro porque é 

o planeta do deus da Guerra. O chumbo a Saturno, porque o chumbo era considerado um 

metal pesado e lento. O estanho a Júpiter, e o mercúrio ao planeta do mesmo nome.  

A ligação existente entre os planetas e os metais não se limitava apenas ao simbolismo. O 

alquimista pensava que os planetas estavam na origem da formação dos minerais. Era o Sol 

que produzia o ouro, a Lua a prata, etc. Os planetas dirigiam assim o que se passava na 
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Terra. Estas influências astrais não se limitam à constituição dos metais. Podem igualmente 

intervir no desenrolar de qualquer experiência alquímica. O alquimista pensa, por vezes, 

que tem de respeitar a configuração planetária para poder operar com alguma possibilidade 

de êxito.  

Dos objectivos da alquimia, apenas o que concerne à transformação dos metais teve algum 

êxito. No entanto, o sonho dos alquimistas de transformar o chumbo em ouro, é hoje 

possível, ainda que esta transformação não seja compensadora em termos energéticos nem 

monetários. 

2.1.2. Breves Notas sobre a Simbologia Alquímica 

Para além das gravuras alegóricas de que vimos um exemplo na figura 5 - figuras que 

incluíam animais, figuras humanas enigmáticas, símbolos astrológicos, figuras geométricas 

- os textos alquímicos estão repletos de uma linguagem alegórica, constituída por uma 

complicada e confusa simbologia difícil de descodificar. Os textos alquímicos eram 

ricamente ilustrados e a sua linguagem visual é sempre de carácter alegórico, contendo 

frequentemente imagens como serpentes mordendo as respectivas caudas, leões, o sol, a 

lua. Para além deste tipo de imagens, em que se visualiza um animal, uma serpente, um 

leão, um astro, o sol, a lua, os alquimistas também usavam frequentemente caracteres 

simbólicos, para designar os vários metais, que associavam aos vários astros que viam no 

céu. Na figura 6, estão representados um conjunto de símbolos que identificavam cada um 

dos metais e o respectivo planeta a que eles estão ligados.  

Metal Astro Símbolo 

Ouro Sol ☼ 

Prata Lua � 

Cobre Vénus ♀ 

Ferro Marte ♂ 

Mercúrio Mercúrio 
 

Estanho Júpiter 
 

Chumbo Saturno 
 

 

Fig. 6 - Tabela de metais, com os respectivos símbolos e astros 
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A figura 7 reproduz um excerto de um livro de alquimia do século XVII, onde se detectam 

alguns dos símbolos usados na escrita alquímica e a sua correspondência com os símbolos 

da astronomia. Como podemos verificar, há dois tipos de caracteres; os representados por 

um desenho (esferas, meias luas, triângulos etc.), e os representados por meio de letras 

(A.F. , A.R. e iii).  

Este excerto é muito importante porque, ao contrário de muitos outros textos alquímicos, 

dá a chave do significado dos signos que utiliza. Porém, a maioria dos textos alquímicos 

não procede assim sendo por isso incompreensíveis. Os alquimistas faziam questão de que 

assim fosse.  

 

 

Fig. 7 - Excerto de um livro de alquimia, contendo alguns dos símbolos utilizados e respectiva 
legenda14. 

Também a maioria dos nomes usados para os vários compostos químicos eram relíquias 

envoltas em segredos e magia. Nomes como "pó de Algarrotti", "sal de Alembroth", "água 

fagedênica" ou "colcotar" nada revelavam sobre os componentes de um determinado 

produto, ou sobre a relação entre os diferentes produtos. Termos como “óleo de tártaro 

pelo sino”, “óleo de vitríolo”, “manteiga de antimónio” ou “flores de zinco” são termos 

ainda mais indesejáveis, porque nos conduzem a ideias erradas. Longe de se relacionarem 

com óleo, manteiga ou flores, tais produtos são, na sua maior parte, venenos violentos. 

                                                 
14 Esta imagem foi retirada de um site da Internet, associada a um excerto de um texto de alquimia relacionado com 
Kenelm Digby, na obra A Choice Collection of Rare Secrets (1682).  
http://www.lib.umich.edu/tcp/docs//dox/alchem.html Acedido a 29 de Setembro de 2010. 



38 
 

2.2. Da Simbologia Alquímica à Linguagem da Química 

Pierre Laszlo, na obra A Palavra das coisas ou a Linguagem da Química (1995), compara, 

com base em vários textos antigos, a linguagem alquimista com uma outra que começa a 

surgir um pouco mais tarde e que já tem por objectivo ser comunicável. Citamos a seguir a 

passagem em que Laszlo transcreve dois pequenos textos ilustrativos dessa diferença: 

Dois exemplos ilustram a amplitude desta mutação: em As Chaves da Filosofia Espagírica de 

Le Breton (1722) pode ler-se: «A união do espírito com o húmido fundamental é tanto mais 

forte quanto o misto é mais livre de impurezas excrementais; é, dizem os filósofos, o céu e a 

terra conjuntos reunidos, é o irmão e a irmã, o esposo e a esposa que se abraçam muito 

fortemente15».  

Sobre um tema análogo, nas cartas sobre a química (1803), Octave Ségur explica: «Segundo a 

lei. A atracção da composição deve destruir a força de agregação que une as moléculas. É para 

facilitar a acção da atracção química que se bate, que se mói, que se faz aquilo que se chama 

análise mecânica dos corpos antes de os unir16» (Laszlo, 1995, 40). 

O primeiro texto é claramente alegórico, relaciona os materiais com que o alquimista 

trabalha no seu laboratório com situações que não se referem a substâncias naturais, 

susceptíveis de serem observáveis, como é o caso da referência à reunião entre a terra e o 

céu, ou a factores que apenas dizem respeitos aos seres humanos, como é o caso da 

analogia com o irmão e irmã, ou o esposo e a esposa, que nada têm a ver com o processo 

alquímico em questão. Pelo contrário, o segundo texto de Octave Ségur desenvolve um 

discurso, numa linguagem comum, sem alegorias e, em contrapartida, já enriquecido com 

termos técnicos, como por exemplo, força de agregação, moléculas, atracção química ou 

análise mecânica. 

Laszlo apresenta, também, uma passagem muito elucidativa relativa ao simples acto de 

descrição de um objecto de utilização em laboratório, mostrando claramente a 

contraposição entre o discurso ambíguo e paradoxal da alquimia e o discurso simples e 

positivo da Química.  

«O ovo filosofal [...] tem muitos nomes: [...] o leão verde o velho leão, e enfim o Sepulcro, por 

causa de a Pedra estar aí enterrada e mortificada. E toda a obra da Pedra faz-se nesse único 

                                                 
15 Le Breton, (1722), Les Clefs de la Philosophie spagyrique, Paris,; col. «Mellon» nº 151, p.12. 
16 Octave Ségur, Lettres sur la chimie, Paris, Migneret, 1803, p. 13. 
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vaso17». Um recipiente é assim descrito por Ségur: «As retortas [...] são vasos de vidro, de 

argila, de porcelana, ou de fogo que têm a forma de um grande ovo nas quais se fez uma cauda 

recurvada [...] Elas servem para conter os corpos que se submetem à acção do fogo», 18(Laszlo, 

1995, 40). 

O que está aqui em causa, segundo Laszlo, é a passagem de um discurso alegórico a outro 

estritamente positivo, detentor de uma nomenclatura que se aproxima daquela que 

utilizamos ainda hoje: os nitratos de telúrio, de zinco, de chumbo e de ferro de que nos fala 

Ségur têm actualmente os mesmos nomes.  

Mas, para Laszlo a Química descende da alquimia, não apenas pela transformação da sua 

linguagem mas essencialmente devido à sua prática experimental. Segundo Laszlo, os 

processos alquímicos que os alquimistas desenvolviam nos seus “laboratórios” eram muito 

semelhantes ao que o químico faz ainda hoje quando está a desenvolver a sua componente 

prática em laboratório. Como Laszlo refere nas conclusões do seu livro: “A química, na 

qualidade de ciência, tem uma considerável prática herdada da alquimia. É bem melhor 

que assumamos o nosso passado” (Laszlo, 1995, 269). 

Esta tese, embora discutível, tem merecido alguma atenção. Assim, por exemplo, segundo 

Owen Hannaway19, a alquimia terá dado lugar à Química por volta do ano de 1597, 

aquando da publicação do tratado Alchemia de Andreas Libavius. Nessa obra haveria já 

uma forte crítica à linguagem e terminologia utilizada pelos alquimistas, mostrando as 

incongruências da sua terminologia metafórica. Segundo Hannaway, é depois da 

publicação desta obra que a Química se constitui de forma organizada e metódica e adquire 

o carácter de disciplina, passível de instrução (Bensaude, 1992). 

                                                 
17Le filet d́ Ariadne: pour entrer en sûreté dans le Labyrinthe de la Philosophie hermétique, Paris, Laurent d`Houry, 
1695, col. «Mellon»,nº 145,pp.161-162. 
18 O ovo filosofal era um instrumento que os alquimistas usavam e que consistia num recipiente com a forma de uma 
retorta, onde colocavam o material ou materiais que queriam aquecer ou misturar. Este recipiente, por sua vez, poderia ter 
a cor verde ou a forma de um leão ou ainda, ter um leão desenhado. Daí a descrição estranha, alegórica, utilizando o leão, 
o sepulcro, ou a Pedra. Desta forma quem não souber da prática alquímica, não consegue entender o discurso utilizado. 
Ségur por sua vez, já faz uma descrição desse mesmo objecto, de uma forma mais explícita, de modo a que, qualquer 
leitor consiga perceber como ele é fisicamente. 
19 Owen Hannaway, The Chemists and the Word. The Didactic Origins of Chemistry, Baltimore and London: John 
Hopkins University Press, 1975. 
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No entanto, para outros autores, entre os quais Pierre Laszlo e Madison Bell, a Química só 

surgiu como Ciência diferenciada com Lavoisier e com o seu contributo para o estudo do 

oxigénio. 

Igualmente para Knight, Lavoisier, foi o grande actor da constituição da Química como 

Ciência. A prová-lo o facto de o livro que Lavoisier escreveu em 1789 introduzir 

deliberadamente o ideal algébrico na linguagem da Química (Knight, 1996, 137).    

2.2.1. Iconografia   

Esta passagem da alquimia à Química é também reconhecível em termos iconográficos. 

Nas pinturas são bem claras as diferenças existentes no local de trabalho e no material 

utilizado pelos alquimistas e posteriormente pelos químicos. Mas o enquadramento é outro: 

um bom exemplo é o retrato do casal Lavoisier (Fig. 8) que tem sido objecto de descrições 

minuciosas. Madison Smartt Bell num livro intitulado Lavoisier no ano um, o nascimento 

de uma nova ciência numa época de revolução (2007), faz uma descrição minuciosa deste 

retrato assinado por Jacques-Louis David, o príncipe da pintura neoclássica.  

Esta pintura é sem dúvida a que é mais referenciada nos muitos livros e manuais de 

Química. Encontra-se inclusivamente no livro Methode de la nomenclature chemique, em 

que Lavoisier é autor conjuntamente com Guyton de Morveau, cujo retrato também se 

encontra neste livro. 

Também Knight, no artigo, Illustrating Chemistry (1996), refere que Lavoisier aparece em 

inúmeros retratos, mas especialmente num, onde está no seu laboratório com a sua esposa, 

os dois sumptuosamente vestidos, não se encontrando claramente a realizar nenhuma 

experiência, mas circundados com algum material de vidro usado por Lavoisier no 

laboratório. 
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Fig. 8 - Retrato do casal Lavoisier, por Jacques – Louis David20 

A figura 9 representa uma experiência com a máquina pneumática. Esta pintura está 

minuciosamente descrita por Jorge Calado, que a classifica como uma obra-prima, no 

artigo, O dia em que nasceu a Química, (Calado, 2005). 

 

 
Fig. 9 - Uma experiência com um pássaro na bomba de ar, de Joseph Wright 176821. 

                                                 
20 Imagem retirada de http://en.wikipedia.org/wiki/File:David__Portrait_of_Monsieur_Lavoisier_and_His_Wife.jpg 
acedida a 5 de Agosto de 2010. 
21 Este quadro encontra-se no Museu Britanico Tate, pode ser visionado em 
http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/josephwrightofderby/default.shtm acedido a 21 de Outubro de 2010. 
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A pintura representada nas figuras 10 representa já claramente um químico no seu local de 

trabalho a realizar uma experiência (preparação do composto azul Prússia).  

 

    

  a)      b) 

Fig. 10 - a) O laboratório químico, 182722             b) A preparação do azul da Prússia. 23 

Como se pode observar, esta iconografia apresenta diferenças estruturais relativamente à 

apresentada na figura 9. Na figura 10, a experiência não é vista como um espectáculo, mas 

é explicada e atentamente seguida por um discípulo. Ou seja, a Química já supõe a 

formação teórica e prática de futuros investigadores, pelos investigadores mais velhos. 

Resta acrescentar que não é apenas este tipo de iconografia que nos chega através dos 

livros. Algumas das ilustrações no século XVIII apresentavam os locais de trabalho dos 

químicos, com o aparato por eles utilizado: cozinhas, anexos, ou quaisquer sítios onde os 

químicos pudessem trabalhar produzindo odores pouco agradáveis, fazer explosões, etc. 

Nesses locais de trabalho tanto havia material rústico (por exemplo um fogão), como 

instrumentos de precisão (uma balança). No século XIX, também aparece este tipo de 

ilustração. Knight, refere um desenho que surge num livro de química Espanhol, onde se 

encontra grande parte do material e instrumentos que os químicos utilizam quando estão no 

laboratório, esta figura representa um laboratório em 1804 (Fig.11) (Knight, 1996). 

                                                 
22 Quadro a óleo existente no Museu de História da Ciência na Universidade de Oxford. 
23 http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/wiacrev/wiacrev-idx?type=HTML&rgn=DIV1&byte=292071&q1=&q2=&q3= 
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Fig. 11 - Esquema de um laboratório de 1804. (J.M. López Piñero 1987)24 

Depois de Lavoisier as ilustrações em química tomaram outro caminho. Surgem-nos as 

descrições dos instrumentos e aparelhos onde se vai efectuar determinada experiência. 

Lentamente, a situação começa a alterar-se. Muitas vezes, são os próprios cientistas que, ao 

apresentarem o seu trabalho, anexam esquemas ou fotos que descrevem as experiências ou 

os instrumentos com que realizam essas experiências, como no caso das figuras 12 e 13. 

 

 

 

Fig. 12 - Esquema do aparelho pneumático.25 

                                                 
24 Esta gravura foi retirada do artigo Illustrating Chemistry de Knight. Este esquema encontra-se na página 143 do 
referido artigo 
25 Aparelho pneumático de Vicente Coelho de Seabra (in Seabra, V.C. (1985) Elementos de Chimica. Reprodução fac-
similada da edição impressa em Coimbra, na real oficina da universidade em 1788 (parte I) e 1790 (parte II). Coimbra: 
Universidade de Coimbra.). http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/e55.html acedido a 28 de Julho de 2010 



44 
 

 
Fig. 13 - Aparelho para combustão de Lavoisier26 

 

Nestes dois casos é Lavoisier quem desenha o seu aparelho e o descreve, de forma a que, o 

leitor, possa ir seguindo todo o processo experimental. A partir de Lavoisier este tipo de 

ilustração passa a ser de uso frequente.  

No entanto, como mostra Knight (1996), o evoluir das técnicas põe fim a este tipo de 

ilustração (Knight, 1996). Ainda no século XIX, os manuais de Química e mesmo outros 

compêndios contêm ilustrações onde se dá uma perspectiva tridimensional ao desenho que 

para Knight, não tem só uma aspecto estético mas também reflecte o facto de que os 

leitores ainda não estavam familiarizados com as formas exactas das peças e dos aparelhos 

que se utilizavam nessas experiências. No final do século as representações dos aparelhos 

já se apresentam da forma diagramática. Diz Knight: “Nesta altura, os leitores já conhecem 

o frasco cónico, o funil, o tudo de ensaio; não precisam de ser informados acerca da sua 

forma em linguagem visual, onde a sombra e o realismo podem distrair-nos da informação 

científica presente” (Knigt, 1996).  

No final do século XIX e face à profunda ligação da Química com a indústria, a 

configuração dos aparelhos, bem como a sua disposição, tem que ser desenhada e bem 

interpretada de forma a que todos os processos químicos se desenrolem como é esperado, 

sobretudo, que a segurança de cientistas, técnicos ou operários seja garantida.  

Em meados do século XIX, surge a fotografia, que se torna também um meio largamente 

utilizado na ilustração. Como mostra Knight, a fotografia passa a ser usada como um meio 

                                                 
26 http://cvc.instituto-camoes.pt/ciencia/e55.html acedido a 28 de Julho de 2010 
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de excelência para a ilustração sobretudo porque é muito mais barata que uma pintura e 

não necessita de tempos longos de exposição. 

Mas a ilustração em Química, não comporta apenas a iconografia contendo os 

instrumentos e os respectivos utilizadores. Contém também outro tipo de representação 

como é o caso de gravuras de átomos, moléculas, iões e escrita de reacções químicas. 

2.3. Antoine - Laurent Lavoisier (1743 - 1794) 

Lavoisier é considerado pela grande maioria dos autores o pai da Química moderna.  

Lavoisier inicia os seus estudos de Química na adolescência, frequentando o Collége de 

Mazarin, e já nesta altura considera o programa da disciplina mal organizado. Mais tarde, 

quando adulto, considera que a Química como lhe foi apresentada é apenas um aglomerado 

de factos, composta por ideias absolutamente incoerentes, partindo de suposições que não 

chega a provar, sem um método de ensino que lhe permita desenvolver-se como uma 

disciplina de cariz científico.  

De facto, a Química que Lavoisier encontrou em meados do século XVIII estava ainda 

próxima das obscuridades da alquimia medieval e renascentista e longe dos padrões da 

Ciência exacta moderna. Com Lavoisier, a Química passa a ser um estudo profundo e 

reflexivo da matéria que nos envolve, matéria essa que não tem alma.  

Proporciona uma passagem de uma Química das operações para uma Química das 

substâncias. A Química, no período do flogisto de Brown era uma Química essencialmente 

de receitas, com Lavoisier constitui-se como uma história natural das substâncias, uma 

descrição sistemática dos corpos.  

Pierre Laszlo no livro A palavra das coisas ou a Linguagem da Química (1995), associa a 

revolução operacionalizada pela obra de Lavoisier a quatro grandes movimentos: a 

passagem da alquimia à Química, o substancialismo, a abstracção analítica e o 

estabelecimento de uma nomenclatura racionalizada (Laszlo, 1995, 40). 

Bernardette Bensaude-Vicent, num artigo no Éléments d´histoire des sciences (1989) 

mostrou também que revolução lavoisiana é essencialmente analítica; as transformações 
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em Química não servem apenas para obter compostos, mas também, para elucidar a sua 

composição (Bensaude, 1992).  

Finalmente – e este é o aspecto que aqui gostaríamos de salientar – uma das maiores 

contribuições de Lavoisier diz respeito às questões da linguagem em Química, isto é, à 

nomenclatura e à simbologia.  

Vimos já que os alquímicos usavam uma linguagem cifrada, propositadamente confusa e 

paradoxal, para que poucos a entendessem. Lavoisier quis modificar radicalmente este 

procedimento, entendendo que a linguagem Química tinha que ser clara e precisa. 

É assim que, sobre esta questão da linguagem e das denominações em Química, na obra 

Traité de la chimie, de 1789, Lavoisier escreve o seguinte: 

Como são as palavras que conservam as ideias e as transmitem, sucede que não pode 

aperfeiçoar-se a linguagem, sem aperfeiçoar a ciência, nem a ciência sem a linguagem, e que, 

quaisquer que fossem os factos, por mais justas que fossem as ideias que os fizeram nascer, 

eles apenas transmitiriam impressões falsas se não tivéssemos expressões exactas para os 

traduzir (cit. in Laszlo, 1995, 43). 

Munido desta vontade de clarificação, Lavoisier vai aperfeiçoar, ou mesmo criar, uma 

nomenclatura química simples, lógica e coerente.  

Ainda no século XVIII, existiam dez a quinze nomes diferentes para designar uma 

determinada substância química, uma diversidade tanto mais aceitável quanto estava 

ausente conceito de substância como algo permanente, fixo, definido por propriedades 

imutáveis e mensuráveis. O exotismo dessa linguagem reflecte ainda toda uma prática de 

velhas tradições assentes na alquimia.  

Louis Bernard Guyton de Morveau, advogado, político e membro do Parlamento de Dijon, 

dedicou parte do seu tempo ao estudo da química e da mineralogia, tendo sugerido, em 

1782, novos nomes que, embora não tendo sido aceites, constituíram o início da nova 

nomenclatura. A sua finalidade era eliminar a falta de clareza e método, bem como evitar a 

colecção de palavras e sinónimos supérfluos, sem significado preciso. A reforma da 

nomenclatura de Guyton de Morveau exerceu decisiva influência sobre um conjunto de 

grandes personalidades de químicos que com ele se relacionaram, como: Lavoisier, 

Berthollet e Fourcroy.  
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O Methode de Nomenclature Chimique de Guyton de Morveau surgiu em 1787, apresenta 

de facto um conjunto de reformas que foram aplicadas por Lavoisier, no seu Traité 

Elémentaire de Chimie (Tratado Elementar de Química). 

Segundo Laszlo (1995), Guyton de Morveau e Lavoisier fizeram duas simplificações muito 

importantes relativamente às denominações específicas dos termos utilizados em química. 

Uma no que se refere às denominações ainda herdadas dos alquimistas, os quais como 

vimos utilizavam diversos sentidos e diversos nomes para uma mesma substância, tendo 

Guyton de Morveau e Lavoisier proposto que, a cada classe substancial da química, se 

atribuísse um e apenas um nome. A outra simplificação tem a ver com a simbologia, ou 

seja, com a representação em termos de letras e de números da composição de cada 

substância química. Esta simplificação foi, e é, um passo muito importante para a Química 

à qual o nome de Lavoisier está justamente associado. 

Como refere Nunes dos Santos, no prefácio da edição Fac-Similada do Methode de 

Nomenclature Chimique:27  

Hoje sabe-se que Lavoisier foi sem dúvida a figura que mais contribuiu para o avanço do 

projecto de reformulação da nomenclatura, um projecto que tinha uma orientação teórica e em 

que a importância das palavras e o método a utilizar para aprofundar o conhecimento da 

Natureza – a fidelidade ao real, eliminando as fantasias ou as especulações do espírito humano 

– impunham-se por método próprio.  

A palavra que deve reflectir a composição real das substâncias e a imposição de «impus-me a 

lei de não proceder jamais senão do conhecido ao desconhecido, de não deduzir nenhuma 

consequência que não derive imediatamente dos experimentos e das observações e de encadear 

os factos e as verdades químicas na ordem mais apropriada para facilitar o entendimento aos 

principiantes» (Santos, 1992, XXVII). 

Nesta sua campanha por uma linguagem adequada ao trabalho científico, Lavoisier terá 

sido também altamente influenciado pelo filosofo Étienne Bonnot de Condillac que 

defendia a que a arte de raciocinar e a Ciência nada mais era que une langue bien faite, 

(Bell, 2007).28 

                                                 
27 A. M. Nunes dos Santos, Reforma e Revolução, Estudo Introdutório à Edição Fac-similada do Méthode de 
Nomenclature Chimique de de Morveau, Lavoisier, Berthollet e de Fourcroy, Edição Petrogal, 1992, pp. XV-L. 
28 M.S Bell, Lavoisier no ano um, o nascimento de uma nova ciência numa época de revolução, Gradiva, 2007. 
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O próprio Lavoisier revela que todo o seu trabalho vinha ao encontro dos princípios 

filosóficos estabelecidos pelo Abade de Condillac. 

Concordava com Condillac quando este dizia: só pensamos com o auxílio das palavras; que as 

línguas são métodos analíticos, sendo a álgebra a mais simples a mais exacta e a melhor 

adaptada ao seu objectivo e às maneiras de o enunciar; enfim, que a arte de raciocinar se reduz 

a uma língua bem-feita (cit. in Laszlo, 1995, 43). 

Lavoisier ainda acrescenta: “enquanto pensava em me ocupar somente da nomenclatura, 

enquanto não tinha outro objectivo sendo o de aperfeiçoar a linguagem da química, a 

minha obra transformou-se entre as minhas mãos, sem que fosse possível evitá-lo, num 

tratado Elementar da Química” (ibid). 

Condillac fazia parte de um movimento filosófico que se estendeu pelos séculos XVII e 

XVIII e que dava grande atenção à construção de uma língua universal capaz de servir 

adequadamente as exigências da ciência nascente.  

Lavoisier é também influenciado pelo sensualismo de Condillac para o qual as sensações 

são as únicas fontes de conhecimento e o método adequado para adquirir os conhecimentos 

novos seria aquele que partisse somente das sensações. Para fazer Ciência o homem 

deveria dispor de uma língua formada por símbolos que reflectissem fielmente os factos 

sensoriais. Daí a necessidade de reformular a nomenclatura de modo a construir uma 

inteiramente nova, que nada devesse às velhas representações (Laszlo, 1995).  

Como mostra Olga Pombo (1997), que até ao séc. XVI, a linguagem descrevia a natureza 

estabelecendo analogias que aproximavam o céu da terra e o mito da realidade. Nos 

séculos XVII e XVIII, a linguagem passa a descrever as coisas do mundo de acordo com as 

suas semelhanças e as suas diferenças. Condillac insere-se nesse movimento amplo que 

atravesse os tempos modernos e que visa a construção de uma língua universal de utilidade 

científica. Como Bacon, Hobbes, Descartes Leibniz e muitos outros, defendia que a causa 

dos nossos erros estava no hábito de julgar segundo as palavras de que não determinamos 

ainda o sentido (Pombo, 1997). A reformulação de todo o conhecimento passava pela 

reformulação da língua. Para adquirir conhecimentos seguros a Ciência tinha que passar 

pela atribuição de signos que remetessem directamente ao objecto de representação 

(Pombo, 1997).  
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Para Condillac isto era possível desde que se aplicasse o método de análise. Este método 

consiste em decompor em todas as suas partes o que se deseja conhecer e, em seguida, 

voltar a recompor as partes de modo a obtermos uma apreensão do todo.  

A influência que a doutrina de Condillac, sobre as vantagens do método analítico, exerceu 

em Lavoisier, está presente no excerto citado no prefácio de Nunes dos Santos: 

A influência e assimilação das doutrinas de Condillac é reconhecida na obra de Lavoisier 

desde 1777, como se ilustra na introdução à Mémoire «Sur la combustion en général» lida na 

academia em 12 de Novembro: «Deve-se recear igualmente o acumular de um grande número 

de experiências sem qualquer ordem que pode obscurecer uma ciência sem a clarificar; isto 

tornará difícil o primeiro contacto para aqueles que o pretendam fazer; e, finalmente, a 

desordem e a confusão será o único prémio para os longos e dolorosos trabalhos. Os factos 

resultantes de observações e experiências são as matérias de um grande edifício; mais do que a 

necessidade de os associar para evitar as dificuldades apresentadas, a ciência, deve 

obrigatoriamente dedicar-se a classificá-los, a distingui-los uns aos outros, a separá-los a 

reconhecer a parte do todo a que pertencem» (Santos, 1992, XXVIII). 

É pois com Lavoisier que a Química se estrutura como uma Ciência com uma linguagem 

própria, com procedimentos que têm que ser entendidos por todos os seus pares. 

Esta nova Química desenvolvida por Lavoisier está bem patente na obra, Methode de 

Nomenclature Chimique (1787) de Morveau, Lavoisier, Berthollet e Fourcroy. No prefácio 

que A.M. Nunes dos Santos escreve para a edição desta obra, pode ler-se a seguinte 

apreciação: 

No século XVIII, uma nova era abre-se para a Química. O desenvolvimento de novos métodos, 

ideias e teorias, a formulação de uma nova linguagem específica, a confirmação, adopção e 

propagação das conjecturas elaboradas por um grupo de químicos entre os quais se destaca 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) permite-nos, não só reconhecer os traços de génio 

deste mentor, mas também apagar a imagem de uma ciência que durante muito tempo era 

considerada como oculta, esotérica, cuja arte se disseminava através de uma linguagem 

enigmática e confusa.  

De facto, a linguagem dos químicos continha uma multiplicidade de velhos nomes empíricos e 

tradicionais tais como «fígado de antimónio», «manteiga de arsénico», «safrão de Marte», 

«flor de bismuto», «sal da sabedoria», etc., nomes sem qualquer significado racional, 

designações que provocavam extrema confusão em detrimento do ensino da ciência em jogo e 

da compreensão das suas leis gerais. 
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[…] Esta obra é assim reputada aos químicos franceses, mas na realidade ela é devida a 

Lavoisier, pelo menos na sua concepção geral, que repousa nos seus trabalhos e assenta em 

regras de distinção de compostos binários e sobretudo dos corpos oxigenados (ácidos e óxidos) 

que se opõem mutuamente segundo um modelo dualístico e que originam os compostos 

ternários nomeadamente os sais. 

[…] Hoje sabe-se que Lavoisier foi sem dúvida a figura que mais contribuiu para o avanço do 

projecto de reformulação da nomenclatura, um projecto que tinha uma orientação teórica e em 

que a importância das palavras e o método a utilizar para aprofundar o conhecimento da 

Natureza – a fidelidade ao real, eliminando as fantasias ou as especulações do espírito humano 

– impunham-se por método próprio (Santos, 1992, XXVII). 

De facto, na Química, o abuso das palavras causava sérios prejuízos. O diálogo entre 

químicos de diferentes regiões era dificultado pelas diferentes maneiras de escrever e 

nomear a matéria-prima do seu trabalho. O problema estava na própria designação das 

substâncias que eram designadas por nomes genéricos que às vezes davam alguma 

informação sobre uma ou outra qualidade da substância, como: aqua forte ou óleo de 

vitríolo; mas geralmente eram nomeados com termos que não tinham relação nenhuma 

com a substância, como: caustico lunar, lana philosofica ou spiritus fumans Libavii. 

Lavoisier queria que, na nova nomenclatura, as palavras reflectissem as propriedades de 

cada substância. Como primeiro passo, todos os produtos químicos foram divididos em 

duas classes, os elementos e os compostos de Boyle. Os elementos incluíam as substâncias 

mais simples ou fundamentais, aquelas que os químicos não tinham sido capazes de 

decompor até ao momento. Por outro lado, os compostos eram substâncias formadas por 

dois ou mais elementos. Assim sendo, deviam ser designados pela reunião dos nomes 

daqueles mesmos elementos. 

Por exemplo, um dos elementos que foi nomeado por Lavoisier foi o oxigénio, nome 

formado pelas palavras gregas que significam “ácido” e “gerar” “princípio gerador de 

ácido”. O oxigénio foi a peça principal do sistema de Lavoisier. 

Lavoisier concebia os ácidos como sendo óxidos de “radicais”(um termo que 

etimologicamente significa raiz e que foi cunhado por Guyton de Morveau, em 1782) e os 

óxidos de metais, respectivamente; os sais, resultado da união de ácido s e bases, eram 

supostamente constituídos por duas substâncias diferentemente oxidadas e que se combinam; 
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os ácidos orgânicos consistiam de ”radicais” hidrocarbonetos unidos com o oxigénio (Santos, 

1994).29 

Mas outros elementos receberam nomes também, como foi o caso do hidrogénio, do azoto 

e do carbono. O enxofre manteve o seu nome, e os seus ácidos foram chamados de: ácido 

sulfúrico, para designar o máximo conteúdo de oxigénio possível, e ácido sulfuroso para 

designar o ácido que contém menos oxigénio. De acordo com este novo método, os sufixos 

“ico” e “oso” indicam uma maior ou menor quantidade de oxigénio, quando a substância 

se pode combinar com o oxigénio de duas formas diferentes. 

O oxigénio, o elemento mais abundante da terra, ocupou um lugar preeminente neste novo 

sistema. Os seus compostos incluíam antes de tudo e principalmente, os óxidos, formados 

quando outro elemento se combina com o oxigénio. Uma classe importante dos óxidos era 

a dos ácidos, isto é, substâncias que se dissolvem na água para formar ácidos que tornam 

vermelho o papel de tornesol. Entre esses estão os óxidos de enxofre, de carbono, de azoto, 

de fósforo e de outros não metais. Opostos aos óxidos acíclicos estavam os óxidos de 

metais, que eram chamados básicos, e que se dissolviam na água para formar soluções 

alcalinas. Entre eles estavam os óxidos de potássio, de sódio, e de outros metais, cujos 

óxidos em solução tornam azul o papel de tornesol. Alguns desses óxidos básicos, como a 

cal viva (óxido de cálcio), unem-se com a água para formar compostos mais complexos 

chamados “alcalis cáusticos”. 

Quando um óxido básico reage com um ácido, é formada uma substância chamada sal. 

Estes foram designados de acordo com o ácido ou óxido acíclico do qual derivam. Para 

ilustrar, sulfato é o nome geral dado a todos os sais formados pelo ácido sulfúrico, 

correspondendo o sufixo “ato” a um maior conteúdo de oxigénio. O termo sulfito refere-se 

aos sais formados pelo ácido sulfuroso, de teor de oxigénio mais baixo. Assim, os nomes 

“sulfato de cobre” e “sulfito de cobre” indicam o ácido e o metal do qual derivam. 

Similarmente, ácido carbónico é uma solução de um óxido de carbono na água. Os sais 

formados quando o ácido carbónico reage com os óxidos básicos são chamados 

“carbonatos”. Assim, o óxido de cálcio, que é um composto básico, une-se com o ácido 

carbónico para formar o carbonato de cálcio. Os sais também podem ser formados 

                                                 
29 Nunes dos Santos, A. M. (1994) "Agostinho Vicente Lourenço e a Química Orgânica do Séc. XIX", 
Colóquio/Ciências, 15, Setembro, 83-102. 
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dissolvendo-se um metal, em vez de seu óxido, em um ácido forte, como o ácido sulfúrico. 

A mesma nomenclatura se aplica aos sais resultantes. 

O novo método de classificar os produtos químicos é muito mais que um novo conjunto de 

nomes para as substâncias. Ajuda a compreender como um produto pode ser obtido ou 

utilizado, e o que tem em comum com os produtos relacionados. Chamar a dois produtos 

químicos de litargírio e galena pouco ou nada nos diz sobre sua composição química. Mas 

os seus novos nomes, óxido de chumbo e sulfureto de chumbo (hoje, sulfureto de chumbo 

II) encerram já uma riqueza de informações. Antes de mais nada, os novos nomes indicam 

que ambos contêm chumbo. Além disso, sabemos que muitos sulfuretos podem ser 

convertidos em óxidos, quando aquecidos com o oxigénio em ambiente fechado — 

processo que tomou o nome de oxidação. Assim, o sulfureto de chumbo (galena) pode ser 

oxidado de forma a converter-se em óxido de chumbo (litargírio). O enxofre do sulfureto 

de chumbo combina-se com o oxigénio do ar e é libertado como um gás, composto de 

enxofre e oxigénio. O chumbo que resta é também oxidado convertendo-se em óxido de 

chumbo; este por sua vez pode ser convertido em chumbo, quando aquecido com o 

carbono, em ambiente fechado, a este processo deu-se o nome de redução. O carbono retira 

o oxigénio do óxido de chumbo e este por sua vez é libertado na forma de gás, o dióxido de 

carbono. Isto deixa como resíduo o metal puro, o chumbo.  

Assim, o conhecimento dos antigos processos químicos, juntamente com os novos nomes 

dos produtos, dá valiosas indicações ao químico. Esta reforma foi da maior importância 

para estimular o crescimento da Química. 

Foi com esta sequência de relações entre os componentes dos vários compostos que 

Lavoisier criou na Química uma dinâmica muito específica, começando a utilizar uma 

linguagem com características peculiares mas que qualquer químico possa entender. Com 

Lavoisier a linguagem química torna-se perceptível a qualquer cientista que se interesse 

pelos compostos, a composição dos compostos toma parte integrante do nome que este irá 

ter. Através do nome do composto ficamos a saber quais os seus componentes e a ter uma 

percepção das quantidades em que estes se apresentam no composto.  

Outra vertente muito importante da actividade de Lavoisier como reformador da linguagem 

da Química diz respeito à simbologia. A comunicação em Química tem que ser feita de 
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modo claro e perceptível e, para que isto fosse possível, Lavoisier teve que, construir uma 

nova linguagem escrita e simbólica, em que os símbolos químicos fossem mais claros e 

legíveis. 

No entanto, apesar de toda a estruturação efectuada por Lavoisier, alguns aspectos ainda 

ficaram por limar como é o caso de alguns símbolos herdados da alquimia. A verdade é 

que, apesar dos esforços de Lavoisier, o problema só ficou resolvida com Berzelius. 

Na figura 14 está representada uma tabela que Lavoisier apresentou à Academia das 

Ciências no âmbito do seu projecto Methode de Nomenclature Chimique (1787). 

 

 

 

Fig. 14 - Tabela das combinações do calórico onde estão desenhados os símbolos utilizados por 
Lavoisier30 

Aqui podemos ver os vários símbolos, estruturados segundo um conjunto de regras fixas e 

precisas. Cada traço (linha recta) simboliza uma substância simples, as substâncias 

inflamáveis são caracterizadas por um semicírculo, que pode tomar quatro posições. Cada 

uma delas representa um elemento: ∩, representa o fósforo, ∪ representa o enxofre, С 

representa o carbono, e ⊃ representa o hidrogénio. Os metais são caracterizados por um 

círculo em que se inscreve a primeira letra da palavra latina dessa substância. Os radicais 

ácidos são simbolizados por um quadrado, quando a substância é composta e os seus 

constituintes não são conhecidos, estes são representados por um quadrado oblíquo, os 

alcalis e as terras são representados por triângulos, em que os que têm o vértice para cima 

são as terras e com o vértice para baixo são os alcalis. 

                                                 
30 Imagem retirada da edição fac-similada, na obra Methode de Nomenclature Chimique (1787) de Morveau, Lavoisier, 
Berthollet e Fourcroy.  
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Mas, apesar da utilização de uma representação simbólica mais ajustada e mais explícita, a 

dificuldade em trabalhar com os símbolos era ainda muito grande. 

A reforma da química só ficou completa em 1814, quando o químico sueco John Berzelius 

eliminou este tipo de simbologia usada para as substâncias químicas.  

Berzelius, ao compilar os elementos para a Pharmacopeia sueca, renuncia aos velhos 

símbolos substituindo-os por palavras, argumentando: “É mais fácil utilizar a palavra na 

sua forma abreviada do que desenhar uma figura que tem pouca analogia com as palavras e 

que, para ser legível, deve possuir um tamanho muito maior do que a escrita normal.” (cit. 

in Santos, 1992, XLIV). 

Berzelius propunha para os símbolos químicos a escrita de letras, para maior facilidade de 

anotação. E para que houvesse uma maior uniformização, escolheu para cada símbolo 

químico a letra inicial do nome latino (comum) de cada elemento químico.   

Se existissem dois elementos químicos com a mesma inicial, então o símbolo químico 

corresponderia às duas primeiras letras do seu nome latino. Os símbolos químicos 

apresentam sempre a primeira letra em maiúscula e a segunda em minúsculas, como por 

exemplo, os elementos flúor e ferro, cujos símbolos químicos são respectivamente F e Fe. 

 

 

 

Fig. 15 - Simbologia química atribuída a Lavoisier e a Berzelius31. 

 

Nesta figura estão representadas duas simbologias químicas distintas, a simbologia 

atribuída a Lavoisier, representada na primeira linha e, a atribuída a Berzelius na segunda 

linha.  
                                                 
31 Esta figura foi retirada o prefácio do Prof. Nunes dos Santos da edição fac-similada, na obra Methode de Nomenclature 
Chimique (1787) de Morveau, Lavoisier, Berthollet e Fourcroy 
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Na representação diagramática de Lavoisier, o símbolo utilizado por exemplo para 

representar o ferro corresponde ainda ao que era empregado pelos alquimistas que, por sua 

vez, era o símbolo dado pelos astrónomos para representar Marte - ♂. Para representar a 

água, Lavoisier desenha um triângulo invertido - ∇, para o oxigénio uma circunferência 

atravessada por uma cruz. O óxido de azoto por sua vez está representado por um triângulo 

com a cruz desenhada do lado exterior a este. Embora estes símbolos sejam regulares e 

fáceis de decifrar, nada nos dizem quanto à composição de cada um destes compostos.  

A simbologia de Berzelius é mais clara e simples. Ela caracteriza-se pelo abandono de toda 

a antiga simbologia e pelo recurso à utilização das primeiras letras correspondentes aos 

nomes dos elementos que se pretendem simbolizar. Por exemplo, para um estudante de 

química, que está familiarizado com a grafia de que a Química se reveste, a leitura da 

simbologia que se encontra na segunda linha da figura 15, é bastante clara e simples. 

Ainda nesta figura, estão representadas as entidades que nos indicam as proporções em que 

cada um dos compostos se encontra. 

Na simbologia de Lavoisier estas entidades são as que estão colocados à esquerda dos 

símbolos, e na simbologia de Berzelius correspondem aos valores numéricos que estão 

colocados também à esquerda de cada composto. Esta notação numérica de Berzelius é 

muito mais clara e imediatamente perceptível.  

Contemporâneo de Berzelius e promotor de uma nova estrutura para os compostos John 

Dalton contribuiu para uma nova forma de visualizar os compostos e de os estruturar 

espacialmente, embora não o faça de uma forma tridimensional, consegue fazê-lo numa 

aproximação bidimensional.  

2.4. John Dalton (1766-1844)  

Com o evoluir dos conhecimentos teóricos, a representação diagramática torna-se 

indispensável, especificamente no que concerne aos modelos atómicos e moleculares. 

Embora a Química desde sempre tenha recorrido à imagem para melhor se expressar, esta 

só tem realmente impacto, quando no século XIX o químico necessita de tornar explícita a 

noção da molécula. 
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Com ela vem um hipotético arranjo dos átomos, aos quais Dalton confere a configuração 

de pequenas esferas organizadas no espaço. 

É, para justificar essa nova teoria atómica que Dalton vai criar o primeiro modelo físico a 

três dimensões que constitui a base do conceito de átomo que ainda hoje utilizamos.  

Poder-se-ia dizer que, no fundo, o que aconteceu foi que a linguagem da Química, 

recentemente reformada por Lavoisier e Berzelius, mostrou revelar-se incapaz de dar conta 

desta nova teoria atómica. A sua bidimensionalidade foi, por assim dizer, ultrapassada 

pelas vantagens de uma representação tridimensional  

David Knight, no seu artigo sobre a ilustração em Química (1996), refere a obra de Dalton, 

New System of Chemical Philosophy (1808), na qual é apresentada uma tabela (fig. 16) 

onde estão representados vários átomos, como o hidrogénio, oxigénio, ferro, zinco, cobre, 

bem como compostos que Dalton designa como binários, ternários, quaternários. Mais 

tarde, estes compostos, com esta classificação, serão designados por moléculas.  

 

 
Fig. 16 - Tabelas de Dalton que se encontram na sua obra intitulada, New System of Chemical 

Philosophy (1808)32. 

                                                 
32 Imagem retirada do prefácio de Nunes dos Santos da edição facsimilada do original do Methode de 
Nomenclature Chimique (1787) pp. XLII, XLIII.  
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Não tendo ainda o conceito de molécula, Dalton escreve os compostos tendo em atenção a 

proporcionalidade dos vários átomos que os constituem. E para isso, explora já as 

virtualidades diagramáticas da escrita.  

Dalton ainda não tinha nada que o guiasse no sentido da determinação do número absoluto 

de átomos que compunham os diferentes compostos. Ele apenas podia assumir que os 

compostos teriam fórmulas simples, como, por exemplo, a água, que seria composta por 

um átomo de oxigénio e um átomo de hidrogénio, verificando-se no entanto mais tarde 

que, na molécula de água, existem dois átomos de hidrogénio e um átomo de oxigénio.  

No entanto, embora Dalton não possuísse ainda o conhecimento da estrutura molecular, 

associou um determinado arranjo espacial ao conjunto de átomos que constituem o 

composto.  

Como podemos observar na figura 16, Dalton organizava num espaço a duas dimensões a 

orientação dos vários átomos dentro de cada composto, tendo criado várias figuras 

espaciais para compostos com o mesmo número de átomos. Por exemplo, compostos com 

5 átomos podiam apresentar dois tipos de configurações como acontece com a amónia, o 

ácido nitroso e o ácido prússico.  

Na figura 17, estão representados três compostos. Sendo dois deles muito idênticos, 

apresentam a mesma forma, como é o caso da amónia e o ácido nitroso. O ácido prússico 

por sua vez tem uma estrutura física bem diferente.   

 

 

 

Fig. 17 - Compostos com cinco átomos33 

 

                                                 
33 Ibid. 
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Este tipo de representação evidencia uma evolução relativamente à forma como os átomos 

se irão dispor quando formam a molécula. 

Podemos então dizer que, a simbologia criada por Dalton já foi um passo largo para a 

noção de estrutura molecular que surge uns anos mais tarde. 

Segundo o químico espanhol Pedro Cintas (2002), as representações das moléculas de 

Dalton são já muito interessantes do ponto de vista da visualização da molécula a duas 

dimensões, embora na época ele ainda não tivesse o conhecimento da proporcionalidade 

correcta dos elementos que compunham as moléculas. Aqui o importante é mesmo saber 

como os átomos estão dispostos para formar a molécula. 

É interessante notar que as representações de Dalton para algumas substâncias já incluíam, 

para os átomos, um arranjo geométrico a duas dimensões. No entanto e infelizmente, as 

fórmulas de Dalton foram escolhidas para representar uma disposição simétrica dos átomos e 

pouco tinham a ver com uma possível explicação das propriedades do composto, para além de 

que algumas das suas moléculas não reflectiam ainda, a composição exacta dos seus elementos 

que as compunham (Cintas, 2002). 

Segundo Knight (1996), Dalton já tinha a noção da tridimensionalidade dos compostos, 

razão pela qual os desenhou como se tivessem um certo relevo. Esta situação aconteceu 

muitos anos antes dos químicos teóricos levarem a sério as três dimensões na estrutura das 

moléculas. 

Embora Dalton não estruture os compostos de uma forma tridimensional, fá-lo no entanto 

para os átomos. No Museu da Ciência de Londres encontram-se umas esferas em madeira, 

atribuídas a Dalton.  

 

 
Fig. 18 - Bolas de madeira expostas no museu da ciência de Londres34, 

                                                 
34 http://www.sciencemuseum.org.uk/images/object_images/277x265/10312949.jpg 
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Assim, com Dalton temos um modelo atómico tridimensional e uma representação 

bidimensional dos compostos. O recurso a modelos a três dimensões é cada vez mais 

imprescindível. 

Ramberg, no seu artigo Pragmatism, Belief, and Reduction Stereoformulas and Atomic 

Models in Early Stereochemistry (2000), escreve: 

As técnicas para modelar átomos e moléculas datam pelo menos às esferas de madeira de Jonh 

Dalton e aos seus gráficos de círculos nos inícios do século XIX e, nos anos 1850 e 1860, os 

químicos criaram uma vasta gama de modelos físicos de demonstração e, representações 

simbólicas das moléculas a duas dimensões, particularmente em Química Orgânica (Ramberg 

2000).     

Por outras palavras a partir de meados do século XIX, a forma como os químicos 

pensavam e reflectiam sobre a constituição da matéria começou a sofrer algumas 

alterações, passando de uma visão abstracta e verbal para uma forma mais construtivista, 

ilustrativa e mesmo mecânica. 

Esta transição gradual deve-se, essencialmente, ao novo interesse pela constituição 

molecular, estimulada pelo nascimento da química orgânica, ramo da química 

correspondente aos estudos dos compostos de carbono, que começou a desenvolver-se na 

primeira metade do século XIX, bem como ao aparecimento da nova teoria da estrutura 

química, na segunda metade do mesmo século. 

Como consequência, as moléculas foram consideradas como sendo compostas por átomos 

cuja posição relativa era determinada pela sua valência ou pela respectiva força de ligação.  

No entanto, esta estrutura não era encarada da mesma forma por todos os químicos. Alguns 

duvidavam da sua veracidade relativamente à representação correcta do arranjo dos átomos 

na molécula, mas não duvidavam da autenticidade da fórmula química nem puseram em 

causa a escrita da fórmula, que consideravam uma ajuda preciosa na classificação das 

propriedades químicas e físicas do composto. 

Segundo Knight (1996), a partir de certa altura, começou a sentir-se necessidade de 

visualizar as moléculas de forma tridimensional. A simples visualização escrita da fórmula 

não era suficiente para avançar. Foi então que os químicos tiveram que recorre aos 

modelos. “Assim que os fizeram, eles precisaram desses modelos (disponíveis 
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comercialmente a partir de 1867) para demonstrar o que tinham escrito a lápis no papel” 

(Knight, 1996). 

Apesar de outros químicos terem recorrido a estruturas tridimensionais, foram, no entanto, 

as do Holandês Jacobus van’t Hoff, e do Alemão August Wilhelm Hofmann, que tiveram 

maior projecção. Como adiante veremos, estes dois químicos criaram importantes modelos 

a três dimensões, construíram-nos eles próprios, trabalharam-nos e utilizaram-nos para 

melhor compreender a estrutura das moléculas.  

Eram ambos químicos orgânicos, muito vocacionados para a visualização espacial das 

moléculas. Apesar de serem contemporâneos, desenvolveram modelos diferentes para as 

mesmas realidades. 

No entanto, estavam ambos fascinados pelas mesmas questões relativas às moléculas 

orgânicas: como serão as moléculas tridimensionalmente? Como se apresentarão no 

espaço? Como estão ligados os átomos na molécula? Como é possível que substâncias com 

a mesma estrutura, possam ter propriedades diferentes?  

A resposta a estas perguntas está na origem de um novo ramo da Química Orgânica que se 

formalizou com o trabalho do químico van’t Hoff - a estereoquímica. 
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Representações simbólicas e modelos 
3D na Química Orgânica 

3.1. Algumas representações simbólicas  

Como foi exposto anteriormente, a Química em geral e o ramo da Química Orgânica em 

particular, possuem uma linguagem e uma simbologia característica. Estas, linguagem e 

simbologia são totalmente distintas da linguagem comum e, diferentes das linguagens 

simbólicas utilizadas nas outras ciências, nomeadamente na Matemática. Como diz Pombo 

num artigo intitulado Epistemologia, linguagem da Química e ensino: algumas 

observações interdisciplinares (2002). 

Para lá da Matemática, a Química é a única Ciência que possui um sistema específico 

de notação não inteiramente redutível à linguagem Matemática mas que, tal como 

aquela, é rigorosa, operativa e heurística. Trata-se de um caso excepcional, de um 

sistema simbólico lentamente apurado, que se vai transformando à medida dos 

processos experimentais da Química [desde a ideografia mágica e notação analógica 

(hieroglífica) dos alquimistas aos ensaios de transcrição qualitativa de Lavoisier e às 

inovações introduzidas por Adets, Hassenfratz e estabilizadas por Berzelius, no início 

do século XIX] (Pombo, 2002).  

Por exemplo, Augusto Hofmann no seu livro Introduction to Modern Chemistry: 

Experimental and Theoretic35 (1866), utiliza a seguinte simbologia para indicar como se 

processa, em termos de reacção, a decomposição da água e do cloro, originando como 

produto da reacção o cloreto de hidrogénio e oxigénio (Hofmann, 1866, 89). 

 

Fig. 19 - Representação simbólica da escrita de uma reacção química no século XIX (1866). 

                                                 
35 Hofmann A., (1866) Introduction to Modern Chemistry: Experimental and Theoretic, London Walton and Maberly, p 
89 
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Curiosamente, Hofmann utiliza dois modos de representação. Um primeiro com uma 

simbologia e um segundo que para ele é mais simples. No entanto, a simbologia é mesma o 

que muda é a forma da sua disposição no espaço, a sua representação diagramática.  

A representação da água da forma mais simplificada de Hofmann é o que chamamos uma 

fórmula química, onde figuram os símbolos químicos dos elementos que constituem o 

composto, e a proporção em que cada um se apresenta. No caso da água a proporção é de 

uma parte de oxigénio para duas partes de hidrogénio, ou seja, utilizando a nomenclatura 

actual, uma molécula de água, é composta por um átomo de oxigénio e dois átomos de 

hidrogénio. A escrita simbólica da fórmula química é feita do seguinte modo: escreve-se os 

símbolos químicos dos elementos que constituem a molécula e do lado direito e em baixo 

assinala-se a proporção que cada um entra no composto, através de um valor numérico. 

Desta forma a escrita simbólica de um composto químico é perceptível a qualquer químico.  

Para Ursula Klein, no artigo Experiments, models, paper tools: cultures of organic 

chemistry in the nineteenth century (Klein, 2003), as primeiras fórmulas químicas, como as 

de Hofmann, funcionaram não só como uma linguagem mais clara e mais de acordo com o 

que se pretendia representar, mas também como ferramentas utilizadas experimentalmente 

para investigar as reacções químicas orgânicas, assim como foram também utilizadas para 

a construção de modelos em reacções químicas. 

Os químicos começaram a aplicar fórmulas químicas não primariamente para representar e 

para ilustrar o conhecimento preexistente, mas sim como ferramentas de produção de papel 

ou, ferramentas de trabalho para criar ordem na selva da Química Orgânica.  

A manipulação de fórmulas em papel e mostrar o visual de possíveis recombinações de sinais 

tinha o poder sugestivo da introdução de novos significados, que os químicos tentou 

corresponder-se com traços experimentais. Ao fazer isso, tacitamente, que modificaram o 

quadro intelectual existente e introduziu novos conceitos e objectos de investigação que abre 

novas vias de investigação, como a prática experimental de sintetizar novos derivados 

orgânicos através de substituições (Klein, 2003, 2-3).  

Voltando á representação da escrita simbólica de uma reacção química, e focando a nossa 

atenção para a representação simplificada da decomposição da água pelo cloro, 

verificamos que este tipo de representação contém vários tipos de caracteres, entre eles: 

números, letras e símbolos. E é preciso ter conhecimentos em química para se alcançar o 

significado da expressão escrita da reacção.  
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Posteriormente, a escrita das reacções químicas torna-se cada vez mais cifrada e utilizando 

um número cada vez maior de símbolos.  

Se observarmos a escrita da reacção química entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, 

tal como ela se apresenta na actualidade, verificamos que surge uma seta em vez do 

símbolo da igualdade, surgem parêntesis com letras entre eles, e todo um conjunto de 

formas muito técnicas e precisas de representação.  

 

H2SO4 (aq) + 2NaOH (aq) → Na2SO4 (aq) + 2H2O (llll) 

 

A disposição dos caracteres numéricos à direita e à esquerda das letras correspondem a 

entidades diferentes; à esquerda equivalem a coeficientes estequiométricos e à direita 

identificam o número de átomos que se encontra em cada molécula. Os coeficientes 

estequiométricos correspondem às proporções em que os compostos se vão combinar, 

neste caso corresponde à proporção de por exemplo uma mole de ácido sulfúrico para duas 

moles de hidróxido de sódio; os índices inferiores que correspondem ao número de átomos 

que compõe a molécula, por exemplo na molécula de H2O, existem dois átomos de 

hidrogénio e um átomo de oxigénio. A seta indica a separação dos reagentes e dos produtos 

da reacção. O símbolo da adição do lado esquerdo da equação corresponde à junção dos 

reagentes, e o mesmo símbolo do lado direito representa a separação dos produtos da 

reacção.  

Entre parêntesis colocam-se letras que representam os estados físicos ou as formas em que 

estes compostos se encontram aquando da realização da reacção, neste caso o símbolo aq, 

significa estado aquoso, e o símbolo l, estado líquido. 

Ou seja, este tipo de escrita mais técnica, permite veicular uma muito maior informação. 

A evolução da Ciência Química é assim acompanhada por uma evolução na escrita, que se 

torna cada vez mais explicita, precisa e mais abrangente.  

O salto desde Lavoisier até aos nossos dias é muito evidente, os símbolos neste momento 

são claros, explícitos, unívocos e portanto facilmente descodificados pelos químicos.  
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O processo para se chegar a este tipo de escrita de uma reacção química foi complexo e 

nem sempre linear. No entanto foi muito importante para o desenvolvimento dos vários 

ramos da Química. 

Sendo a Química Orgânica o ramo de Química que nos interessa olhar com mais atenção, e 

estando esta directamente relacionada com a estrutura dos compostos orgânicos, vamos 

visualizar um pouco a evolução escrita das fórmulas de estrutura dos compostos orgânicos. 

A fórmula que se utiliza para representar um composto depende da informação que se 

queira particularizar sobre a molécula. 

Podemos, por exemplo, querer apenas saber a composição da molécula, então 

apresentamos a fórmula, CH4 O. Esta é uma forma simples de representar a molécula de 

metanol. Dá, a quem tenha um mínimo de conhecimentos de química, a indicação de que, 

nesta molécula, existem quatro átomos de hidrogénio, um átomo de carbono e um átomo 

de oxigénio.  

Mas nada nos diz quanto às ligações entre os átomos. Como se ligam os átomos entre si? A 

representação passa então a ser feita do seguinte modo: CH3OH. Aqui já temos uma 

percepção um pouco mais aproximada de como os átomos se estruturam dentro da 

molécula. Mas ainda não nos dá a orientação dos átomos dentro da molécula. Quantas 

ligações existem entre os átomos? Para isso temos de fazer outro tipo de representação 

como está representado na figura 20. 

H

C OH

H

H

 
Fig. 20 - Representação da fórmula de estrutura do metanol. 

Ainda dentro deste tipo de representação podemos apresentar os electrões não ligantes dos 

átomos de oxigénio. 

C

HH

H O

H

 

 

Fig. 21 - Representação da fórmula estrutural do metanol com a explicitação dos electrões não 
ligantes. 
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No século XX, os métodos experimentais de determinação da geometria molecular, como 

sejam diferentes métodos espectroscópicos e de difracção, permitiram obter uma 

informação mais precisa da forma espacial da molécula, indicando a existência de ângulos 

nas ligações entre os átomos. A representação da esta molécula pode então tomar a 

seguinte forma:  

 

C

H

O
H

H
H

 
Fig. 22 - Representação da fórmula de estrutura geométrica do metanol. 

 

Mas a Química ainda recorre a outras formas de representação das moléculas orgânicas, 

sobretudo quando estão em jogo moléculas muito grandes, com um grande número de 

átomos de carbono e hidrogénio. É o caso, por exemplo, da forma simplificada para a 

molécula de pentan-3-ona, em que não estão representados os átomos de carbono nem os 

átomos de hidrogénio. Este tipo de representação, como o que se encontra na figura 23, 

torna menos confusa a visualização de moléculas muito grandes. 

Ainda dentro deste tipo de simbologia, vale a pena referir outras formas de representação 

de moléculas que passam a ser usadas em meados do século XX. 

 

O

 

Fig. 23 - Representação da fórmula de estrutura condensada da molécula de penta-3-ona. 

 

A representação gráfica pode ser, representada num plano bidimensional como a que se 

apresenta na figura 24, onde está desenhada a molécula de celobiose, ou com a estrutura 

tridimensional de uma bola de futebol como é o caso da representação da molécula de 

fulereno, molécula orgânica constituída por 60 átomos de carbono ligados entre si. 
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  a)       b) 

Fig. 24 - Representação da fórmula de estrutura da molécula de a) celobiose e de b) fulereno. 

 

O carbono é um elemento químico que tem uma particularidade muito interessante, os 

átomos de carbonos estabelecem com muita facilidade ligações entre si. Esta 

particularidade faz com que possa construir moléculas contendo um grande número de 

átomos de carbono. A Química Orgânica é justamente o ramo da Química que estuda os 

compostos de carbono. 

3.2. Química Orgânica 

A Química Orgânica era, no início do séc. XIX, um domínio quase desconhecido. Embora, 

as descobertas de alguns dos corpos orgânicos fossem já do conhecimento dos alquimistas, 

desde a Idade Média, e alguns processos orgânicos, como é o caso por exemplo, das 

fermentações fossem já conhecidos e praticados, no entanto, o que se tinha observado era 

ainda muito pouco, quando comparado, com o que a própria Natureza produz em matéria 

de compostos orgânicos.  

Os cientistas pensavam, no princípio do séc. XIX, que os «corpos orgânicos» não podiam 

ser produzidos senão por organismos vegetais ou animais. Estes, com efeito, possuiriam 

uma força especial própria da vida (Cabral, 2003). O químico não estava em condições de, 

durante uma síntese, dar aos elementos inanimados, a força vital que lhes faltava. Este 

pensamento vitalista, formulado por Berzelius, que afirmava: “a força vital é inerente à 

célula viva e o homem não pode criá-la em laboratório” (cit. in Bechtel, 1998), é 

destronado por Friedrich - Wohler em 1828, que consegue sintetizar em laboratório uma 

substância que se encontra na urina e no sangue, a ureia. Esta substância orgânica foi 
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sintetizada através do aquecimento do composto inorgânico, cianato de amónio. Este 

processo ficou conhecido por síntese de Wohler. 

Com o êxito desta experiência, os químicos orientam os seus trabalhos experimentais com 

vista à construção de compostos orgânicos feitos em laboratório, que por sua vez, 

proporcionaram o aparecimento do ramo da química conhecido por química orgânica.  

Em 1858, Friedrich Kekulé define a química orgânica como sendo a parte da química que 

se dedica aos compostos de carbono. 

Sendo um novo ramo, a Química Orgânica recolhe uma grande afluência de químicos, 

sobretudo jovens cientistas no início de carreira. Estes dedicam-se essencialmente ao 

estudo dos compostos de carbono. Surgem novos compostos vindos, não só da Química, 

mas também da farmacologia, que precisam ser analisados e estudados. 

Face a este grande fluxo de matéria para ser analisada, os cientistas, sobretudos os que se 

iniciam na profissão têm aí, um excelente ponto de partida. Assim se compreende o 

elevado número de cientistas que se dedica aos compostos de carbono.  

A química dos compostos de carbono difere um pouco dos outros ramos da química, 

sobretudo no que concerne à variadíssima gama de compostos que contém, e pelo facto de 

existirem compostos com grandes massas molares, ou seja, compostos com um 

elevadíssimo número de átomos.  

Nestas circunstâncias, compreende-se que a Química Orgânica tenha necessidade 

proeminente de um novo simbolismo, cada vez mais diagramático, para melhor se 

expressar e evoluir. 

De facto, logo no início da estruturação deste ramo da Química, com o aparecimento dos 

novos compostos orgânicos e, sobretudo, com a proliferação das sínteses orgânicas, os 

químicos sentem a necessidade de recorrer à imagem a duas e três dimensões. 

Apesar de, em toda a história da Química, ter existido uma atitude ambígua relativamente 

às representações visuais, elas foram necessárias ao desenvolvimento da Química como 

Ciência, que utilizou desde sempre formas diagramáticas para se desenvolver como 

Ciência.  
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Já aqui mostramos, como desde os alquimistas, se foi constituindo uma linguagem que 

passa pela simbologia e por algumas representações pictóricas próprias da linguagem 

Química. É o caso das representações figurativas da teoria atómica de Dalton e da sua 

especulação acerca da forma dos átomos, que seriam representados por pequenas esferas. 

Da mesma maneira, a versão não figurativa da notação Berzelius, e as várias 

representações das moléculas de Hofmann, bem como a escrita das reacções químicas, são 

manifestações da intensa exploração simbólica e pictórica característica da Química.  

No entanto, para alguns autores há uma separação temporal entre a utilização verbal e 

abstracta da Química e a sua abordagem mais pictórica. Para Meinel (2004), por exemplo, 

é, no século XIX, com o início da Química Orgânica, que os químicos começam a sentir a 

necessidade de recorrer a procedimentos cada vez mais diagramáticos. Diz Meinel: 

“Durante os anos 1860, contudo, a forma dominante que os químicos pensam acerca da 

matéria, mudou da forma abstracta e verbal para uma abordagem construtivista e pictórica” 
36(Meinel, 2004, 242). 

De qualquer forma, o que nos interessa aqui salientar é o facto de com o início da 

constituição da Química Orgânica como um ramo da Química, assistimos ao 

desenvolvimento de um uma intensa procura de novas formas de representação, até 

chegarmos, em meados do século XIX, aos modelos moleculares a 3D. De facto, é então 

que surgem os primeiros químicos responsáveis pela produção dos primeiros modelos 

moleculares a três dimensões. 

Ora, o que pretendemos destacar nesta dissertação é justamente o papel que os modelos a 

três dimensões tiveram no progresso da química orgânica.   

3.3. Os primeiros modelos 3D para as moléculas 

Os químicos orgânicos iniciam os primeiros passos, neste recente campo de pesquisa, com 

a síntese dos novos compostos orgânicos. Grande parte dos cientistas que se dedicava à 

Química Orgânica estava interessada nestes processos sintéticos das substâncias. É um 

                                                 
36Meinel, C. (2004) “Molecules and Croquet Balls”, In Chadarevian, & N. Hopwood (eds), Models: The Third Dimension 
of Science, Stanford: Stanford University Press, pp. 242. 
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campo novo, que químicos experimentais e teóricos têm à sua frente, uma imensidão de 

situações novas para testar. E a produção de novos compostos orgânicos, por via sintética é 

uma novidade que convém ser explorada. 

Todo este fervilhar de novos conhecimentos, promoveu nos cientistas uma nova forma de 

encarar a estrutura molecular. Na primeira metade do século XIX, sabia-se que as 

moléculas eram constituídas por átomos, e que estes, por sua vez, tinham uma determinada 

valência e uma força de ligação. No entanto, o verdadeiro arranjo destes átomos dentro da 

molécula, a ordem pela qual os átomos se ligam uns com os outros, manteve-se 

controverso até finais do século. A maioria dos químicos preferiu usar as fórmulas 

químicas como uma mera ajuda para a classificação dos compostos e foram relutantes em 

aceitar as propriedades espaciais das realidades físicas. 

Mas não todos. Nos anos 60 do século XIX, alguns cientistas encaram a possibilidade de 

que o arranjo espacial da molécula é muito importante para prever a existências de novos 

compostos. É esta vontade de conhecer novos compostos, de relacionar a estrutura da 

molécula com as suas propriedades que levou os químicos a criar e utilizar os modelos 

tridimensionais para as moléculas.  

De facto, os modelos moleculares 3D surgem pela primeira vez, na Química Orgânica. 

Apesar de Dalton, em finais do século XVIII e início do século XIX, ter feito já uma 

abordagem tridimensional no que respeita à visualização dos átomos como grandezas 

espaciais, só nas moléculas se encontra a verdadeira aplicação deste conceito. 

Defendemos a tese de que o aparecimento destes modelos se deve, menos a razões 

comunicativas e mais à necessidade que o cientista tem em compreender as características 

e as propriedades que os compostos orgânicos apresentam. Com o evoluir da Química 

Orgânica, em que surgem continuamente mais compostos, alguns dos quais se assemelham 

de tal forma que parecem ser o mesmo apesar de, as propriedades que apresentam têm 

características diferentes, os cientistas começam a sentir necessidade de construir novas 

formas de visualizar a Química no espaço. 

A gama de compostos orgânicos que se conhece na primeira metade do século XIX, é já 

bastante elevada, de forma que, a escrita da fórmula molecular do composto não é 

suficiente para satisfazer os requisitos mínimos de visualização dos químicos orgânicos. O 
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químico orgânico necessita, para melhor entender o comportamento de um determinado 

composto, de ter um tipo de representação capaz de se ajustar às propriedades do 

composto. 

Cristoph Meinel, no seu artigo sobre moléculas e bolas de croquet37 (2004), refere, como 

responsáveis por esta mudança, um grupo de jovens químicos que desenvolvem em 

Londres a síntese orgânica e dão especial atenção à configuração das moléculas no espaço. 

Diz Meinel: 

Como consequência da nova visão da futura química, proposta por um grupo de químicos 

londrinos ligados à síntese orgânica, esta atitude mudou e os cientistas começaram a pensar 

que a “ química no espaço “não só lhes permitiu relacionar o comportamento químico às 

propriedades físicas, […] na ideia da molécula como um verdadeiro arranjo espacial (Meinel, 

2004, 242-243).  

Entre estes cientistas encontram-se alguns dos propulsores do interesse da 

tridimensionalidade das moléculas na Química, tendo sido, talvez, estes químicos os 

promotores de uma das maiores transformações do século XIX nesta disciplina. 

Esta estrutura espacial foi, dentro da bibliografia consultada, essencialmente utilizada e 

interpretada pelos químicos como simples ferramentas, cuja aplicação lhes permitia ilustrar 

os conceitos teóricos que pretendiam explicitar. Eram por usados para esclarecer melhor 

uma situação verbal. Como menciona Meinel no mesmo artigo (2004): “Modelos 

moleculares foram vistos como meras ilustrações de conceitos teóricos, tais como o átomo, 

a valência ou o espaço” (Meinel, 2004). 

Mas, mesmo quando foram usados na perspectiva de serem meras ilustrações, estes 

modelos permitiram promover um avanço na análise teórica dos conceitos que se 

encontravam em desenvolvimento na síntese orgânica. E o grupo de jovens químicos, terá 

compreendido o seu valor em contraponto à tradicional análise química de Lavoisier, na 

qual os modelos são utilizados apenas numa perspectiva de proporcionar ao leitor um 

modo de visualização de acordo com a descrição escrita. 

                                                 
37 Meinel, C. (2004) “Molecules and Croquet Balls”, In Chadarevian, & N. Hopwood (eds), Models: The Third 
Dimension of Science, Stanford: Stanford University Press, pp. 242–275. 
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Como observa Trevor Levere, “Até a década de 1870 [...] os químicos não tinham as 

ferramentas conceituais para Imagem e modelos tridimensionais das moléculas” (cit. in 

Ramberg, 2003, xxi), quer dizer, só na segunda metade do século XIX, os químicos 

tiveram na posse dos dados necessários para poderem construir e fazer uso dos modelos 

tridimensionais de uma forma mais construtivista.  

Quando se faz uma pesquisa, na literatura da Filosofia das Ciências sobre o tema modelos 

moleculares tridimensionais, o universo de artigos não é muito grande. No entanto, 

encontramos vários autores, sobretudo autores actuais que se dedicaram ao tema; entre eles 

o próprio Cristoph Meinel.  

Meinel (2004) defende no seu artigo que os modelos moleculares tridimensionais não são 

apenas meras ilustrações mas sim, uma nova maneira de comunicar e entender alguns 

conceitos em Química. Também Peter Ramerg (2003) e Pedro Cintas (2002) encaram os 

modelos moleculares 3D como uma nova forma de comunicar e compreender a 

composição, a estrutura e as propriedades das moléculas. Ou seja, todos estes autores 

salientam dois tipos de propriedades nos modelos 3D: o facto de permitirem por um lado 

comunicar e por outro entender ou compreender a composição e estrutura das moléculas. 

Ora, nesta dissertação defendemos que os modelos 3D, são essencialmente construções 

dotadas de poderosas virtudes cognitivas. Por outras palavras, o criador do modelo, 

constrói uma realidade material que dá corpo à sua imaginação e, ao fazê-lo, constrói um 

dispositivo que lhe permite avançar no seu próprio conhecimento.  

O valor heurístico resultante da criação de utilização dos modelos 3D, por nós defendido, 

remete fundamentalmente para um tipo de modelo que foi desenvolvido por um jovem 

químico orgânico holandês, Jacobus Henricus van't Hoff. No entanto, para melhor entender 

a nossa tese relativamente ao processo que envolve a problemática dos modelos 

moleculares 3D desenvolvida por van’t Hoff, vamos começar por referir um químico que, 

em meados do século XIX elaborou, também, um modelo tridimensional para as moléculas 

orgânicas.  

Embora diferente do modelo de van’t Hoff, que adiante estudaremos, o modelo molecular 

3D criado por Hofmann foi igualmente importante no desenvolvimento da síntese 

orgânica. Interessa-nos pois aqui fazer uma pequena abordagem ao modelo de Hofmann, 
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pois apesar de diferente, ajuda-nos a contextualizar e a perceber a grande novidade que o 

modelo de van’t Hoff vai introduzir. 

Pretendemos também demonstrar nesta dissertação que não foi apenas a ideia e a 

construção de modelos 3D que foi importante para o desenvolvimento do conhecimento 

em química, mas também o seu manuseamento dos modelos, o facto de os cientistas 

poderem ver, rodar, e manipular o modelo em toda a sua espacialidade e materialidade. 

Queremos também provar que foi através da manipulação desses modelos, da sua 

exploração e manipulação concreta, colocando e retirando as peças, que os químicos 

testaram as suas próprias ideias, não só visualizando novas noções teóricas, como 

construindo novas moléculas. 

Foram as inovações de Hofmann, e sobretudo de Jacobus Henricus van't Hoff que 

permitiram estabelecer interacções directas entre a imaginação do conceito de molécula e a 

visualização e representação tridimensional dessas mesmas moléculas. 

É objectivo deste trabalho mostrar as virtudes cognitivas dos modelos 3D, idealizados, 

criados e manipulas pelo holandês Jacobus Henricus van't Hoff, cujo trabalho teve um 

impacto muito elevado na comunidade cientista no final do século XIX, causando uma 

mudança profunda na Química Orgânica.  

Com o trabalho de van’t Hoff, encontramos vários químicos orgânicos que foram 

obrigados a reformular a sua compreensão de alguns conceitos em Química a partir do 

momento em que começaram a utilizar os modelos tridimensionais.  

Sobretudo os químicos que produziram eles próprios os seus modelos, tendo usado os 

materiais que tinham à sua disposição, associando às moléculas os mais diversos formatos. 

Criar, usar, e manusear esses modelos, permitiu-lhes maximizar a sua compreensão. 

O nosso interesse em Hofmann deve-se também ao facto de ele ter sido contemporâneo de 

van’t Hoff e, ao mesmo tempo, um grande utilizador e divulgador dos modelos 3D.  
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3.4. Modelo de Hofmann 

August Wilhelm Hofmann (1818-1892), químico alemão, foi sem dúvida um dos químicos 

fundador da síntese orgânica, tendo-se dedicado desde cedo à química orgânica assim 

como à sua divulgação. Como diz Meinel:   

No encontro da Sociedade Química de Londres em Abril de 1845, August Wilhelm Hofmann, 

décima cabeça do Real Colégio de Química, proclamou que a antiga abordagem analítica 

datada de Lavoisier será em breve substituída pela nova era da síntese química (Meinel, 2004, 

244). 

Hofmann estava voltado para a prática da síntese orgânica, tendo, conjuntamente com 

Frankland e Kekulé, trabalhado as moléculas num sentido mecânico, indicando como é que 

os átomos ou grupos de átomos se ligavam entre si, tendo em conta a valência de cada um 

dos átomos. Kekulé foi o responsável pela atribuição da valência quatro para o átomo de 

carbono.  

Para Hofmann as moléculas eram compostas por átomos e estes estavam ligados entre si 

dependendo essencialmente da sua valência e do número de ligações que se estabeleceriam 

entre cada par de átomos38. 

Grande parte do seu trabalho envolveu compostos que continham azoto, tendo por base a 

molécula de amoníaco (NH3). Por sua vez esta molécula, quando se liga a moléculas de 

hidrocarbonetos, dá origem a compostos com a denominação de aminas.  

Hofmann estabeleceu uma ligação muito forte com os compostos de carbono. Dedicou-se 

então à classificação das amina. Considerando-as como derivados formais do amoníaco, no 

qual, um ou mais átomos de hidrogénio, eram substituídos por radicais compostos de 

hidrocarbonetos. 

                                                 
38 A noção de valência foi um tema particularmente debatido no início do século XIX, em que todos os químicos 
estavam envolvidos. Foi um tema, ao mesmo tempo, controverso e central na história da química. Através das diferentes 
aproximações a noção de valência demonstrou ser pelo menos uma estratégia metodológica bastante eficiente para a 
aproximação do químico ao misterioso mundo interior da combinação química. Esta noção tentou abranger os antigos 
domínios da afinidade química acabando com isso por produzir uma maneira especial de representar a realidade invisível 
dos átomos e das moléculas através das chamadas fórmulas estruturais. Hofmann, na construção dos seus modelos, teve 
sempre a preocupação de ter em conta a valência de cada átomo para construir a molécula. 
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Este seu trabalho entre o amoníaco e os compostos de carbono fê-lo produzir a etilamina, 

fazendo a reacção entre o amoníaco e iodeto de etilo. O resultado positivo na substituição 

de um hidrogénio por um radical orgânico alertou Hofmann para a possibilidade dessa ser 

uma característica regular. Hofmann prosseguiu, sistematicamente, obtendo compostos 

análogos secundários e terciários por substituição dos equivalentes dos hidrogénios do 

amoníaco, percebendo que podiam ser diversamente substituídos por composto orgânicos. 

Na figura 25, estão representadas as formas diagramáticas de Hofmann para simbolizar 

estas substituições dos hidrogénios por radicais de compostos de carbono. 

 

 
Fig. 25 - Representações diagramáticas de Hofmann para a molécula de amoníaco e as respectivas 

substituições39. 

 

O seu interesse por estes compostos, contendo azoto, levaram-no a construir o modelo 

tridimensional da molécula de amoníaco, NH3. Esta é uma molécula pequena, composta 

por um átomo de azoto e três átomos de hidrogénio. A síntese orgânica, consistia na 

produção de moléculas orgânicas a partir de moléculas pequenas, Hofmann que 

comungava com Kekulé a teoria da valência dos átomos, trabalhou esta molécula como se 

o átomo de azoto tivesse a valência três e cada átomo de hidrogénio a valência um.  

A construção deste modelo tridimensional da molécula de amoníaco, permitiu a Hofmann 

substituir os átomos de hidrogénio por outros grupos de compostos orgânicos, dando-lhe 

uma visão muito mais abrangente do tipo de molécula que se poderia formar através de 

uma reacção de síntese do amoníaco com os compostos de carbono. Assim sendo, podia 

construir aminas primárias, secundárias ou terciárias, cujo número de combinações seria 

                                                 
39 Retirado do livro The development of modern chemistry de Aaron Ihde (1984), que se encontra na internet 
em:.http://books.google.pt/books?id=34KwmkU4LG0C&printsec=frontcover&dq=the+development+of+modern+chemis
try&hl=ptpt&ei=YlrATJmqGsGgOp3u3PsL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=o
nepage&q&f=false, acedido a 21 de Outubro de 2010. 
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ilimitado, devido às cadeias de hidrocarbonetos poderem variar indefinidamente. Este jogo 

de combinações foi extremamente útil aos químicos da síntese orgânica (Meinel, 2004).  

Com este tipo de representação Hofmann podia testar várias combinações dos átomos que 

estariam ligados para formar as moléculas. A construção de modelos 3D para as moléculas, 

em que o químico encaixa e desencaixa as peças, faz com que ele consiga fazer uma 

previsão do produto final da reacção antes de se dirigir ao laboratório e se dedique à 

realização da experiência. Neste jogo material que permite transformar uma noção 

abstracta em algo que possa ser visto e manipulado, o químico passa de um plano 

imaginativo para um plano concreto a ideia que faz do que acontece a nível microscópico 

numa reacção química, o que lhe permite aumentar o seu conhecimento sobre a forma 

como um composto é criado.  

O mundo químico é um mundo microscópico, cuja tradução para o macroscópico è feita 

por análise indirecta, através da análise das propriedades macroscópicas dos compostos. 

Compreende-se portanto, que a criatividade imaginativa do cientista seja muito importante 

para o desenvolvimento de modelos aplicáveis a esse mundo microscópico.  

Hofmann tinha essa capacidade e considerava muito importante para o avanço do 

conhecimento em síntese orgânica, a utilização de símbolos e modelos tridimensionais. 

Meinel escreve o seguinte quando se refere aos modelos tridimensionais das moléculas: 

A demonstração impressiva, mais do que a razão abstracta foi usada para transmitir o 

conhecimento. Refere ainda relativamente a Hofmann: Desta forma as noções teóricas 

transformam-se em imagens mentais que podem ser lidas como uma linguagem, “presente em 

mente em puras imagens” (Meinel, 2004, 245).  

Vejamos como Hofmann passou de uma simbologia bidimensional para a tridimensional. 

Como qualquer outro químico, Hofmann começou por fazer algumas representações a duas 

dimensões. No seu livro Introduction to Modern Chemistry (1866), refere a importância da 

simbologia da escrita das fórmulas moleculares. 

Analisemos então algumas imagens diagramáticas utilizadas por Hofmann, no que respeita 

à aproximação ao conceito de molécula. Hofmann, utilizou diagramas de caixas para 

explicar a composição das moléculas. Nas figuras 26 e 27 estão alguns esquemas que 



77 
 

Hofmann apresentou no livro Introduction to Modern Chemistry (1866), como forma de 

representar a estrutura de alguns compostos. Na página 67 do livro, Hofmann faz uma 

representação diagramática das moléculas de ácido clorídrico, água e amoníaco.  

A representação destas várias moléculas é feita utilizando diagramas de caixas onde se 

desenham quadrados nos quais se encontram inscritos os símbolos químicos de cada 

elemento. Cada quadrado simboliza um átomo de um determinado elemento e os átomos 

distinguem-se pelo respectivo símbolo químico. Para a molécula de água, Hofmann, 

representa três quadrados, dois a simbolizarem o átomo de hidrogénio e um a simbolizar o 

átomo de oxigénio. Para construir a molécula Hofmann precisa de ligar os átomos e fá-lo 

colocando os quadrados numa certa ordem, dois dos quadrados são colocados um por cima 

do outro, com a inscrição do símbolo do hidrogénio no seu interior e, ao lado, encostado a 

estes dois quadrados, representa um outro quadrado que corresponde ao átomo de 

oxigénio.  

 

 
Fig. 26 - As representações diagramáticas das moléculas de ácido clorídrico, água e amoníaco.40 

 

 

Fig. 27 - Representação diagramática da molécula de amoníaco.41 

 

                                                 
40 Representações diagramáticas que se encontram no livro que Hofamnn publicou em 1866. 
Hofmann, A. W. Introduction to Modern Chemistry: Experimental and Theoretic; Embodying Twelve Lectures Delivered 
in the Royal College of Chemistry, London. Walton and Maberly, London, 1866, 67. 
41 Figura retirada do mesmo livro na página 84. 



 

Mas a própria estrutura de caixas deste modelo, terá permitido a Hofmann verificar que, 

para melhor visualizar as possíveis combinações das moléculas, o modelo a três dimensões 

era seguramente o mais eficiente.

Hofmann, começa assim por utilizar materiais

bolachas (Fig. 28) e latas de tintas. 

 

Fig. 28 - Caixas de bolachas para representar os átomos (em Hofmann 1862

Como podemos observar, a ideia das caixas de bolachas ou d

da aproximação em termos de aparência física que estas apresentam relativamente à 

representação diagramática que o próprio Hofmann havia feito das moléculas. Se nos 

detivermos a observar, a forma como ele representa, por exe

ou a molécula de água, damo

De facto, se observarmos a figura 28, em que estão representadas vários conjuntos de 

caixas, verificamos que há uma grande semelhança entre a representação diagramática das 

moléculas através dos diagramas de caixas e esta forma de representação a três dimensões. 

                                                
42 Hofmann, A.: 1862-6, ‘On the Combining Power of
Imagem retirada do artigo, Exalting Understanding without Depressing Imagination Depicting Chemical Process
Knight, de 2003. 
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da aproximação em termos de aparência física que estas apresentam relativamente à 

representação diagramática que o próprio Hofmann havia feito das moléculas. Se nos 

detivermos a observar, a forma como ele representa, por exemplo, a molécula de amoníaco 

ou a molécula de água, damo-nos conta disso.  
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caixas, verificamos que há uma grande semelhança entre a representação diagramática das 
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De facto, se observarmos a figura 28, em que estão representadas vários conjuntos de 

caixas, verificamos que há uma grande semelhança entre a representação diagramática das 

s através dos diagramas de caixas e esta forma de representação a três dimensões.  

Proceedings of the Royal Institution, 4, 401-30. 
Exalting Understanding without Depressing Imagination Depicting Chemical Process de 
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A forma como Hofmann organiza as caixas de bolachas é idêntica à das representações das 

estruturas das moléculas da figura 26. Nestes conjuntos de caixas de bolachas Hofmann, 

considera cada caixa como uma representação de um átomo, e coloca as caixas encostadas 

umas às outras de forma idêntica à que tem na representação diagramática das moléculas 

da figura 26.  

É assim, com este conjunto de caixas de bolachas que Hofmann cria o seu primeiro modelo 

3D para as moléculas de cloreto de hidrogénio, água amoníaco e metano. 

No entanto, a construção do modelo 3D com caixas de bolachas ou de tintas, rapidamente 

se revela insuficiente.  

O modelo de caixa de bolachas apresenta alguns constrangimentos: Como vai ligar o 

azoto? Como se poderá ter em conta a valência dos átomos? E as ligações? Como é que se 

podem representar?  

Quando Hofmann (1862) coloca as caixas perto umas das outras, tenta estabelecer as 

ligações entre elas, mas como pode simbolizar as ligações entre os átomos? Hofmann 

depara-se aqui com uma dificuldade, como se liga o azoto? Hofmann, encaixa as caixas de 

bolachas umas por cima das outras, ficando cada caixa apenas ligada na vertical. Cada uma 

delas só poderia ligar-se duas vezes, em cima e em baixo, ficando por vezes caixas ao lado 

umas das outras o que o limitava bastante (Knight, 2003). Desta forma, Hofmann não 

conseguia construir uma estrutura molecular que lhe permitisse avançar no seu estudo.  

Hofmann, rapidamente, mudou de estratégia e de materialidade. Recorreu então ao modelo 

de átomo de Dalton, em pequenas esferas. Foi com bolas de croquet que fez e desenvolveu 

os seus modelos tridimensionais. O que se pretendia agora era conseguir distinguir os 

vários tipos de átomos. Para o fazer, pintou as bolas de croquet com cores diferentes. 

Assim, as bolas que representavam o oxigénio eram pintadas de uma cor, as que 

representavam o carbono seriam pintadas com uma outra cor e assim sucessivamente, de 

forma a que, cada cor pudesse corresponder apenas a um tipo de átomo. Resolvido este 

problema era necessário encontrar uma forma de estabelecer as ligações entre os átomos. 

Desta vez, Hofmann escolheu arames que representariam as ligações para ligar as várias 

bolas.  
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Com as bolas a representar os átomos, com as cores a distinguir esses átomos e os arames a 

estabelecer as ligações, Hofmann está pronto para construir as suas moléculas. 

Ligado à teoria de valência de Kekulé, que lhe permite saber quantas ligações estabelece 

cada átomo, Hofmann representa a valência pelo número de arames, nos quais, 

posteriormente, se irão estabelecer as ligações. 

Na figura 29 estão representados os modelos de Hofmann, em que ele utilizou umas 

esferas (bolas) em madeira pintadas com cores diferentes para identificar os átomos. A 

estas estão ligados arames que representam as respectivas valências, como é o caso do 

hidrogénio que tem valência um, apresenta então ligado à esfera apenas um arame, o 

oxigénio com valência dois, apresenta dois arames, o azoto com valência três, apresenta 

três arames e o carbono com valência quatro, apresenta quatro arames. Sendo a valência o 

número de ligações que cada átomo pode efectuar, temos então, o átomo de hidrogénio que 

apenas pode ligar-se uma vez, o átomo de oxigénio duas vezes, o átomo de azoto três vezes 

e o átomo de carbono quatro vezes. 

 

 
Fig. 29 - Bolas em madeira pintada com os símbolos químicos desenhados e as respectivas 

valências representadas por arames43. 

 

Hofmann, com os seus átomos e as respectivas valências e as suas ligações que se podiam 

estabelecer entre os átomos, começa a construir os seus modelos moleculares, ligando as 

esferas pelos arames, nos sítios onde colocou os arames que simbolizavam as valências.  

 

                                                 
43 Figura retirada de http://www.chem.yale.edu/~chem125/125/history99/6Stereochemistry/models/models.html.acedida 
a 21 de Outubro de 2010. 
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Fig. 30 - Sequência da construção da molécula de água44. 

 

Se analisarmos a figura 30, onde está a representada a sequência da representação 

esquemática feita por Hofmann na construção de molécula de água, verificamos que as 

esferas estão articuladas umas em relação às outras de forma linear, ou seja, empilhadas, de 

forma muito idêntica à que fazia com as caixas de bolachas, ficando a molécula com uma 

configuração linear num só plano.  

A molécula de água apenas tem três átomos, mas Hofmann faz o mesmo tipo de construção 

por exemplo para moléculas maiores como é o caso das moléculas que estão representadas 

na figura 31. 

 

 

 

Fig. 31 - Moléculas de vários ácidos que derivam do ácido clorídrico, por adição de oxigénio45. 

                                                 
44 Ibid. 
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Aqui o ácido percorrido, cuja composição envolve quatro átomos de oxigénio, um de cloro 

e um de hidrogénio, está montado também em forma de pilha, todos os átomos se 

encontram “arrumados “, uns por cima dos outros, o que era muito idêntico à construção 

dos mesmos modelos com as caixas de bolachas.  

Hofmann ainda relacionava a estrutura espacial das moléculas com a ideia da escrita 

diagramática das mesmas, colocou as valências dos átomos com valência dois na mesma 

linha, daí o empilhamento. Com o problema do amoníaco e do metano, em que o 

empilhamento já não era viável, aí, Hofmann imaginou as valências no mesmo plano mas 

já as colocou à roda da esfera.  

Temos por exemplo para a molécula de metano o esquema de construção que se visualiza 

na figura 32. 

 

 

 

Fig. 32 - Sequência da construção da molécula de metano46. 

 

Este tipo de construção permitiu a Hofmann fazer uma previsão em termos do produto 

esperado numa dada reacção de síntese, tornando-se numa mais-valia para o químico quer 

teórico quer prático. Neste tipo de construção, os químicos podiam prever quais seriam os 

produtos obtidos mais prováveis, quer numa reacção de substituição quer numa de 

eliminação. É de notar que esta previsão para além de ser benéfica em termos de avanço no 

conhecimento, também o é em termos de gastos no laboratório, a nível do material e dos 

                                                                                                                                                    
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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reagentes, pois a previsão facilita a escolha dos reagentes quando o químico prático se 

prontificaria a realizar a reacção para produzir algum composto.  

De notar também que estes químicos estavam já ligados à indústria, e aqui o tempo e 

dinheiro são condições demasiado importantes a ter em conta. Hofmann ainda utilizou este 

tipo de construção para explicar por exemplo formação do tetracloreto de carbono por 

substituição dos hidrogénios pelos cloros, mostrando aos seus colegas, as montagens que 

se encontram na figura 33. 

 

 

 

Fig. 33 - Construção de moléculas de cloro metano por técnicas de substituição do hidrogénio por 
cloro47. 

 

Este tipo de construção mostrava qual a previsão sequencial da substituição dos átomos de 

hidrogénio pelos átomos de cloro. 

Apesar de tudo, a ideia do “ tipo mecânico” oferece uma tremenda vantagem em permitir, em 

primeiro lugar, olhar para uma possível previsão e continuar a ser um composto desconhecido. 

Como consequência, este tipo de fórmulas tornaram-se uma ferramenta poderosa nesta nova 

síntese química (Meinel 2004).  

O estudo de Hofmann sobre o amoníaco e os compostos orgânicos derivados do amoníaco, 

as aminas, receberam uma atenção especial por parte do cientista, criando uns modelos 

moleculares das aminas, como os que se encontram na figura 34, com os quais Hofmann 

fazia demonstrações aos seus alunos e aos seus colegas. Este modelo era conhecido por 

Glyptic Formulae.  

                                                 
47 Ibid. 
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Fig. 34 - Construção de “moléculas” de aminas por técnicas de substituição48. 

 

Estes modelos foram muito divulgados tendo-se tornado rapidamente muito conhecidos. 

Posteriormente foram fabricados em série para de seguida serem utilizados em salas de 

aula de química orgânica. 

Acerca destes modelos Meinel (2004) descreve o seguinte: “Nas mãos de Hofmann a teoria 

estrutural da química orgânica foi traduzida em regras para a construção e postas em 

prática. Isto foi uma maneira de prever o futuro da Química” (Meinel, 2004, 253). 

Apesar destes modelos terem tido uma grande aceitação por parte dos colegas de Hofmann, 

não deixam de ser modelos que não representam na realidade a configuração espacial das 

moléculas. Hofmann estava consciente disto. Ele sabia que toda a notação simbólica em 

Química é puramente uma ferramenta formal, que não correspondia à realidade, logo não 

podiam representar os arranjos físicos dos átomos. Ele sabia também que os seus modelos 

                                                 
48 Imagem retirada do artigo Meinel, C. (2004) “Molecules and Croquet Balls”, In Chadarevian, & N. Hopwood (eds), 
Models: The Third Dimension of Science, Stanford: Stanford University Press. 
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pretendem apenas dar uma ajuda na classificação dos compostos e nas operações químicas 

como as de substituição e de eliminação, através de analogias. 

Mas como diz Meinel (2004), os modelos de Hofmann são ferramentas que visam entender 

melhor as reacções de síntese orgânica e contribuir para um avanço na determinação do 

número de ligações entre cada átomo. Embora não corresponda ao arranjo espacial das 

moléculas, os modelos de Hofmann permitem compreender como estão ligados os átomos 

na molécula. Como Meinel refere:  

Convencido de que as notações simbólicas em química são puramente ferramentas formais que 

não correspondem à realidade, esta abordagem evita explicitamente as questões da verdade. 

Consequentemente, os tipos de modelos de Hofmann e os cubos atómicos não querem 

representar o arranjo físico dos átomos. Eles apenas pretendem traduzir as operações químicas 

de eliminação e substituição através da sua classificação e das analogias encontradas (Meinel, 

2004, 246). 

Consequentemente, os modelos de Hofmann não foram usados para permitir fazer um 

juízo sobre a forma como os átomos estão na realidade ligados na molécula, mas sim como 

meio para explicar as várias sínteses orgânicas. De qualquer forma, foi através de um 

modelo constituído por peças tridimensionais que Hofmann conseguiu fazer previsões 

quanto ao composto esperado numa reacção. Por outras palavras, apesar de não traduzirem 

o arranjo espacial das moléculas, estes modelos foram importantíssimos para a 

visualização da estrutura das moléculas dentro da síntese de compostos orgânicos. 

Mas, porque é que estes modelos não representam os arranjos das moléculas no espaço? A 

resposta está na forma como Hofmann organizou a estrutura dos átomos, uns em relação 

aos outros. 

Hofmann deu aos átomos uma tridimensionalidade, mas não o fez da mesma forma para as 

moléculas. 

Como é que Hofmann estrutura a forma espacial de uma molécula? Como a representa no 

papel e a três dimensões? 

Vale a pena observar a figura 35, que representa o modelo exposto no Museu da Ciência de 

Londres de uma molécula de metano a três dimensões, idêntica à criada por Hofmann. 
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Fig. 35 - Molécula de metano exposta no museu de Londres.49 

 

Como se verifica a molécula de metano a três dimensões está a construída com uma esfera 

central preta e quatro esferas brancas. As esferas estão ligadas umas às outras por quatro 

arames. A esfera preta central simboliza um átomo de carbono, partindo desta esfera quatro 

arames que simbolizam as ligações entre os átomos de carbono e os átomos periféricos. De 

notar ainda que, nesta estrutura, os arames que saem da esfera central estão dispostos num 

só plano, de tal forma que toda a estrutura está disposta no plano vertical. 

O que é de salientar nesta configuração que Hofmann atribui à molécula de metano, é que 

do átomo de carbono no centro da molécula partem quatro ligações em direcções opostas 

duas a duas, sempre no mesmo plano, dando origem a uma molécula planar. 

A figura 29, atrás apresentada, representa em esquema as esferas que Hofmann utilizou e 

mais uma vez, verificamos que os arames estão colocados todos num dado plano, para 

todos os átomos. O oxigénio tem dois arames que fazem um ângulo de 180 º, o azoto tem 

três arames que fazem ângulos de 120º e o carbono apresenta quatro arames que fazem 

ângulos de 90º entre si. Este tipo de orientação nos arames obriga que as ligações fiquem 

todas no mesmo plano, daí todas as moléculas, por muitos átomos que contenham, sejam 

todas planares.  

Quer isto dizer que todas as representações moleculares 3D de Hofmann apresentam uma 

configuração planar, ou seja todos os átomos que compõem a molécula estão expostos 

                                                 
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Molmod.jpg acedido a 18 de Outubro de 2010. 
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segundo um plano. Ou seja, Hofmann não construía os seus modelos com a geometria das 

moléculas como nós o fazemos actualmente, pois as suas moléculas eram espalmadas, 

como se tivessem uma existência a duas e não a três dimensões, mas já representava os 

átomos por pequenas esferas e usava arames para estabelecer as ligações, como o fazemos 

nos dias de hoje. 

Apesar de não ser certamente esta a forma real das moléculas (pois seria muito estranho 

todas as moléculas fossem planares), a verdade é que Hofmann e os seus contemporâneos 

consideraram estes modelos muito importantes para a Química Orgânica.  

Hofmann era um químico orgânico interessado nas reacções de síntese orgânica, o estudo 

que efectuou quer em termos os derivados da molécula de amoníaco quer das moléculas 

orgânicas, foi em função dessas reacções e não em relação às propriedades dos compostos, 

quero com isto dizer, que os modelos por ele criados, foram elaborados na perspectiva da 

construção de peças onde apenas era importante o tipo de combinações entre os átomos 

que compunham a molécula e não propriamente a forma espacial que eles apresentariam. 

Os modelos de Hofmann constituíram um veículo de transmissão das noções abstractas da 

Química. O próprio Hofmann pretendia que os estudantes adquirissem este tipo de imagem 

concreta e a pudessem utilizar em vários compostos químicos.  

A demonstração impressiva de um objecto em vez da sua apreciação abstracta, era 

seguramente, o melhor método para a transmissão do próprio conhecimento científico. 

Os seus modelos acabaram por ser comercializados em forma de Kits de modelos, 

começando, em 1866, a surgir vários catálogos de diferentes fabricantes com kits de 

átomos como os de John Joseph Griffin, da companhia de instrumentos de Londres. 

Os modelos oferecidos nos kits podiam ser manipulados de acordo com regras 

estabelecidas. Nas mãos de Hofmann, a estrutura da teoria da química orgânica é 

transmitida por regras de construção que são postas em prática. Isto era uma maneira de 

promover de forma eficaz a aprendizagem da Química. 

Hofmann foi divulgador da Ciência Química, sendo convidado frequentemente para fazer 

palestras nas várias universidades da Europa e sobretudo, a participar as suas descobertas 

no Instituto Real Britânico em Londres, local onde frequente e tradicionalmente se 
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efectuavam sessões de divulgação dos trabalhos científicos. Essas sessões, conhecidas pelo 

nome Science lectures, encontrando-se entre elas uma que era a mais procurada a Friday 

evening discourses, eram destinadas a uma comunidade alargada e com graus de 

conhecimento muito variados. Assim por exemplo, no dia 7 de Abril de 1865, Hofmann 

fez um discurso que ficou famoso, na sessão de Friday evening discourses, subordinado ao 

tema, On the combining power of atoms, no qual apresentou os seus modelos a três 

dimensões, como os que se encontram na figura 3450. 

Depois desta sessão, Hofmann foi muito procurado pelos seus pares, tendo inclusivamente 

que produzir muitas ilustrações no artigo que escreveu para o Proceedings of the Royal 

Institution, artigo que foi reeditado no Chemical News de 6 de Outubro de 1865. 

Depois destas publicações, os modelos de Hofmann, adquiriram uma grande aceitação pela 

comunidade científica e, transformaram-se em modelos pedagógicos, utilizados em aulas e 

em sessões de química de todo o tipo (Meidel, 2004). 

No entanto, é interessante sublinhar que é difícil saber exactamente como é que estes 

modelos eram usados. O que chegou até nós são caixas de componentes para a construção 

dos modelos. Nas figuras 36 e 37 podem ver-se fotos de algumas dessas caixas que se 

encontram no Museu da Ciência em Londres. Em ambas as figuras temos várias caixas em 

madeira, contendo vários conjuntos de bolas em madeira, pintadas de várias cores, 

correspondendo cada cor a um determinado tipo de átomos e várias peças de metal que 

serviriam para estabelecer as ligações. O Museu tem as descrições dos respectivos 

artefactos. Relativamente à descrição que o Museu da Ciência de Londres faz do artefacto, 

que está representado na figura 36, esta peça é referida com o título Glyptic Formulae 

Chemical Models, Mid 19th Century e é composta por uma caixa de madeira que contém 

modelos de bolas de valência com 0,635 cm de diâmetro em que os átomos estão 

especificados pelas respectivas cores. Na figura 37, está representada um artefacto que 

também está no Museu da Ciência de Londres, mas de outro fabricante51.   

                                                 
50 Nesta sessão teve, como audiência, várias personalidades distintas, entre elas o Príncipe de Gales, o Duque d´Aumal, e 
o Príncipe Condi. 
51 Este é um modelo do tipo bolas e varas, constituído por uma caixa de madeira contendo diversas bolas de madeira 
coloridas e dois tipos de ligações, hastes de metal em forma de U, e pinos de metal e tubos de borracha. Cada bola 
representa um átomo de um elemento químico, e pode ser ligado a outros átomos por meio de títulos representados por 
inserir os conectores em buracos nas bolas. O número de buracos numa bola representa o número de ligações que um 
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Fig. 36 - Caixa de modelos contendo bolas de várias cores e pedaços de metal52 

  

Como se pode observar no canto superior direito encontra-se o modelo da molécula de 

metano, com um átomo central e quatro átomos à volta, todos no mesmo plano. 

 

 

 

Fig. 37 - Caixa contendo bolas em madeira de várias cores e pedaços de metal53 

 

Para se chegar a uma estrutura espacial molecular tridimensional, tivemos que esperar por 

um jovem químico, van’t Hoff, que conseguiu construir de uma forma diferente, um 

modelo que lhe permitiu atribuir aos compostos de carbono as diferentes geometrias com 

que eles hoje são vistos.  
                                                                                                                                                    
determinado átomo pode efectuar. Isso é determinado pela valência de um elemento. O conjunto foi usado para 
demonstrar as propriedades das moléculas, no início de palestras científicas. 
52 http://emu.mhs.ox.ac.uk/Display.php?irn=3921&QueryPage=. Acedido a 20 de Outubro de 2008. 
53 http://www.sciencemuseum.org.uk/images/I013/10268521.aspx,, Acedido a 20 de Outubro de 2008. 
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Modelo 3D de van’t Hoff 

Propomo-nos agora, analisar um modelo molecular 3D diferente do modelo criado por 

Hofmann. Este modelo, imaginado pelo ainda muito jovem, químico orgânico holandês, 

Jacobus Henricus van't Hoff, revolucionou não só a forma de pensar a geometria das 

moléculas como também contribuiu para a evolução do conhecimento científico54. 

Van’t Hoff foi um químico teórico holandês, que desenvolveu a sua actividade no final do 

século XIX e princípio do século XX. Apesar da Química ser uma Ciência essencialmente 

experimental, com uma forte componente prática, este químico desenvolveu todo o seu 

trabalho teoricamente. A componente experimental de necessitava para o avanço das suas 

pesquisas foi baseada em experiências feitas por outros químicos. 

O nosso interesse em van’t Hoff surge, com a leitura de documentos que abordam o 

impacto que os primeiros modelos tridimensionais em Química tiveram para o avanço do 

conhecimento nesta Ciência.  

Depois de se ter apresentado uma muito sumária análise da evolução da simbologia 

Química, e de alguns modelos tridimensionais, como os de Hofmann, detemo-nos agora 

nos modelos tridimensionais que os químicos utilizam e descrevem nas suas publicações, e 

deparamo-nos com algumas situações que nos fazem pensar sobre a forma como esses 

químicos desenvolveram o seu conhecimento e trabalharam novas leis da Química.  

Porque é que os químicos utilizam os modelos? De que forma a utilização dos modelos foi 

importante para o desenvolvimento da Química como Ciência?  

O que pretendemos defender nesta dissertação é que os modelos 3D imaginados, criados e 

utilizados por van’t Hoff, contribuíram de uma forma decisiva para o avanço na Ciência 

Química no que respeita ao arranjo das moléculas no espaço.  

Atribuímos ao modelo de van’t Hoff, muito diferente do modelo que se praticava na época, 

o modelo de Hofmann, uma virtude cognitiva. É esta virtude cognitiva que permite ao 

autor do modelo avançar no seu próprio conhecimento, e fá-lo, porque o criador do 

                                                 
54 Peter Ramberg e Trienke van der Spek, químicos actuais, associam os modelos moleculares 3D criados e utilizados 
por van´t Hoff a uma nova forma de compreender a evolução do conhecimento científico. 
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modelo, para além de o construir de forma a transportar para uma realidade material o que 

está apenas na sua imaginação, consegue após a construção material do modelo, promover 

nele próprio uma atitude heurística.  

A transposição do nosso imaginário para um objecto material é, nesta situação, o factor 

determinante da produção heurística do conhecimento. Um outro factor também 

extremamente importante para um desenvolvimento heurístico é o manuseamento desses 

mesmos modelos pelo seu criador, pois não basta transpô-los para uma forma física, o 

autor tem que os manusear. Tendo os modelos na sua mão tem que os observar em todas as 

suas vertentes, em todas as direcções, rodando, mudando a sua configuração, até que todas 

as hipóteses sejam analisadas.  

Este tipo de modelo, que foi criado e manuseado em toda a sua extensão, e que conseguiu 

promover no seu criador uma capacidade de descoberta do que está por detrás do mundo 

invisível dos átomos e das moléculas, permitindo-lhe desenvolver uma teoria 

extremamente importante para o avanço da Química Orgânica, foi encontrado em van’t 

Hoff. 

4.1. Van’t Hoff e a Química Orgânica 

4.1.1. Um pouco da Biografia de van’t Hoff 

Jacobus van’t Hoff nasceu em Rotterdam, Holanda, a 30 de Agosto de 1852. Era o terceiro 

de sete filhos do casal Jacobus Henricus van’t Hoff, médico, e Alida Jacoba Kolff.  

Enquanto jovem, praticava desporto e dedicava-se à música e à poesia.  

Porém desde muito cedo se entusiasmou pela Química, tendo entrado para a Escola 

Politécnica de Delft, em 1869 onde realizou, em apenas dois anos, o curso de tecnologia de 

três anos.  

Em Delft, estuda Química, virando os seus interesses para a Ciência pura, em oposição à 

Ciência aplicada.  

Tinha uma personalidade muito peculiar, era um autodidacta por excelência, van’t Hoff 

para além da educação formal, criou a sua própria educação. Para isso leu e estudou 
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atentamente as biografias de grandes homens, de forma a servir-lhe de guia, estudou a 

filosofia de Auguste Comte e William Whewell, e era um leitor acérrimo da poesia de Lord 

Byron e Robert Burns. Está fortemente ligado à filosofia positivista de Comte, em 

particular no que toca à primazia que Comte dá à física matemática.  

Esta necessidade da física matemática direccionou-o para um estudo formal da física, da 

matemática e da geometria analítica, levando-o a ingressar na Universidade de Leiden em 

1872. 

Mas a Universidade de Leiden não tem uma faculdade de Química que o entusiasme, de 

forma que, assim que termina os exames de física, matemática e geometria analítica, 

resolve começar os estudos formais em Química Orgânica, mas noutras faculdades, indo 

então, durante dois anos, alternando os seus estudos entre a Holanda, a França e a 

Alemanha. 

Em seguida, vai para Bona, Alemanha, onde conhece e estuda com Kekulé, fundador da 

teoria da Química estrutural. Mas a sua experiência em Bona não foi das mais agradáveis e 

depois de completar o seu trabalho, no que respeita à sua primeira publicação referente à 

nova síntese orgânica do ácido propanóico, decide matricular-se na Universidade de 

Utrecht, na Holanda, a fim de realizar os seus exames de doutoramento, em que obteve a 

aprovação em Dezembro de 1873. 

Ramberg no seu livro Chemical Struture, Spacial Arranjement: The Early History of 

Stereochemistry 1874-1914, refere que, foi durante este período, em Utrecht, que van’t 

Hoff encontrou e se dedicou à leitura dos artigos de Wislicenus sobre a constituição do 

ácido láctico. E terá sido quando descansava da leitura destes artigos, que van’t Hoff, terá 

concebido a sua hipótese sobre a estrutura tetraédrica do carbono. Hipótese essa que seria 

como que uma via para resolver o problema de Wislicenus, embora a tenha deixado a 

“marinar” durante ainda algum tempo.  

Muda-se depois para Paris, na primeira metade do ano de 1874, onde trabalha no 

laboratório de Adolphe Wurtz, na École de Medicine, que na altura era professor de 

Química Orgânica. Aqui, conhece Le Bel, um estudante e seguidor de Wurtz.  

Esta sua estadia em Paris foi agradável e produtiva. Wurtz não só era um proponente forte 

da teoria estrutural, em França, como também encorajava novas ideias, iniciativas pessoais 
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e até a própria cooperação entre os seus estudantes. Na segunda metade de 1874 retorna à 

Holanda, onde termina a sua tese de doutoramento na Universidade de Utrech, sob a 

orientação de Eduard Mulder. O tema da sua tese era perfeitamente convencional no ramo 

da Química Orgânica. Depois, ficou ainda algum tempo desempregado mas, em 1876, 

conseguiu um cargo de professor assistente na Escola de Veterinária de Utrecht.  

Em 1878, é indicado como Professor Titular de Química, Mineralogia e Geologia da 

recém-criada Universidade de Amesterdão onde permanece 18 anos. Este cargo de 

professor de Química, Mineralogia e Geologia foi muito importante para o seu 

desempenho no que concerne ao desenvolvimento da estrutura espacial das moléculas 

orgânicas, pois foi o seu conhecimento como mineralogista e geólogo que lhe permitiu ter 

uma visão mais espacial da estrutura das moléculas. O seu contacto com os minerais 

permitiu-lhe estabelecer uma relação entre as estruturas cristalinas dos minerais e a 

estrutura das moléculas orgânicas. van’t Hoff casa com Johanna Francina Mees, nesse ano 

de 1878. O casal tem quarto filhos, duas raparigas e dois rapazes. 

Em 1884 formulou os fundamentos da cinética química e, em 1886 a partir dos estudos de 

Wilhelm Pfeffer, formulou a teoria da osmose, no livro Études de Dynamique chimique, 

onde descreve um novo método para determinar a ordem de uma reacção usando gráficos e 

onde aplica também as leis da termodinâmica ao equilíbrio químico.  

Introduz também o conceito moderno de afinidade química. Ainda por esta altura consegue 

mostrar a semelhança que existe entre o comportamento de soluções diluídas e o 

comportamento dos gases.  

Em 1887 foi para Leipzig ensinar Química, tendo pedido posteriormente transferência, 

para a Universidade de Berlim, por volta de 1896, a convite da Academia de Ciências da 

Prússia. Aqui ficou cerca de dez anos (1896-1906), onde publicou vários artigos e os livros 

Lições de Química Teórica, química - física e Fundamentos de Química. Ganhou o Prémio 

Nobel de Química em 1901, pelos enunciados das leis da dinâmica química e da pressão 

osmótica. 

Em 1911, morre em Steglitz, perto de Berlim, vítima da tuberculose. 55 

                                                 
55 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1901/hoff-bio.html, acedido a 10 de Dezembro de 
2009. 
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Podemos, então, dividir a carreira científica de van’t Hoff em três períodos: o primeiro 

corresponde ao período em que se dedica à Química Orgânica; o segundo ocupou-o a 

desenvolver a termodinâmica Química e a teoria das soluções; e por fim, o terceiro em que 

o seu tempo foi gasto a desenvolver a petrologia (estudo das rochas), por meio da aplicação 

da química-física. 

Cada um desses períodos coincide aproximadamente com as instituições às quais esteve 

ligado (Utrecht, Amesterdão e Berlim). 

Teve durante a sua carreira vários prémios e foi distinguido em algumas situações. 

Em 1885 foi proposto para membro da Real Academia das Ciências Holandesas, foi 

distinguido em 1901 como doutor honorário em Havard e Yale, em 1903 na Universidade 

de Vitória em Manchester, em 1908 em Heidelberg, Em 1893, conjuntamente com Le Bel 

recebe a medalha de Davy da Real Sociedade, em 1911 recebe a medalha de Helmholtz da 

Academia das Ciências da Prússia, em 1894 foi também apontado como Cavaleiro da 

Legião de honra e em 1911 como Senador de Kaiser-Wilherlm. Foi também membro 

honorário da Sociedade Britânica de Química, da Real Academia das Ciências em 

Gottingen em 1892, da Sociedade Americana de Química em 1898 e da Academia das 

Ciências em Paris em 1905. 56 

Van´t Hoff teve um percurso de carreira muito rico, não só em termos de mobilidade entre 

Universidades, onde trabalhou com químicos cuja investigação se encontrava no auge do 

desenvolvimento da Química Orgânica, como em termos de uma maior visualização de 

vários capítulos da Química, como foi o caso da mineralogia, da termodinâmica, de física, 

e da geologia. 

Van’t Hoff foi, sem dúvida, um cientista que trabalhou em várias áreas da Química, tendo 

dado um forte contributo para o avanço desta Ciência. 

Não só o fez no que se refere ao estudo das soluções, onde o seu trabalho é desenvolvido 

num ramo da Química que corresponde à química-física, como o faz na Química Orgânica, 

sendo neste ramo que vamos centrar o nosso estudo. 

                                                 
56 Ibid. 
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Quando se dedica ao ramo da química-física, fá-lo sobretudo no que se refere a soluções, 

sendo o responsável pela criação de novas leis relativas ao comportamento de compostos 

em misturas.  

No ramo da Química Orgânica, van’t Hoff dedica-se especificamente à geometria espacial 

dos compostos e é neste contexto que pretendemos mostrar a importância do pensamento 

de van’t Hoff para o desenvolvimento da Química. Pretendemos assim, nesta tese, dar 

maior ênfase à criação de um tipo de modelos moleculares tridimensionais que van’t Hoff 

desenvolveu. Estes modelos foram criados por ele próprio e foram por ele usados como 

forma de, não só comunicar, mas também, e essencialmente, explicar porque razão 

moléculas com a mesma fórmula molecular e a mesma forma de estrutura podiam 

apresentar propriedades diferentes, um entendimento inovador para a época. 

Como já foi referido atrás, o desenvolvimento da Química Orgânica estava no seu início 

quando Hofmann e van’t Hoff se dedicaram, e iniciaram os seus trabalhos. 

A Química Orgânica dava os seus primeiros passos no início do século XIX. Sendo um 

mundo novo que desperta, é também uma nova atracção, que se torna muito apelativa a 

jovens que estão a dar os primeiros passos na área da Química. Van’t Hoff era um deles.  

A ideia da espacialidade das estruturas moleculares já existia antes de van’t Hoff, no 

entanto, ele interpretou essas estruturas espaciais de um modo diferente. A espacialidade 

das moléculas era para os químicos, a forma como os átomos se organizavam dentro da 

molécula, permitindo-lhes ter uma noção da sequência em que os átomos se encontravam, 

bem como quais as ligações que se estabeleceriam entre eles. Por sua vez, para van’t Hoff, 

não são as interligações dos átomos que compõem a molécula que são importantes, mas 

sim, a orientação espacial dessas ligações. Para poder explicar algumas propriedades 

específicas de alguns compostos orgânicos, a orientação de cada átomo era de extrema 

importância.  

Até à década de setenta do século XIX, a maioria dos químicos aceitava as representações 

a duas dimensões das moléculas como uma linguagem simbólica, que lhes dava a 

possibilidade de uma forma mais fácil e autónoma de melhorar o seu entendimento acerca 

dos conceitos que estão subjacentes às moléculas como a sua composição e a sua 

construção. Depois de adoptar a sugestão de van’t Hoff, os químicos passaram também a 
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incorporar no seu trabalho a nova linguagem simbólica baseada na representação a três 

dimensões.  

A construção e o uso de modelos representacionais são a actividade central da formação da 

Química teórica57 (Ramberg, 2000). Tais modelos tornam visível o mundo invisível dos 

átomos e das moléculas, eles dão-lhes uma clareza gráfica. Os modelos tridimensionais e a 

técnica de modelar os átomos e as moléculas remonta pelo menos às esferas de madeira de 

Dalton e aos gráficos de círculos dos inícios do século XIX, e entre os anos 1850 e 1860, 

os químicos tinham já criado uma vasta literatura demonstrativa de modelos a duas 

dimensões como representações simbólicas de moléculas sobretudo na Química Orgânica. 

Curiosamente, estes modelos não pretendiam originalmente representar a molécula na sua 

estrutura real, apenas pretendiam dar uma visão do conjunto de átomos que compunha a 

molécula. 

Os modelos tridimensionais só tomam uma posição de relevo quando van’t Hoff os utiliza 

para demonstrar a sua teoria aos seus pares. A Química Orgânica inicia assim uma etapa 

nova do seu desenvolvimento com van’t Hoff e a sua teoria do átomo de carbono 

tetraédrico em 1874. A partir desta data os químicos começam a dar às suas fórmulas e aos 

seus modelos uma forma física. Como Ramberg diz no seu artigo: ”…e nos finais do 

século XIX a transformação em significado foi completamente alcançada. Nas palavras do 

químico filósofo Roald Hofmann, os modelos químicos antes e depois de 1874 foram os 

mesmos e no entanto não são os mesmos” (Ramberg, 2000, 36). 

Apesar de a adopção dos princípios de van’t Hoff terem sido inicialmente lentos, por volta 

de 1880 e 1890 já se encontra na literatura uma nova linguagem simbólica para as 

propriedades tridimensionais das moléculas. 

4.1.2. Conceitos da estrutura Química antes de 1874 

Nos finais do século XIX a Alemanha era um dos grandes centros Europeus de 

investigação na área da Química. Existiam três grandes laboratórios onde se investigava e 

se desenvolvia a Química Orgânica, cujos directores em 1860 eram: Leibig em Munique, 

                                                 
57 Ramberg P., Pragmatism, Belief, and Reduction stereoformulas and atomic models in early 
stereochemistry, 2000, HYLE-International Journal for Philosophy of Chemistry, vol.6nº1,pp35-61 



98 
 

A.W. Hofmann em Berlim, A. Kekulé em Bona, e Kolbe em Leipzig. Estes centros foram 

muito importantes no que respeita à produção de conhecimento em Química Orgânica, pois 

era onde a Química se validava em termos de experimentalização, sendo os seus directores 

os químicos orgânicos mais conceituados da época. 

A Química do carbono é um ramo da Química que, em meados do século XIX, está em 

grande desenvolvimento, o conhecimento da estrutura do carbono é primordial para que 

esse desenvolvimento prossiga. 

A contextualização da Química Orgânica, já foi abordada no capítulo 3, onde nos 

referimos aos primeiros químicos orgânicos como cientistas preocupados essencialmente 

com a síntese orgânica, estando Hofmann entre eles. 

Esta preocupação da síntese orgânica, em produzir novos compostos contendo carbono, foi 

muito importante para o estabelecimento da Química Orgânica como um ramo 

individualizado da Química, em que Hofmann por sua vez deu uma contribuição bastante 

positiva através dos seus modelos. Mas a contribuição de van’t Hoff, é de uma ordem 

muito diferente, os seus modelos apresentam outras características. Mas, para melhor 

compreensão desses modelos, temos que conhecer o que se sabia na época sobre a 

composição das moléculas. Para isso temos que contextualizar os conhecimentos que os 

químicos possuíam na primeira metade do século XIX acerca da Química Orgânica, 

sobretudo no que respeita à estrutura Química.  

O que se sabia acerca do carbono? Que tipo de ligações se sabia que o carbono estabelecia 

com os outros elementos? Que compostos já se conheciam? Quem trabalhava neles? Qual 

a visão que os cientistas tinham relativamente à estrutura molecular? Em que era que isso é 

relevante para a Química Orgânica? É importante ter conhecimento acerca dos colegas de 

van’t Hoff? Que ligação estabeleceu van’t Hoff com os seus colegas?  

Como já foi referido no Capítulo anterior, a Química Orgânica era uma química 

essencialmente de síntese de compostos, em que era prioritário o estudo de novos 

compostos orgânicos sintetizados em laboratório. Para isso, o estudo do átomo de carbono 

e dos átomos que com ele estabelecem ligações de forma a compor compostos orgânicos 

era fundamental. 
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Os átomos de carbono, hidrogénio, oxigénio e azoto eram os mais estudados e com os 

quais os químicos mais trabalhavam. Experimentalmente realizam sínteses orgânicas que 

levam ao conhecimento de moléculas que facilmente eram traduzidas por modelos 

tridimensionais. Por outro lado, o facto de através dos modelos se poderem fazer 

combinações entre átomos, promovia nos cientistas a possibilidade de fazerem previsões 

de novos compostos orgânicos, ainda não conhecidos. Mas, era necessário perceber como é 

que cada um dos átomos que compõe a molécula se ligava com os outros. É aqui que entra 

a teoria da Química estrutural, a teoria que estuda a estrutura dos compostos, no nosso 

caso, os compostos orgânicos. 

Os químicos orgânicos trabalhavam já na teoria da Química estrutural, e esta já 

apresentava um estudo profundo sobre a valência dos átomos e sobre a organização dos 

átomos dentro das moléculas. Os químicos que defendiam a teoria estrutural já tinham 

conhecimento de quantas ligações cada átomo estabelecia, tornando como objecto de 

estudo a forma como os átomos se organizavam na estrutura da molécula. Este estudo teve 

um grande incremento com a aplicação dos modelos de Hofmann.  

Mas, apesar do conhecimento da valência do carbono e da aplicabilidade dos modelos de 

Hofmann à grande maioria das moléculas conhecidas, não era possível dar à molécula um 

arranjo espacial, pois a estrutura tridimensional ainda não estava suficientemente 

desenvolvida. 

Embora seja extremamente importante para a Química Orgânica ter conhecimento de 

quantas ligações o átomo de carbono vai efectuar para poder fazer as várias sínteses, não 

era importante para Hofmann, por exemplo, ter a percepção da organização espacial dos 

outros átomos que iriam rodear o carbono quando fossem estruturar a molécula.  

Esta análise pode ser feita, observando os esquemas de Hofmann. Neles damo-nos conta 

que Hofmann, por exemplo, organizou a tridimensionalidade do carbono como uma 

estrutura planar. Esta estrutura foi partilhada por muitos dos seus colegas, inclusivamente 

pelos professores que usaram os estes modelos moleculares em sala de aula para 

explicarem as várias técnicas de eliminação e substituição que caracterizavam a síntese 

orgânica.  
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Outros químicos, como por exemplo Kekulé, com quem van’t Hoff trabalhou, tiveram 

outra necessidade, para a sua pesquisa e estudo. A sua preocupação era a forma como os 

átomos se organizavam espacialmente na molécula. Kekulé, estava entre os químicos que 

sentia necessidade de arranjar uma estrutura tridimensional para o carbono. Essa era para 

ele uma prioridade, assim como para Paternò, químico italiano, que se dedicou também ao 

arranjo espacial das moléculas. 

Porque a Química Orgânica se encontrava a dar os seus primeiros passos, é natural que 

existisse alguma controvérsia entre os que se encontravam a testar os novos 

conhecimentos.  

Existiam dois grupos de químicos orgânicos: os que se interessavam pela síntese dos 

compostos, preocupando-se com o tipo de ligação que se estabelecia entre os átomos, o 

número de ligações entre eles, a valência de cada um, bem como a posição que os átomos 

ocupam na molécula; e outros, para os quais todo esse conhecimento era importante mas 

estático, pois o conhecimento da estrutura espacial da molécula é que faria com que o 

conhecimento químico fosse mais além. 

Os químicos estavam no entanto já bastante familiarizados com os modelos moleculares de 

Hofmann, modelos que utilizam bolas para simbolizar os átomos e varas para simbolizar as 

ligações. E tinham acesso aos modelos por ele criados. 

Hofmann faz os seus modelos respeitando as valências de cada átomo. Mas coloca essa 

valência de uma forma planar. Como mostram as figuras 33, 34 e 35 do Capítulo 3, aqui 

todas as moléculas, apesar de serem tridimensionais possuem uma forma planar. Esta 

forma planar não satisfazia todos os químicos orgânicos. 

Mas, no entanto, já era do conhecimento geral no seio do mundo científico, uma possível 

estrutura diferente para o átomo de carbono. A estrutura tetraédrica para o átomo de 

carbono, não era uma novidade. Esta hipótese já estava a ser pensada, mas a sua forma 

definitiva e a sua implementação no seio da comunidade científica só foi feita com van’t 

Hoff.  

Por exemplo, o químico espanhol Pedro Cintas, no seu artigo sobre van’t Hoff com o 

título, On the Origin of tetrahedral carbon: a case for Phylosophy of Chemistry? (2002) 

refere que, entre os primeiros pioneiros da estrutura tetraédrica para o carbono se 
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encontrava o químico Butlerov que, em 1862, teria proposto esta estrutura para o carbono. 

Também Kekulé sugeriu, em 1867, a geometria tetraédrica para as moléculas de carbono, e 

fê-lo com a apresentação de modelos com bolas e varas (Kekulé conhecia os modelos de 

Hofmann).  

Como já foi referido, o tipo de modelo criado por Hofmann foi amplamente utilizado por 

vários cientistas, entre eles os estudantes de Kekulé, entre os quais estava também van’t 

Hoff. O facto é que, apesar de não ser uma ideia nova, só com van’t Hoff e todo o seu 

trabalho é que este tipo de estrutura para os compostos de carbono foi levado em 

consideração e tido como uma inovação na Química Orgânica.  

De facto, Kekulé já usava para algumas moléculas, sobretudo no que respeita à molécula 

de benzeno, modelos tridimensionais com as bolas e as varas, adoptando as fórmulas 

gráficas de Crum Brown como modelo para estruturar os seus modelos moleculares. Crum 

Brown foi o primeiro químico a apresentar em forma de desenho gráfico uma estrutura 

molecular, quando em 1861 publicou a sua tese de doutoramento em medicina com o título 

Theory of Chemical Combination.  

Na figura 38 está representada a fórmula química da molécula de glicol, como Brown a 

apresenta na tese de doutoramento.  

 

 
Fig. 38 - Fórmula química da molécula de glicol de Brown.58 

 

Esta escrita não é no entanto suficiente para Brown. Como podemos verificar pela forma 

como Brown descreve as moléculas, passando da escrita da fórmula para uma forma 

diagramática. Para o fazer, Brown refere na sua tese a imagem diagramática de Kekulé 

para as moléculas, por exemplo para a molécula de glicol, figura 39.  

 

                                                 
58 Imagem retirada da reprodução da tese de doutoramento de Crum Brown, que se encontra na internet, no 
site, http://homepages.ed.ac.uk/aa01/crum/crumbrown_md_thesis.pdf, cedido a 5 de Setembro de 2010. 
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Fig. 39 - Representação gráfica de Kekulé para a molécula de glicol, e a respectiva legenda59. 

 

Para Brown as ligações entre os átomos que compõem a molécula são peças importantes 

para o entendimento da fórmula química dessa molécula. E o facto de Brown colocar na 

sua tese os esquemas gráficos de Kekulé e tentar melhorar esse mesmo aspecto gráfico de 

forma a que a molécula seja mais facilmente entendível como objecto espacial, demonstra 

bem o quanto é importante saber a estrutura da molécula como uma entidade física. 

A representação de Kekulé não é muito clara para Brown que a refere no seu trabalho 

como sendo uma representação muito artificial, não representando de forma alguma um 

arranjo espacial das moléculas. Mas Brown utiliza o exemplo de Kekulé como forma de 

introduzir a sua grafia molecular, dando à molécula uma aparência muito diferente. Crum 

Brown começou por desenhar as moléculas, utilizando círculos (notação de Dalton), e 

traços. Inscreve os símbolos dos átomos dentro dos círculos e desenha traços para 

representar as ligações entre os átomos de modo a satisfazer a valência de cada um. É neste 

sentido que afirma: “um átomo é representado pelo seu símbolo usual rodeado por um 

círculo de onde emergem tantas linhas quantos os equivalentes que o átomo contém” 

(Brown, 1861).60 

No entanto esta representação gráfica das fórmulas químicas é vista por Brown apenas 

numa perspectiva de compreender a química dos compostos e não como uma forma 

efectiva de localização física dos átomos. 

Mais tarde, contudo, os químicos puderam verificar que a localização física dos átomos na 

molécula pode ser determinada experimentalmente, sendo muito próxima da que está 

representada nas fórmulas de Crum Brown  

                                                 
59 Imagem retirada de: http://homepages.ed.ac.uk/aa01/crum/crumbrown_md_thesis.pdf acedida a 16 de 
Setembro de 2010. 
60 Brown, M.A., 1861, Theory of chemical combination, retirado do site da internet 
http://homepages.ed.ac.uk/aa01/crum/crumbrown_md_thesis.pdf acedido a 16 de Setembro de 2010. 
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Fig. 40 - Representação gráfica de Crum Brown para a molécula de glicol61 

 

Pela observação das figuras 38, 39, e 40 podemos fazer a seguinte análise: apenas com a 

fórmula química da molécula de glicol, pouco podemos avaliar sobre a forma como os 

átomos se encontram organizados espacialmente dentro da molécula. A representação 

diagramática de Kekulé pouco ou nada acrescenta em relação à escrita da fórmula da 

molécula. Mas os gráficos de Crum Brown já nos dão uma indicação mais precisa. E essa 

indicação sobre a organização espacial dos átomos dentro da molécula foi primordial para 

o avanço do conhecimento científico da estrutura química. 

Kekulé esteve embrenhado no estudo da molécula de benzeno. Esta é composta por seis 

átomos de carbono e seis átomos de hidrogénio. Esta molécula apresenta características 

muito peculiares e, durante muitos anos, foi uma molécula particularmente estudada por 

vários autores, sendo por fim uma molécula cuja fórmula estrutural se deve ao próprio 

Kekulé. Entre outras particularidades, nesta molécula o átomo de carbono estabelece 

ligações simples e ligações duplas. Kekulé só consegue chegar a uma conclusão quanto à 

geometria desta molécula, quando aplica os gráficos de Brown e os modelos de Hofmann. 

Com base nos desenho de Brown, e recorrendo à tridimensionalidade com as bolas e varas, 

Kekulé consegue representar alguns modelos moleculares. Com esta ajuda, em que as 

imagens a duas dimensões dos gráficos de Brown lhe dão uma perspectiva mais orientada 

do número de ligações e da forma como os átomos se ligam, ao mesmo tempo que tem à 

sua disposição os modelos de bolas e varas de Hofmann, consegue perspectivar para o 

                                                 
61Imagem retirada de: http://homepages.ed.ac.uk/aa01/crum/crumbrown_md_thesis.pdf acedida a 16 de 
Setembro de 2010. 
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átomo de carbono uma estrutura tetraédrica. Fê-lo sobretudo nas palestras para as quais era 

frequentemente convidado e nas suas aulas.  

Mesmo em termos de comunicação, fora de Inglaterra, estes modelos não eram bem vistos. 

Em França os seguidores da teoria atómica estavam em minoria. Os seus opositores como 

Berthelot, não aceitavam esta teoria, pois no seu entender não havia provas experimentais 

que as comprovassem. 

Na Alemanha, também, prevalecia a atitude de continuar a focar os factos e os dados 

obtidos em laboratório, e não se basear em especulações teóricas.  

A França e a Alemanha constituíram de facto, durante algumas décadas dos meados do 

século XIX, uma forte resistência à Química estrutural, tendo provocado nalguns químicos 

sérios problemas na publicação das suas investigações. 

Muito químicos recusavam as discussões metafísicas no seio da Química Orgânica e 

dificultavam a publicação de artigos inovadores que tinham como conteúdo referências à 

estrutura das moléculas.  

Kekulé era um dos químicos que tinha em mente a Química estrutural e apesar de não ter 

publicado nenhum artigo sobre os modelos tridimensionais, falava deles em público. 

Esta resistência à aceitação de uma estrutura química para os compostos orgânicos por 

alguns dos grandes cientistas prejudicou o trabalho de outros, sobretudo no que respeita a 

publicações. Um dos químicos lesados neste assunto foi Kekulé, que, segundo o químico 

italiano Montaudo, foi um dos impulsionadores da Química estrutural (Montaudo, 1997). 

Montaudo, no artigo, expressa a sua opinião sobre Kekulé e os seus modelos. Como diz 

Montaudo: “A sua posição foi fundamental, e ele tende a sublinhar a utilidade dos modelos 

moleculares sugerindo possibilidades de avanço da Ciência Química, em vez de insistir na 

sua realidade” (Montaudo, 1997). 

Neste artigo, Montaudo apresenta ainda a seguinte citação de Kekulé, sobre a problemática 

da existência ou não dos átomos: 

A questão sobre a existência ou não de átomos pertence à metafísica. Precisamos apenas de 

decidir se a assunção dos átomos é uma hipótese capaz de explicar os fenómenos químicos, e 

se um desenvolvimento da hipótese atómica promete um avanço do nosso conhecimento. 
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Estou inclinado a pensar que algum dia iremos encontrar, pois o que hoje chamamos de 

átomos, uma explicação mecano-matemática que deve ter em conta o peso atómico, a 

atomicidade, e ainda outras inúmeras propriedades dos chamados átomos (Montaudo, 1997). 

A razão de Kekulé não apresentar nenhuma publicação, deve-se, segundo Montaudo, ao 

facto de este químico não querer discutir novamente com os seus pares os conceitos 

utilizados na construção dos seus modelos moleculares. Kekulé acreditava que não tinha 

nenhum fundamento sólido capaz de defender os seus modelos moleculares. Apresentar 

um modelo tendo por base apenas os átomos e as suas valências não era um fundamento 

suficientemente forte de modo a permitir expor as suas ideias. Kekulé já tinha sofrido 

algumas controvérsias, durante aqueles anos, sobretudo na sua tentativa de manter a sua 

teoria sobre a valência dos átomos, contra a evidência do contrário que vinha dos químicos 

inorgânicos e não estava interessado em ver-se envolvido em mais problemáticas. 

Assim, Kekulé manteve os seus modelos moleculares como ferramentas úteis 

conjuntamente com os demais instrumentos do seu laboratório. 

Não era fácil, na época, estabelecer certas alterações ao conhecimento empírico, sobretudo 

sem ter aparelhagens que lhes permitiriam dar mais indicações sobre os compostos, o que 

as experiências químicas tinham para mostrar não era suficiente para dar resposta à teoria 

de estrutura química.  

É de notar que toda a evolução da Química no século XIX apenas tinha como fontes, a 

observação visual dos produtos químicos, a análise elemental, a determinação de pontos de 

fusão e de ebulição e as reacções químicas. O facto de, com isto, conseguiram imaginar 

como é que os átomos se organizam na construção das moléculas, é realmente um feito 

extraordinário. 

Na perspectiva de Cintas (2002), os químicos do século XIX, na sua tentativa de 

compreender o mundo material em termos racionais, faziam-no de forma a desenvolver 

uma teoria que explicava satisfatoriamente tanto a permanência como a mudança. Assim, o 

conjunto de átomos dispostos em redes com pequenas ou grandes quantidades de átomos 

foi aceite como sendo a base da permanência, enquanto que a reorganização e distribuição 

de átomos em diferentes arranjos moleculares estaria subjacente a teorias filosóficas de 

mudança. Assim, a Química parece envolver o estudo da composição atómica bem como a 
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arquitectura das moléculas, e as interacções entre as diversas moléculas. É assim que se 

obtém a grande variedade de materiais existentes no universo.   

Para Cintas os químicos do século XIX, consideravam as estruturas espaciais não como 

representações da realidade, mas sim como uma forma de compreender a reactividade dos 

vários compostos. “Qualquer estrutura capaz de explicar o número de isómeros possíveis 

ou derivados encontrados experimentalmente depois de uma dada reacção pode ser 

considerada como uma representação satisfatória do composto formado” (Cintas, 2002)62.  

Este argumento básico foi utilizado como já foi referido anteriormente por vários 

químicos, sobretudo no que respeita ao desenvolvimento das notações das fórmulas 

químicas. É o caso por exemplo das anotações de Kekulé, em que algumas consistiam 

numa série de círculos, também chamadas salsichas, com a introdução ocasional de 

símbolos para os elementos, e não mostrando mais do que a respectiva valência ou 

afinidade. 

Assim, as fórmulas químicas tornaram-se ideogramas que representam um conceito ou 

ideia em vez de uma estrutura ou conjunto de estruturas para uma substância, pois os 

químicos não tinham uma evidência directa sobre a constituição das moléculas. 

No entanto, Kekulé manteve os seus modelos como ferramentas úteis, que estão 

disponíveis a todos os investigadores que passaram pelo seu laboratório. 

Um dos alunos de Kekulé, Guilherme Koerner (que realizou pesquisas sobre a substituição 

nas reacções de derivados de benzeno no laboratório de Cannizzaro em Palermo, Sicília), 

introduziu outros colegas mais novos neste tipo de representação. 

No entanto houve um outro assistente de Cannizzaro da Universidade de Palermo, 

Emanuele Paternò (1847-1935) que, para Cintas (2002) deve ser mencionado como o 

primeiro proponente do carbono tetraédrico. Trate-se de um jovem que, em 1869, com 

apenas 22 anos, publicou, numa revista local de ciência, um documento intitulado Intorno 

all'azione del percloruro di fosforo Sul clorale (Cintas, 2002), onde discute a possibilidade 

da existência de alguns isómeros no composto orgânico com a fórmula molecular: 

                                                 
62 Cintas, P.; 2002, On the origin of tetrahedral carbon: A case for philosophy of chemistry? Foundations of Chemistry 
4: 149-161., Kluwer Academic Publisers. Netherlands 
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De facto a utilização e manuseamento destes modelos moleculares de bolas e varas deram 

a Paternò uma percepção da molécula que não justificava as propriedades que ela 

apresentava. O erro foi precisamente esse: a materialidade dos modelos usados levou 

Paternò a pensar numa estrutura rígida para as ligações entre os átomos, como acontecia 

com o próprio modelo. Desta forma, conceitos como a rotação livre ou as restrições em 

torno das ligações simples não foram tidos em conta por Paternò.  

Só com os modelos moleculares van’t Hoff é que será tida em conta uma análise 

conformacional para esta substância.  

Ao mesmo tempo, contudo, quando a interpretação realista do modelo molecular era ainda 

extremamente controversa, nenhum outro químico foi tão longe na especulação acerca da 

rotação das ligações nas moléculas, em que aqui, apesar de tudo, não eram ainda 

consideradas como entidades físicas. 

Foi preciso a consolidação da teoria de van't Hoff, para que a análise conformacional 

aparecesse e tomasse um papel importante no ramo de Química Orgânica. Esta análise, que 

é tão importante na Química Orgânica actual, nasce com van’t Hoff, e toma o nome de 

estereoquímica.  

Em resumo, na década anterior a 1874, usam-se na Europa dois tipos de modelos, o 

modelo bidimensional, como já o fazia desde Lavoisier e os novos modelos 

tridimensionais.  

Os modelos tridimensionais são vistos na época como uma mera extensão das fórmulas em 

papel que permitem ver as implicações da valência e da estrutura, e não apenas como uma 

ferramenta para a investigação (Ramberg, 2000, 38).  

Temos que ter em atenção que estes modelos moleculares, tal como todas as formas físicas 

de representação, são objectos culturalmente determinados, inventados com um certo 

propósito, com técnicas específicas de representação. Elas não pretendem de forma 

nenhuma representar a molécula como ela “realmente” é, mas apenas alguns aspectos que 

são considerados importantes nesse momento. No caso de Hofmann, por exemplo, os seus 

modelos foram desenvolvidos para o público que assistia às suas palestras no Royal 

Institution, nos quais pretendia convencer a audiência de que a Química era uma Ciência 

de sínteses moleculares. 
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Também Kekulé usou os seus modelos como via de comunicação, utilizando-os em 

palestras e também no laboratório que dirigia, quando pretendia explicar aos seus pares a 

sua teoria. Apesar de Kekulé utilizar os modelos de Hofmann, mesmo fazendo algumas 

modificações, o carbono estabelecia as ligações na direcção dos vértices do tetraedro. 

Kekulé não estava interessado em mostrar a Química como uma Ciência de síntese. Estava 

sim interessado nas ligações que o átomo de carbono estabelecia com os outros elementos. 

Kekulé estava preocupado com as ligações simples, duplas e triplas do átomo de carbono, e 

os modelos moleculares a três dimensões permitiam-lhe uma melhor forma de comunicar 

as suas ideias. O seu modelo reflecte a sua convicção na constância da valência do átomo 

de carbono, permitindo-lhe ilustrar o fenómeno das ligações múltiplas. 

Se fizermos agora um resumo da análise do significado destes modelos, verificamos que, 

antes de criar os modelos com bolas e varas, Hofmann usou cubos com um certo volume 

para mostrar as relações entre as várias combinações químicas, os modelos de Hofmann 

foram inventados precisamente com as mesmas intenções - as representações das 

combinações e construções químicas, e não as representações dos objectos; Kekulé 

desenvolveu os seus modelos para ilustrar graficamente as ligações múltiplas sem quebrar 

ou colar as fórmulas planas de Hofmann. 

Apesar de todo o trabalho e de todas as preocupações que estes dois químicos tiveram com 

os seus modelos, o seu trabalho foi sempre encarado com um grande cepticismo pelos seus 

pares. Sobretudo pelos seus colegas franceses, como o influente Marcelin Bertelot, e 

também pelos seus colegas alemães, como Frankland e Kolbe. Franceses e alemães 

desqualificavam a Química estrutural, dizendo que esta era uma mera especulação, não 

tendo nenhum predicado científico, e não apresentava nenhuma relevância prática para a 

Química. Apesar de toda esta poderosa oposição, o interesse pela Química estrutural não é 

vencido, o cepticismo termina com o trabalho de van’t Hoff.  

4.2. Van’t Hoff e a estereoquímica 

São várias as referências ao trabalho de van’t Hoff na Química Orgânica, sobretudo no que 

se refere à produção do modelo molecular que revolucionou a teoria da Química estrutural. 
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Em meados do século XIX, a valência do carbono já era uma certeza. As moléculas 

também já eram conhecidas como sendo estruturas tridimensionais. Mas a configuração 

tridimensional para as moléculas ainda não estava suficientemente trabalhada, e o que se 

discutia em relação à estrutura tetraédrica do carbono não era objecto de consenso.  

Quando em 1872 o químico alemão, Johannes Wislicenus (1835, 1902) refere que as 

fórmulas estruturais não representam ainda um arranjo espacial dos átomos nas moléculas, 

reflecte a opinião unânime dos químicos no século XIX. Segundo Wislicenus:   

As nossas fórmulas (fórmulas estruturas) estão representadas num plano, mas as moléculas são 

apesar de tudo corpos, por exemplo (a fórmula estrutural) dá-nos a sequência dos átomos, mas 

não nos indica o arranjo tridimensional que os átomos apresentam na molécula. (cit. in 

Ramberg, 2003, 1). 

No entanto este químico, depois de entrar em contacto com o trabalho de van’t Hoff, fica 

firmemente convicto de que a fórmula estrutural de uma molécula, embora não 

corresponda a um possível arranjo tridimensional da molécula, pode dar pistas sobre as 

características espaciais destas e que são estas características espaciais que podem 

influenciar as propriedades químicas e físicas dos compostos.  

Em 1872, a valência do carbono e a configuração tetraédrica já são conhecidas pela 

comunidade científica. Alguns autores já classificam o carbono como originando 

compostos de geometria tetraédrica, como Kekulé, e Paternò. No entanto, esta forma de 

encarar o carbono não é reconhecida pelos químicos nem sequer é discutida no interior dos 

centros mais ortodoxos da Europa.  

O próprio trabalho de van’t Hoff não foi imediatamente entendido. Desde a publicação do 

seu primeiro trabalho sobre o arranjo espacial das moléculas até à confirmação da sua 

teoria, passaram alguns anos. No entanto, a sua teoria é referida por químicos, 

historiadores e pelos filósofos da ciência, como tendo tido o seu ponto de partida logo na 

sua primeira publicação.  

Em 1874, um pouco antes de defender a tese de doutoramento, van’t Hoff, publica, em 

holandês, uma monografia com o título Proposta para o desenvolvimento de fórmulas 

estruturais químicas a três dimensões, na qual postula a forma tetraédrica do átomo de 



111 
 

carbono, a sua simetria e, explica por meio destes conceitos, uma série de factos sobre a 

actividade óptica dos compostos orgânicos.  

Apesar de esta publicação ter sido o pontapé de partida para a formulação da sua teoria, 

não teve uma grande projecção. As respostas que van’t Hoff obteve a esta sua publicação 

foram praticamente nulas. O facto de a ter escrito em holandês, língua que a maioria dos 

europeus não pratica, pode estar no centro do desconhecimento da sua teoria na época. 

Apesar disso foi o primeiro passo para a aplicação da sua teoria. Pela mesma altura, Le Bel 

faz a mesma descoberta, mas a publicação do seu artigo surge uns meses mais tarde que a 

de van’t Hoff. 

No entanto, todos os estudiosos deste período da Química reconhecem a importância do 

trabalho de van’t Hoff de 1874. 

Pedro Cintas inicia o seu artigo, On the Origin of Tetrahedral Carbon: a case for 

Philosophy of Chemistry? (2003) Refere a importância dos trabalhos de trabalhos de Le 

Bel e van’t Hoff escrevendo:  

Conjuntamente com o conceito da ligação química, o carbono tetraédrico representa um dos 

pilares fundamentais da química.  

A introdução, depois da publicação de van’t Hoff e Le Bel, independentemente um do outro, 

dos seus respectivos artigos, em Setembro e Novembro de 1874 (van’t Hoff, 1874; Le Bel, 

1874) provou ser a pedra angular no estudo da química e contribuiu decisivamente para 

visualizar as moléculas como entidades tridimensionais (Cintas, 2003). 

O químico holandês, van der Spek, refere, no seu artigo, Selling a Theory: the Role of 

Molecular Models in J. H. van´t Hoff´s Stereochemistry Theory (2005), relativamente à 

primeira publicação do trabalho de van’t Hoff sobre o arranjo espacial das moléculas: 

A publicação de van’t Hoff em 1874 sobre a estrutura molecular a três dimensões representou 

o maior choque com a ideia prevalecente de que as moléculas não tinham dimensões. (Spek, 

2005, 160).  

Também Meinel, no artigo Modelos e bolas de Croquet (2004), referencia do seguinte 

modo a primeira publicação de van’t Hoff sobre o mesmo assunto: 

Quando Jacobus Henricus van’t Hoff, […] publicou em 1874, o seu trabalho, sobre o arranjo 

espacial dos átomos tendo de seguida estabelecido a estereoquímica, ele pode não ter só 

construído em cima de uma tradição existente, que utiliza os modelos 3D como instrumentos 
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didácticos no ensino da química, como também, pode ter sido o primeiro a tirar consequências 

estereoquímicas através dele (Meinel, 2004). 

Peter Ramberg (2003) refere este mesmo acontecimento, baseando-se em Alfredo Stewart, 

químico orgânico, contemporâneo de van’t Hoff, escrevendo: 

Como se encontra definido por Stewart, a estereoquímica começou em 1874, um dos mais 

famosos anos da história da química, em que Jacobus Henricus van’t Hoff e Joseph Achille Le 

Bel independentemente sugeriram que as quatro valências do átomo de carbono estão 

direccionadas para os vértices de um tetraedro. (Ramberg, 2003)    

Nestes excertos é notório o impacto que esta primeira publicação de van’t Hoff e a 

publicação de Le Bel tiveram para a Química Orgânica. Estes dois trabalhos independentes 

um do outro, são referenciados como o pilar, a pedra angular, para um conhecimento mais 

profundo da configuração espacial da molécula. Apesar destes dois químicos terem 

chegado à mesma conclusão relativamente à forma espacial das moléculas de carbono, 

sugerindo uma estrutura tetraédrica para o átomo de carbono, e de ambos terem obtido 

credibilidade junto aos seus pares, o alcance e o conteúdo das suas teorias provaram ser 

diferentes. Van’t Hoff propôs a geometria tetraédrica de modo a resolver o problema 

químico do isomerismo, enquanto que Le Bel estava mais interessado na relação entre a 

actividade óptica e a forma molecular. A exploração de van’t Hoff foi no entanto mais 

abrangente e as suas ideias tiveram uma aplicação mais ampla que as de Le Bel, sendo por 

isso van’t Hoff considerado o pai da estereoquímica. Como refere Ramberg, “O 

subsequente desenvolvimento da estereoquímica deriva praticamente todo dele (van’t 

Hoff) e não de Le Bel “ (Ramberg, 2003).   

Antes de van't Hoff e Le Bel, o número de isómeros que cada composto apresentava era 

utilizado basicamente para testar a teoria estrutural como um todo, ou então servia de base 

para a argumentação da natureza tetraédrica do átomo de carbono, não era utilizado como 

forma de resolver um problema. 

Por exemplo, se analisarmos um composto orgânico, com apenas um átomo de carbono 

como o diclorometano, CCl2H2. O átomo de carbono com a valência quatro está rodeado 

com os átomos de hidrogénio e cloro, em que todas as ligações entre o carbono e o 

hidrogénio são equivalentes. Podemos, como referencia van’t Hoff na sua publicação em 

1874, representar este composto através de vários arranjos estruturais e, se o fizermos 
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colocando as ligações num só plano, obtemos duas estruturas para a mesma molécula, 

como as que se encontram na figura 42. 

 
Fig. 42 - Estruturas para os dois isómeros hipotéticos do diclorometano. 

 

O problema pode agora colocar-se do seguinte modo: tais representações correspondem a 

compostos químicos diferentes? 

Pela observação dos dois esquemas diríamos que sim, pois as posições dos átomos de cloro 

e hidrogénio diferem, numa e noutra representação. 

Neste caso estamos a considerar as quatro posições absolutas em torno do átomo de 

carbono como critério para decidir a natureza ontológica daquilo que a ferramenta gráfica 

se propõe representar. Toma-se um vínculo entre a representação e a coisa que se quer 

representar. Alcançamos a coisa por meio da sua representação. Mas deparamo-nos com 

um problema, as propriedades da coisa não estão representadas nesta representação. 

Qual a diferença entre esta nossa tomada de posição precipitada e aquela que conduziu 

van’t Hoff? A diferença está nalguns dados empíricos que van’t Hoff possuía acerca da 

inexistência de tais isómeros.  

Assim, van’t Hoff assumiu que qualquer possível arranjo entre os átomos dentro da 

molécula tinha que ultrapassar o plano do papel e ter em conta toda a região do espaço. 

Rejeita assim que as quatro valências do átomo de carbono estejam apenas num só plano 

embora sejam direcções perpendiculares e coplanares. E para poder resolver esta questão, 

encarou a forma tetraédrica como uma hipótese explicativa desse facto.  

Não sendo o primeiro a propor a forma tetraédrica para o átomo de carbono, em que diferia 

a sua proposta da dos outros químicos? 
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No manuscrito de 1874, o motivo assinalado para a rejeição de estruturas planares era a 

impossibilidade de se assumir um número elevado de isómeros para esta estrutura. Van’t 

Hoff usa as representações de Brown, muito idênticas às que se apresentam na figura 42, 

para colocar em debate as suas proposições e refutar a existência dos isómeros. 

Segundo van’t Hoff a ideia sobre a geometria tetraédrica para o átomo de carbono ocorreu-

lhe quando estava a ler os artigos de Wislicenus sobre a composição do ácido láctico. Este 

ácido contém na sua estrutura três átomos de carbono e, embora inicialmente, para 

moléculas com um número elevado de átomos de carbono, a geometria tetraédrica não 

resolvia o problema em termos da adequação com os dados empíricos, pois, quando se 

aumenta a dimensionalidade da nossa representação aumentamos o conjunto de 

diferenciações possíveis para sistemas que possuem dois ou mais átomos de carbono, no 

entanto van’t Hoff resolveu essa situação com uma rotação livre nas ligações do átomo de 

carbono. Este foi também o caso por exemplo do 1,2-dibromoetano, que Paternò não 

conseguiu resolver (os seus modelos, davam conta de uma ligação estática, sem poder 

rotatório), mas para o qual van’t Hoff arranjou uma solução. Para responder a esta 

dificuldade van’t Hoff propôs que houvesse rotação no eixo entre os átomos de carbono. A 

forma como van’t Hoff comunicava as suas questões de pesquisa dá-nos uma pista sobre a 

influência que o processo da representação contém. Ramberg (2001) destaca o valor que os 

artefactos materiais utilizados por van’t Hoff representaram nestas conjecturas. 

De qualquer forma, temos que ter em conta que as formas di e tri dimensionais que se 

representam no papel, possuem uma característica bi-funcional: actuam como um processo 

de comunicação, a partir de um conjunto de convenções, acordos e modos de uso e 

pretendem também ser um guia para o raciocínio enunciado pelo autor do problema em 

questão. 

Ora, o que nos interessa e o que o caso van’t Hoff ilustra bem é a diferença cognitiva que 

se verifica quando o cientista tem à sua disposição uma representação diagramática de uma 

forma tridimensional ou uma representação do mesmo objecto mas representado a 3D. 

Como vimos, apesar da publicação de van’t Hoff de 1874 ser considerada actualmente 

como o maior passo na representação tridimensional das moléculas, na época como já 

dissemos não teve grande repercussão. Para alguns autores esta publicação terá sido 
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prematura. Van’t Hoff apresentou as suas ideias controversas, cedo demais. Para Spek, este 

comportamento de van’t Hoff deve-se ao facto de ele ser um químico muito jovem que 

pretendia afirmar-se como cientista. Para além disso, van’t Hoff quis colocar à discussão as 

suas ideias, mesmo sem provas experimentais, que se reflectiu na produção de duas 

extensões à publicação que teve de efectuar.  

Para Ramberg, a proposta que van’t Hoff apresentou no seu artigo de 1874 foi feita no 

sentido de apresentar “novos pensamentos” que poderiam “levar à discussão “ (Ramberg, 

2001,57). Van’t Hoff queria propor uma teoria que revolucione toda a forma de pensar a 

estrutura das moléculas e sobretudo resolver o problema dos isómeros ópticos. 

Toda a sua teoria foi baseada em trabalho teórico, sem acrescentar qualquer nova evidência 

empírica. Van’t Hoff apenas utilizou uma reinterpretação dos factos já conhecidos da 

Química Orgânica.  

A pergunta que então se coloca é a seguinte: De que modo van’t Hoff conseguiu difundir 

pela comunidade científica as suas ideias se poucos químicos leram a sua publicação de 

1874?   

A resposta é a seguinte: van’t Hoff estava muito desapontado pelo fraco acolhimento que 

teve a sua primeira publicação, acabando por apresentar uma tradução francesa em 1875, 

com o título La Chimie dans l´espace publicada nos Archives Neerlandaises. Esta 

publicação, para além de permitir alargar o volume de leitores, permitiu a van’t Hoff 

acrescentar algumas premissas que faltavam e que colmataram alguns dos pontos mais 

fracos da versão holandesa, tais como: provas experimentais e figuras que proporcionavam 

ao leitor um melhor entendimento e elucidação do que o autor queria transmitir. Mas, a 

alteração mais importante foi sem dúvida a adição inédita de modelos moleculares em 

cartão.  

No texto francês, van’t Hoff faz uma descrição do modo como usar os modelos em cartão, 

de como recortar os cartões e como montar os modelos de forma a tê-los na configuração 

tridimensional. Deste modo, permitiu que os modelos funcionassem como uma ajuda na 

visualização da sua teoria, fez uma exegese hipotética mais fácil de entender e menos 

extenuante de ler. 
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Talvez com o intuito de ter uma maior divulgação da sua teoria, van’t Hoff envia esta 

publicação, conjuntamente com os cartões que contêm os modelos a um determinado 

número de químicos proeminentes como; Von Baeyer, Boutlerow, Hofmann, Kekulé, 

Frankland, Wislicenus e Berthelot.  

Ramberg refere no seu livro64 que, no texto francês, van’t Hoff escreve uma nota de rodapé 

onde informa o leitor, que enviou aos químicos mencionados anteriormente cópias desta 

publicação bem como modelos tridimensionais e, se o leitor não tiver acesso ao modelos, 

estes ser-lhe-ão enviados a pedido. 

Ramberg faz um estudo comparativo entre o texto holandês e o francês e conclui que a 

publicação francesa apresenta um trabalho mais maduro no que respeita às implicações do 

tetraedro, e de maior volume, ainda assim, esta publicação apresenta mais 43 páginas que a 

anterior. Ramberg salienta ainda que o texto francês tem no seu interior mais 

representações diagramáticas que permitem ao leitor um melhor entendimento do que o 

autor quer transmitir.  

A Alemanha é também um grande centro de investigação na área da Química, e van’t Hoff, 

para poder convencer um maior número de químicos, escreve uma outra publicação, como 

extensão das duas anteriores, a versão alemã que é editada em 1877. Esta versão com o 

título Die Lageung der Atome im Raume, surge depois de muita insistência de Wiscileus. 

Este, depois de ter lido a versão francesa e de se inteirar de toda a manipulação dos 

modelos que van’t Hoff lhe enviou, adere completamente à teoria por ele apresentada.  

Esta nova versão do trabalho de van’t Hoff em alemão, ainda apresenta uma outra 

alteração importante: em substituição do envio dos modelos tridimensionais, o leitor é 

agora convidado a construir ele próprio esses modelos, seguindo apenas as instruções que 

van’t Hoff apresenta num manual que acompanha o artigo. Nesse manual surgem uma 

série de cartões com umas formas desenhadas para o leitor posteriormente recortar e 

montar, e as respectivas instruções. O manual é de tal forma pormenorizado que as 

instruções vão desde a forma como o leitor deve cortar, dobrar e montar os modelos, até às 

instruções práticas sobre a forma como deve usar esses modelos. Como Spek refere: “O 

manual inclui recortes dos modelos e instruções práticas, tais que, se recomenda o uso de 

                                                 
64 Chemical structure, spatial arrangement: the early history of stereochemistry pp. 68 
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um cartão de grossura média a fina e, deve utilizar-se uma faca para passar sobre as linhas 

de forma a permitir uma melhor dobragem “ (Spek, 2006, 165). 

No texto alemão existe ainda, uma outra pequena diferença em relação à versão francesa, 

as cores dos modelos, que segundo Spek, agora tomam as cores, preto, branco, vermelho e 

azul. Estas cores são diferentes das da versão francesa em 1875, onde eram usadas cores 

menos fortes: o transparente, o amarelo, o vermelho e o azul. 

4.3. Modelo tetraédrico de van’t Hoff 

No texto original, assim como nas duas traduções, van’t Hoff explica certos casos de 

isomerismo argumentando que estes só podem existir se se considerar o átomo de carbono 

com uma valência quatro, e estas quatro valências têm que estar direccionadas para os 

vértices de um tetraedro. Nas representações de van’t Hoff, podemos considerar duas 

situações, uma que corresponde à imagem diagramática, e outra às formas tridimensionais. 

Em ambas van’t Hoff desenhou e construiu o átomo de carbono tetraédrico literalmente 

como um tetraedro.  

Esta é a grande diferença entre os modelos 3D existentes e pensados pelos químicos em 

meados do século XIX e o modelo proposto por van’t Hoff.  

 

 
                         a)                                                                      b) 

Fig. 43 - Representação do átomo de carbono tetraédrico de van’t Hoff65. 

                                                 
65 Figura retirada do livro de van´t Hoff, (1891), Chemistry in space : Dix années dans l´histoire d´une theorie. 
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Esta situação é muito interessante do nosso ponto de vista porque estamos perante uma 

estrutura que corresponde a um sólido geométrico, onde não estão representados os 

elementos que estaríamos à espera: os átomos que compõem a molécula e as ligações que 

se estabelecem entre eles. Trata-se de uma solução absolutamente original. Nenhum outro 

químico pegou num sólido geométrico e o identificou com uma estrutura química. 

Ao analisar este modelo com a perspectiva de o associar a uma estrutura molecular, o que 

podemos inferir desta observação não é imediata. Van’t Hoff quando construiu o modelo 

não o fez de forma a que ele traduzisse uma realidade. Na concessão do modelo, van’t Hoff 

não lhe atribuiu uma configuração onde estivessem simbolizados as peças que pretendem 

traduzir a realidade, ou seja, não construiu um modelo para a molécula por aplicação de 

semelhanças entre os átomos e os seus substitutos. Queremos com isto dizer que este 

modelo não apresenta, na sua estrutura, uma semelhança com os átomos e as suas ligações, 

tal como sucede nos modelos de Hofmann ou Kekulé. É um modelo com outras 

particularidades, apresenta características que se identificam com modelos matemáticos e 

cristalográficos. 

Na figura 43 a) estão representados dois tetraedros, no centro de cada um está inscrito o 

símbolo do átomo de carbono, C e, em cada vértice estão representadas as letras R1, R2, R3 

e R4, que simbolizam os vários grupos de átomos que se encontram ligados ao átomo de 

carbono. A descrição planar desta situação está evidenciada na estrutura apresentada por 

III no esquema b) da figura 43. Ainda no esquema b) van’t Hoff desenha dois tetraedros 

sem referir na zona central o átomo de carbono, esclarecendo apenas o posicionamento dos 

diversos grupos R nos vértices de cada tetraedro.  

É nossa intenção neste momento reforçar a forma única de produção deste tipo de modelo 

tridimensional, em que a interligação das partes é intrínseca à estrutura interna da própria 

figura geométrica. Van’t Hoff com este modelo conseguiu uma nova forma de entender 

uma realidade que está para além dos nossos sentidos. Este tipo de modelo em que não 

existe qualquer semelhança entre a aparência e até mesmo a substância que ele modela, 

mas apresenta uma similitude estrutural e uma articulação das partes se assemelha ao que 

sucede na natureza, foi sem dúvida um modelo tridimensional responsável pela articulação 

entre as propriedades de um sólido geométrico e uma entidade Química, a molécula. 
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Como surgiu a ideia de carbono tetraédrico em van’t Hoff? 

Segundo Ramberg, esta concepção do arranjo tetraédrico deve ter sido em parte inspirada 

no modelo que Kekulé apresentava nas suas palestras. Kekulé representava o átomo de 

carbono com as suas quatro valências por uns arames que apontavam para os vértices de 

um tetraedro (Ramberg, 2000, 36). Van’t Hoff foi aluno de Kekulé durante os dois anos 

(1872-1873) em que esteve em Bona, não restando dúvidas que estava com certeza 

familiarizado com os modelos de bolas e varas que Kekulé usava quando pretendia 

explicar aos seus alunos as várias opções que tinham quando faziam as reacções de síntese 

de compostos orgânicos. No entanto em nenhum dos seus documentos existe qualquer 

referência aos modelos do seu professor.  

O que podemos acrescentar, tendo em conta a disparidade entre estes dois modelos, é que 

talvez a ideia do tetraedro tenha surgido pelo facto, de van’t Hoff ter estado com Kekulé e 

de, forçosamente, ter tido conhecimento dos seus modelos. No entanto, o modelo de van’t 

Hoff não se assemelha ao de Kekulé, nem em forma nem na sua materialidade.   

Van’t Hoff não estava interessado em trabalhar e mostrar conhecimentos já adquiridos. 

Queria promover uma nova forma de pensar e de analisar os dados empíricos que se 

conheciam das propriedades dos compostos e, com estes dados, enveredar por um caminho 

exclusivamente teórico, chegar à conclusão da estrutura espacial das moléculas. O seu 

objectivo era conseguir perceber como e porquê, compostos com a mesma fórmula 

molecular apresentam propriedades diferentes através da forma como os átomos se 

organizam no espaço. 

Podemos mesmo admitir que, com toda a sua vontade de inovação, quis mostrar aos seus 

colegas que a Química pode ser pensada utilizando os modelos criados pelo próprio 

cientista. Mas, por que será que utilizou a figura geométrica de um tetraedro para a 

valência do átomo de carbono? Porque é que não utilizou os modelos de Kekulé e 

Hofmann?  

Esta tese pretende demonstrar precisamente que, se tivesse utilizado os modelos de Kekulé 

e Hofmann, van’t Hoff não teria conseguido interpretar os dados empíricos conhecidos na 

época, como, por exemplo, o facto de não haver isomeria numa ligação simples e assim 

acrescentar algo à Ciência. A insistência que ele mostrou com a publicação das traduções 
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do seu artigo em várias línguas com as alterações e acrescentos referidos, permite-nos 

compreender que van’t Hoff tinha quase a certeza de poder fazer avançar a Química com 

as novas ideias introduzidas pelos seus modelos. Vejamos como analisando para isso os 

seus modelos, e fazendo-o de forma a evidenciar os dois tipos de representação, a 

diagramática e a tridimensional, que aí são utilizados.  

Observemos a figura 44, onde estão representados os modelos de van’t Hoff, do arranjo 

das moléculas no espaço, que se encontram na sua versão alemã Die Lageung der Atome 

im Raume. 

 

 
Fig. 44 - Representações de moléculas a duas dimensões, e representação de tetraedros como 

representações tridimensionais de moléculas de compostos de carbono.66 

 

Na parte inferior desta figura está desenhado um tetraedro, onde se encontra o átomo de 

carbono no seu centro e, dele partem umas linhas a tracejado que se orientam na direcção 

dos vértices do mesmo. Ora van’t Hoff sabia que o carbono não era um tetraedro. Ou seja, 

van’t Hoff transpõe a barreira da similitude para poder explicitar a sua forma de visualizar 

os isómeros no espaço. Na figura estão escritos nos vértices do tetraedro com a letra R, e 

com índices numéricos, R1, R2, R3 e R4, estes caracteres simbolizam os vários átomos ou 

                                                 
66 Figura retirada do livro de Peter Ramberg Chemical structure, spatial arrangement: the early history of 
stereochemistry, 1874-1914 
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grupos de átomos que se encontram ligados ao carbono nestas posições, ora mais uma vez, 

este tipo de representação não é vulgar em Química.  

Também a grande diferença, entre van’t Hoff e os seus colegas, está explicita nesta figura. 

Kekulé com os seus modelos não conseguia explicar as ligações duplas nem as triplas. 

Van’t Hoff, com os seus modelos tetraédricos consegue de forma simples explicar como se 

estabelecem estas ligações. Nas ligações duplas une os dois vértices, como mostra o 

desenho IX e o X, onde se podem visualizar através deste esquema que IX e X não são o 

mesmo composto mas sim duas substâncias com a mesma fórmula química, com os átomos 

todos ligados aos mesmos átomos mas com uma configuração espacial diferente. IX 

apresenta os grupos R1 e R3 no mesmo lado, ou seja para cá do plano do papel, e R2 e R4, 

também no mesmo plano mas para lá do plano do papel, no desenho X temos o R1 com o 

R4 e R2 com o R3. O facto de este arranjo espacial ser diferente faz toda a diferença numa 

propriedade que se conhece a partir da síntese orgânica, que é o facto de soluções de 

determinado tipo de compostos desviarem a luz que sobre elas incide, a chamada 

actividade óptica, essas substâncias desviam a polaridade da luz. 

No desenho XI, van’t Hoff representa uma ligação tripla, juntando os lados de ambos os 

tetraedros e mostrando que, desta forma, os átomos de carbono conseguem estabelecer 

entre si uma ligação tripla. Para além desta grafia, que corresponde a perspectivar no leitor 

uma situação a três dimensões, mas que efectivamente não o é, van’t Hoff quis também 

que os seus pares tivessem a hipótese de manusear um modelo a três dimensões, de forma 

a poder rodá-lo, invertê-lo, e ter uma noção espacial da molécula. Foi para proporcionar 

esta ligação entre o mundo microscópico e o macroscópico, que van’t Hoff incluiu os 

modelos em papel na versão francesa, e na versão alemã mostrou como se podiam fabricar 

esses modelos tridimensionais.  

A diferença entre van’t Hoff e os químicos do seu tempo encontra-se sobretudo a nível dos 

seus respectivos objectivos: os químicos orgânicos usavam os modelos moleculares para 

demonstrar a sequência assim como as mutuas ligações que ocorrem entre os átomos 

dentro da molécula. Para isso, precisam de modelos de forma a poderem visualizar os 

átomos - representados pelas bolas - e as suas conexões mútuas - simbolizadas pelas varas. 

O interesse de van’t Hoff não está centralizado nas interligações dentro do átomo mas sim 

na geometria, na orientação espacial dessas ligações dentro da molécula. 
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Os seus modelos mostram claramente esta prioridade. A forma geométrica utilizada por 

van’t Hoff ilustra a direcção das três dimensões da valência à volta de um dado átomo, mas 

a representação dos átomos individuais está omissa, e a localização do átomo central no 

meio do tetraedro é deixada à imaginação do leitor.  

Esta diferença fundamental de objectivos é ainda melhor ilustrada pela comparação com os 

modelos de Kekulé e Hofmann. Á primeira vista parece que os modelos destes dois 

químicos são representações análogas de átomos de carbono numa envolvência tetraédrica. 

No entanto esta aparente semelhança é decepcionante e enganadora. No modelo de Kekulé 

o que é representado em primeiro lugar são as várias ligações que se estabelecem entre os 

diferentes átomos de carbono, aliás, o posicionamento tetraédrico das valências é 

teoricamente insignificante e serve apenas como razão apenas para a construção da 

molécula. Por outro lado, a forma tetraédrica é a característica mais importante e 

fundamental do modelo de van’t Hoff: ela representa a direcção das quatro valências á 

volta de um dado átomo de carbono, enquanto que, no seu modelo, a localização exacta de 

átomos individuais é de menor importância chegando a ser deixada de lado (Spek, 2005). 

Na figura 45 estão representados os modelos que van’t Hoff incluiu na Die Lageung der 

Atome im Raume. Trata-se de esquemas que ilustram a construção de dois tipos diferentes 

de modelos tetraédricos em cartão, onde os grupos estão simbolizados de duas maneiras 

diferentes, num estão representados nos vértices do tetraedro e no outro estão simbolizados 

nas faces.  

                          

  
Fig. 45 - Dois tipos de modelos em cartão de van’t Hoff, para recortar, pintar e colar.6768 

                                                 
67Os modelos VI e VII foram retirados do livro Van´t Hoff, J.H., Stéréochimie  Dix Années dans l´histoire d´une théorie 
(1892) George Carré Editeur,. 
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As letras representam as cores com que os triângulos deviam ser pintados, w (branco), r 

(vermelho), b (azul), s (preto). Depois de pintados, os modelos deviam ser cortados, 

dobrados e colados, ficando com a forma de um tetraedro. Depois de montados ilustravam 

os novos casos de isomerismo.  

Com estes mesmos tetraedros depois de construídos, podiam-se fazer várias combinações, 

obtendo-se diferentes moléculas. 

Na figura 46 estão representados modelos que, depois de recortados dobrados e colados 

proporcionam uma visualização de duas moléculas com ligações simples entre os 

carbonos. Este tipo de construção foi uma das primeiras representações usadas por van’t 

Hoff. 

 

 
Fig. 46 - Modelos de faces centradas de ligações simples carbono-carbono69. 

 

Relativamente à ligação simples carbono-carbono que ainda não exploramos aqui, vamos 

fazê-lo tendo em atenção a figura que surge no livro de van’t Hoff, Stéréochimie: Dix 

années dans l´histoire d´une théorie (1892). Nesta publicação, na página 45 encontram-se 

desenhados dois tetraedros como está representado na figura 47. 

Nesta figura estão representados dois tetraedros em perspectiva unidos por dois vértices, 

um vértice de cada átomo de carbono. No interior, está inscrita a letra C simbolizando cada 

carbono. O encaixe simboliza a ligação simples entre os carbonos. 
                                                                                                                                                    
68Os outros modelos foram  retirada do artigo de  Peter J. Ramberg, (2000), Pragmatism, Belief, and Reduction 
Stereoformulas and Atomic Models in Early Stereochemistry,HYLE – International Journal for Philosophy of Chemistry, 
Vol. 6, No. 1, pp. 35-61. 
69 Imagem retirada do livro Ramberg, P.J., (2003), Chemical structure, spatial arrangement: the early history 
of stereochemistry, 1874-1914, Hampshire: Ashgate Publishing Limited pp 82. 
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Fig. 47 - Representação esquemática de dois tetraedros, em que está simbolizada a ligação simples 
de dois carbonos.70. 

Esta ligação simples pode, por exemplo, estar associada à molécula de 1,2-dibromoetano 

que foi analisada por Paternò. Este químico considerou rígida a ligação entre os átomos de 

carbono, pois o seu modelo de bolas e varas não lhe permitiu chegar a outra conclusão. No 

entanto, com a representação acima descrita, van’t Hoff consegue prever uma rotação em 

torno dos átomos de carbono, como se mostra na figura 48 para um caso genérico. 

 

 

 

Fig. 48 - Representações de van’t Hoff para a rotação do eixo entre átomos de carbono, na ligação 
simples71. 

Embora estas propostas de van’t Hoff considerem a existência de rotação em torno de um 

eixo entre átomos de carbono, não mostram nunca a ligação entre eles.  

Esta imagem permite-lhe fazer uma analogia com o modelo de Paternò. Van’t Hoff 

consegue explicar a existência de um composto apenas através da possibilidade de rotação 

                                                 
70 Figura retirada  do livro de Van´t Hoff, J.H. Dix Années dans l´histoire d´une théorie (1892) George Carré Editeur, 
p.45 
71 Imagem retirada de Imagem retirada do livro Ramberg, P.J., (2003), Chemical structure, spatial arrangement: the 
early history of stereochemistry, 1874-1914, Hampshire: Ashgate Publishing Limited. 
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dos tetraedros em torno de um eixo que passa pelo interior dos tetraedros e pelo vértice, 

como está representado na figura. O seu modelo está assim, de acordo com os dados 

empíricos e a sua teoria pode ter a aceitação dos seus pares.  

Pode no entanto perguntar-se: por que razão as duas formas representadas na figura 44 com 

a designação de IX e X são substâncias diferentes, e as representações da figura 48 

correspondem a um único composto? A resposta vem directamente de van’t Hoff. Este tipo 

de representação que irá posteriormente dar origem aos confórmeros, surge aqui como uma 

forma através da qual van’t Hoff consegue explicar a não existência de isomeria, sempre 

que existir rotação livre em torno de uma ligação entre carbonos. 

Van’t Hoff, não representou apenas os seus modelos de forma diagramática. Construiu os 

seus modelos 3 D e enviou-os a alguns colegas, existem ainda hoje três conjuntos de 

modelos moleculares de van’t Hoff: um conjunto composto por 22 peças que se encontra 

no Museu alemão em Munique, e os outros dois, um com 69 peças e outro com 10 peças 

que se encontram no Museu Boerhaave em Leiden, na Holanda. 

O químico Trienke van der Spek fez um estudo destes conjuntos e, com a permissão dos 

museus escreveu um artigo, com o título: Selling a theory: The Role of Molecular Models 

in J. H. Van´t Hoff´s Stereochemistry Theory (2006).72. 

Os modelos são feitos em cartão, como o próprio van’t Hoff explicava nos manuais de 

instrução que enviou aos colegas e estão pintados também de acordo com as épocas em 

que van’t Hoff os produziu pois, como já foi referido anteriormente, van’t Hoff utilizou 

dois tipos de pinturas distintas, em tempos também diferentes.  

Podemos visualizar os seus modelos que se encontram nestes dois museus nas figuras 49, 

50, 51 e 52.  

                                                 
72 Van der Speck, T.M., (2006) Selling a Theory: the Role of Molecular Models in J. H. van´t Hoff´s Stereochemistry 
Theory, Annals of Science, 63:2,157-177. 
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Fig. 49 - Modelos de van’t Hoff que se encontram no museu alemão de Munique73. 

 

Nesta figura podemos ver vários tetraedros pintados de várias cores e dispostos também de 

várias maneiras, alguns são tetraedros simples, e outros estão em grupo de dois ou três. Se 

tomarmos atenção aos que estão agrupados de dois a dois, vemos três tipos de situação. 

Uma que corresponde à representação de moléculas com uma ligação simples entre os 

carbonos, outra que corresponde à ligação dupla entre os carbonos e a terceira que 

simboliza as moléculas cuja ligação entre os carbonos é tripla.  

 

 

 

Fig. 50 - Modelo de uma molécula, em duas perspectivas, representando uma molécula com uma 
ligação dupla entre os carbonos74. 

                                                 
73 Imagem retirada do artigo Spek, T.M. van der, (2006) “Selling a Theory: the Role of Molecular Models 
in J. H. van´t Hoff´s Stereochemistry Theory”, Annals of Science, 63:2. 
74 Ibid.  
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Fig. 51 - Conjunto de tetraedros existente no Museu de Boerhaave.7576 

Este conjunto que se encontra no museu de Boerhaave é um pouco diferente do anterior. 

Aqui van’t Hoff estruturou os tetraedros de uma forma não regular, talvez por estes 

modelos serem posteriores aos outros, período em que van’t Hoff estava já a idealizar 

estruturas moleculares com uma forma tetraédrica irregular. 

 

 

 

Fig. 52 - Modelos moleculares de van’t Hoff que se encontram no museu de Boerhaave77. 

                                                 
75 Conjunto de tetraedros, originalmente pertencentes a Bremer, amigo de van´t Hoff, seriam protótipos em que van´t 
Hoff terá trabalhado, segundo van der Spek, no artigo, Selling a theory: The Role of Molecular Models in J. H. Van´t 
Hoff´s Stereochemistry Theory.  
76 Imagem retirada do artigo Selling a theory: The Role of Molecular Models in J. H. Van´t Hoff´s Stereochemistry 
Theory.  
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Embora tenham muitas semelhanças, estes conjuntos não representam as mesmas 

entidades. Enquanto que os conjuntos de modelos que estão representados nas figuras 49, 

50 e 51 representam moléculas orgânicas fictícias, ou seja moléculas generalistas, em que 

as ligações com os vários grupos químicos estão simbolizados por R1, R2, R3, e R4. Os 

modelos da figura 52 já correspondem a moléculas concretas, pois van’t Hoff coloca nas 

faces dos tetraedros os grupos que pretende simbolizar. Neste conjunto por exemplo, as 

moléculas que contêm dois tetraedros ligados pretendem simbolizar as moléculas de ácido 

tartárico, ácido maleico e ácido sucínico. 

Todos estes tetraedros são de dimensão muito pequena, com um comprimento aproximado 

de 1,5 a 2 cm.  

Os modelos moleculares que se encontram no museu alemão foram doados pelo próprio 

van’t Hoff em finais do ano 1905. Foram originalmente acompanhados por um manual de 

instruções escrito à mão, onde van’t Hoff explicava como os usar (Spek, 2005, 161).78 

Spek refere ainda que estes modelos parecem ser idênticos aos oferecidos aos leitores de 

La chimie dans l´espace de Maio de 1875 (os modelos da figura 52), considerando que 

devem ter sido utilizados como protótipos. 

A interpretação de Spek deve-se ao facto de os modelos apresentarem algumas alternativas 

o que poderá resultar de van’t Hoff ainda estar a trabalhar nos seus modelos de forma a 

arranjar a melhor maneira de os representar, conclusão que é reforçada com a leitura da 

carta de agradecimento do director do museu alemão relativa aos modelos moleculares 

originais de van’t Hoff. 

O conjunto de 69 peças que se encontra no museu Boerhaave, pertenceu originalmente a 

Gustav Bremer, que foi colega de van’t Hoff quando este esteve em Utrecht.79 Este 

conjunto de modelos contém peças idênticas às que se encontram na La chimie dans 

l´espace, com algumas peças extra como é o caso de alguns tetraedros assimétricos. Estas 

peças extra são muito importantes no nosso ponto de vista pois ilustram todo o poder de 

                                                                                                                                                    
77 Imagem retirada da internet, http://www.museumboerhaave.nl/collectie/e_hoogtepunten.html, a 2 de Setembro de 2010 
78 Spek no seu artigo ainda referencia em notas de rodapé que a administração do museu possui uma copia da carta de 
agradecimento datada de 2 de Abril de 1906, guardada nos arquivos do museu. Nesta carta o director do museu descreve 
os modelos como Originalen ihrer Modellen   
79 Spek referencia também em nota de rodapé, que a viúva de Bremer doou este conjunto ao departamento de química da 
universidade de Leiden depois da morte do marido em 1909. 
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desenvolvimento do pensamento de van’t Hoff, e mostram como o conhecimento sobre os 

tetraedros era profundo em van’t Hoff.  

Para van’t Hoff, o tetraedro assimétrico adequava-se mais à assimetria de uma molécula 

constituída por um átomo de carbono rodeado por quatro grupos de átomos diferentes, do 

que um tetraedro regular.  

Esta sua inovação é levemente abordada na La chimie dans l´espace e van´t Hoff ainda vai 

amadurecer o seu conhecimento em assimetrias para depois os colocar na sua publicação 

alemã Die Lagerung der Atome in Raume. Contudo estes modelos surgem aqui como uma 

antevisão do trabalho que está a desenvolver, até porque está preocupado em dar resposta 

ao seu colega Bremer que se encontra a estudar a actividade óptica do ácido tartárico.  

Segundo Spek, este conjunto, que se encontra no museu de Boerhaave, contém 

maioritariamente peças do La chimie dans l´espace, conjuntamente com os tetraedros 

assimétricos que correspondem a uma primeira abordagem, do que posteriormente será 

apresentado e colocado na publicação alemã. 

O conjunto de 10 peças que se encontra no museu holandês de Boerhaave, está 

directamente associado a Bremer, que o terá recebido a 13 de Julho de 1875.80  

Van’t Hoff fez estes conjuntos de modelos com a intenção de apoiar a pesquisa de Bremer 

sobre a actividade óptica do ácido tartárico e seus derivados, e usou-os para examinar todas 

as implicações experimentais da sua nova teoria para estes compostos. Com os seus 

modelos - representações de moléculas em cartão - van’t Hoff imitou as transformações 

químicas, e estas peças de cartão permitiram-lhe prever uma gama de futuros resultados 

experimentais. Bremer também se rendeu a estas experiências pensadas, tendo no entanto 

feito depois as respectivas actividades experimentais para testar e confirmar com os 

resultados experimentais.  

Van’t Hoff e Bremer apresentaram as suas conclusões revolucionárias à Societé chimique 

de France a 19 de Novembro de 1875 tendo causado uma certa confusão na audiência. O 

                                                 
80Spek indica que no inventário do museu estão; dez peças que correspondem aos modelos em cartão; e oito 
cartas que van´t Hoff escreveu a Bremer escritas entre 1874 e 1875. Uma dessas cartas está datada de 13 de 
Julho de 1875 e contem um manual para o uso e conhecimento dos objectos de cartão. 
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que não seria de estranhar, pois a França era ainda muito tradicionalista no que respeita a 

representações tridimensionais. 

As escolhas feitas por van’t Hoff mostram que ele nunca teve a intenção que os seus 

modelos representassem moléculas reais. Em vez disso, eram vias realísticas da geometria 

espacial das moléculas.  

Estas imagens da estrutura molecular 3 D permitiu-lhe usar os modelos para o seu 

objectivo básico: elucidar a correlação entre a estrutura molecular espacial dos compostos 

e a sua actividade óptica.  

Estes modelos no entanto tiveram várias funções, a comunicativa, a científica e, na nossa 

perspectiva, também a componente heurística. Para van’t Hoff esta última foi com certeza 

primordial, pois foi através dos seus modelos que conseguiu dar resposta aos seus colegas, 

sobretudo no que respeita à isomeria dos compostos orgânicos. 

Como mostra Spek (2006) o conjunto alemão e o conjunto de 69 peças que se encontra em 

Boehaave contêm essencialmente representações espaciais das figuras da La chimie dans 

l´espace, caindo na categoria que corresponde à comunicação, enquanto as 10 peças que se 

encontra em Leiden, foram feitas no intuito de representar moléculas reais para explicar a 

isomeria do ácido tartárico, decaindo na categoria investigativa, uma vez foram usadas 

para prever e provar a relação entre o isomerismo e a actividade óptica, servindo portanto 

funções mais científicas. 

Mas, se observarmos com atenção, vemos que estes modelos tiveram um papel heurístico 

relevante na determinação da espacialidade das moléculas, permitindo a van’t Hoff não só 

ter crédito junto dos seus pares como também conseguir explicar as propriedades dos 

compostos que apresentam a mesma fórmula química mas que desviam a luz para planos 

distintos.   

Quando examinado com maior detalhe, emerge uma imagem mais refinada e fica claro 

que, de facto van’t Hoff precisou dos seus modelos tanto para objectivos evidentes como 

para ocultados. 

De facto, mais do que uma vez, van’t Hoff refere os seus modelos como peças 

fundamentais, que tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da sua teoria 
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estereoquímica enquanto instrumentos para testar e provar a sua ideia inicial. Eles 

oferecem uma visualização tridimensional da estrutura molecular que lhe permitiu explorar 

todas as possíveis implicações da sua hipótese. 

Numa carta a Bremer, afirma que os modelos moleculares funcionaram como instrumentos 

que o ajudaram a compor a sua teoria. 

Apesar de van’t Hoff ter apoiado a sua teoria nos seus modelos, a sua primeira publicação 

não apresenta qualquer alusão a eles. De facto van’t Hoff, só os apresentou alguns meses 

mais tarde. O seu modelo 3D é mencionado pela primeira vez na versão francesa La chimie 

dans l´espace, em meados de 1875. A fraca aceitação da sua primeira publicação, fê-lo 

com certeza apostar na apresentação dos modelos, o que o fez ver, como uma possível 

respostas aos novos empreendimentos da Química Orgânica, tinham que ser demonstrados 

pela via visual, a teoria tinha que ser vista através da visão. Quando apresenta La chimie 

dans l´espace, van’t Hoff publica uma refinada lei para a actividade óptica, afirmando que 

a ausência de qualquer plano de simetria numa estrutura molecular é a exigência essencial 

da actividade óptica, não apenas a presença de um átomo de carbono assimétrico. É então 

que para melhor expor a sua ideia, envia modelos com as respectivas instruções de uso. 

Foi a sua própria experiência sobre o poder cognitivo dos modelos moleculares que o 

levaram a usá-los como ferramentas para ilustrar a sua teoria aos seus pares. Foi por esta 

razão que ele ofereceu conjuntamente com a publicação La chimie dans l´espace, um 

conjunto de modelos a cada um dos químicos que considerou como mais importantes. 

Para Spek (2005) a necessidade que van’t Hoff teve de criar, usar e enviar os seus modelos 

aos seus pares deve-se ao facto de querer impressionar e persuadir os seus colegas 

cientistas da credibilidade da sua teoria. Segundo Spek, esta necessidade advém do facto 

de van’t Hoff ser na época ainda um jovem químico desconhecido e desempregado, cuja 

primeira publicação teve muito ou nenhum impacto junto da comunidade científica.  

Para aumentar o impacto da versão da sua teoria faz uma tradução para francês em 1875; 

alterando a sua politica: em vez de esperar que os cientistas dessem conta da sua teoria, ele 

escolheu enviar-lhes a publicação e os modelos, e chamar atenção às suas ideias (Spek, 2005, 

171). 
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Segundo Spek (2005), van’t Hoff fez uma lista cuidada de pessoas a quem pretendia enviar 

os seus modelos. Essa escolha decaiu em grandes nomes da Química Orgânica. Retirando 

Marcellin Berthelot, eram todos químicos estruturalistas, o que convinha a van’t Hoff pois 

a sua teoria caia precisamente numa nova forma de estruturar espacialmente as moléculas. 

Entre esses cientistas encontram-se antigos professores de van’t Hoff como Kekulé e 

Wurtz, e outros cientistas como Hofmann que também utiliza modelos tridimensionais. 

Entre os cientistas a quem van’t Hoff enviou as suas publicações estão dois que apresentam 

mais dificuldade em entender a sua teoria, pois estão do lado oposto às suas ideias, 

nomeadamente Berthelot e Kolbe, dois opositores à química estruturalista. Como refere 

Spek, van’t Hoff tinha conhecimento da oposição de Berthelot à sua teoria, pois este já o 

tinha criticado quando van’t Hoff expôs a s suas ideias no encontro na La Societé 

Chimique de Paris em 1875, quando lá esteve com Bremer.  

Esta estratégia de van’t Hoff, de enviar a sua publicação e os seus modelos a cientistas que 

ele sabe que irão estar do seu lado e a outros que tem a certeza que são seus opositores 

consegue o efeito que pretendia: criar boas condições para o debate, porque os modelos 

facilitam o entendimento e a interpretação das suas ideias com o máximo detalhe. 

Um dos fervorosos defensores de van’t Hoff foi Wislicenus, que, não só aceitou o trabalho 

de van’t Hoff como o divulgou e defendeu junto dos seus colegas alemães. Ele próprio 

utilizou os modelos de van’t Hoff para ensinar e transmitir aos seus alunos as suas novas 

ideias sobre a estrutura molecular. 

Wislicenus considerou a teoria de van’t Hoff como um marco importante no 

desenvolvimento da teoria atómica, tendo-se tornado “ um defensor público das ideias de 

van’t Hoff, e uma frase deste apareceu como uma recomendação na capa da La Chimie 

dans L´espace.”  (Spek, 2006, 172).  

E van’t Hoff, para dar crédito à sua teoria, colocou na versão francesa do arranjo espacial 

das moléculas um epigrafo de Wislicenus, em que ele refere a necessidade de existir uma 

concepção espacial das moléculas (Ramberg, 2004, 68). 

Wislicenus era um atomista e, considera a teoria de van´t Hoff um marco importante para o 

desenvolvimento da teoria atómica. Numa resposta que deu ao químico Lossen, afirma que 

é através do estudo das reacções químicas que se consegue demonstrar largamente a 
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existência dos átomos e que o mesmo processo nos poderá fornecer um campo de 

informações acerca das partes desses átomos. Como escreve Ramberg: 

Devido ao facto de a teoria de van’t Hoff, nos proporcionar um modelo de estrutura para o 

átomo, isto é a direcção das valências e uma possibilidade de termos uma forma para os 

átomos, será precisamente esta teoria que nos dará informação sobre o papel desses átomos. O 

estabelecimento das fórmulas configuracionais levou precisamente a um maior e mais 

profundo conhecimento dos átomos, e mais ainda, a uma estrutura subatómica (Ramberg, 

2000).  

Para Cintas (2002) o que distingue os trabalhos de van’t Hoff e Le Bel dos seus colegas, não era 

propriamente o uso de modelos tetraédricos ou a utilização de modelos tridimensionais, mas sim a 

sua aplicação sistemática a diversas substâncias de constituição conhecida, e também a utilização 

da extensão dessa ideia para o que viria mais tarde a ser chamado de reacções assimétricas. Estes 

dois autores foram assim os pioneiros no que concerne ao reconhecimento da relação entre 

a geometria espacial da molécula e a actividade óptica dessa mesma molécula. Daí que 

Cintas não hesite em atribuir a van’t Hoff a primazia de fundador da estereoquímica. Como 

escreve:  

Assim, é justo dizer que van’t Hoff e Le Bel, especialmente o primeiro, foram os primeiros a 

reconhecer a íntima relação entre a geometria e a actividade óptica, que se tornou um princípio 

fundamental da estereoquímica moderna.81(Cintas, 2002). 

A relevância do trabalho de van’t Hoff na Química Orgânica é de tal forma grande que 

actualmente é impensável, para qualquer investigador, ou até mesmo qualquer estudante de 

Química Orgânica não ter presente a estrutura tridimensional e tetraédrica do carbono. 

Não nos resta nenhuma dúvida sobre quão importante foi o trabalho de van’t Hoff no que 

respeita ao incremento que os seus modelos proporcionaram ao avanço do conhecimento 

da estrutura dos compostos químicos. O conhecimento da forma como os átomos se 

organizam nas moléculas de carbono, de modo a conferir à molécula uma geometria 

espacial, foi fundamental para produzir um avanço no conhecimento das estruturas de 

qualquer molécula orgânica ou inorgânica. Para além disso, van’t Hoff atribuiu aos 

compostos uma terceira dimensão que permite aprofundar o conhecimento das estruturas 

dos compostos e das relações que se estabelecem entre compostos diferentes. 

                                                 
81 Thus, it is fair to say that van’t Hoff and Le Bel, especially the former, were the first to recognize the intimate relation 
between geometry and optical activity, which has become a fundamental principle of the modern stereochemistry. 
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A atestar essa importância, refira-se o facto de ter sido essa nova abordagem sobre a forma 

como é encarada a disposição que os átomos podem ter na estrutura molecular e que se 

transpõe para os compostos que estabelecem redes cristalinas, que esteve na origem da 

recente atribuição do prémio Nobel da Física de 2010 ao trabalho desenvolvido por André 

Geim e Konstantin Novoselov, com o trabalho pioneiro sobre o grafeno.  

Sabemos que o grafeno é uma forma de carbono, o melhor condutor conhecido de calor. 

Este novo material permite construir transístores que ultrapassam claramente a rapidez dos 

transístores clássicos de silício e fabricar computadores mais eficazes. E, como é 

praticamente transparente e bom condutor, é compatível com a produção de ecrãs tácteis 

transparentes, painéis luminosos e captadores solares. Sabemos também que o grafeno é 

uma estrutura bidimensional da grafite, ou seja, a grafite é uma estrutura cristalina de 

átomos de carbono dispostos no espaço tridimensional de uma determinada forma, essa 

forma é composta por camadas de átomos de carbono paralelas umas às outras, o grafeno 

corresponde a uma dessas camadas. Para melhor percepcionarmos cada uma destas 

estruturas apresentamos na da figura 51, algumas representações de redes de átomos de 

carbono segundo várias disposições, em que podemos visualizar a estrutura da grafite e do 

grafeno.  

 

 

 

Fig. 53 - Grafeno (cima esquerda), grafite (cimo direita) onde mostra as várias camadas de grafeno, 
nanotubos (baixo esquerda) grafeno enrolado, fulereno (C60), moléculas formadas por grafeno por 

introdução de pentágonos na rede hexagonal.82 

                                                 
82 Imagem retirada do artigo: Castro, N., Guinea, F., Peres, N. M. R., Novoselov, K. F., Geim, A. K. (2009) “The 
Electronic Properties of Grafene” Reveiws of Modern Physics, vol. 81, nº 1, pp. 110 
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Sabemos ainda que o grafeno corresponde a uma das camadas desta estrutura, como se 

cortássemos uma fina fatia onde apenas ficasse uma camada de átomos de carbono, como 

uma estrutura planar (figura 53). O físico português Nuno Castro, que trabalhou com o 

grafeno, define-o da seguinte forma, no artigo Electronic Properties of disordered two-

dimensional Carbono: “A estrutura bidimensional do carbono, ou grafeno, é um semi-

metal que apresenta usualmente uma baixa energia de excitação electrónica descrita em 

termos de fermiões de Dirac” (Peres, 2006). 

 

 
Fig. 54 - Estrutura de duas camadas do grafeno83 

Ora, só depois do trabalho de van’t Hoff foi possível definir a estrutura da grafite assim 

como a do grafeno. E se analisarmos bem o modelo actual da estrutura da grafite, 

verificamos que ele é parte do modelo de van’t Hoff e que a mistura apresenta a estrutura 

bidimensional do modelo de Hofmann. O que nos leva a concluir que esta estrutura para 

compostos de carbono só foi possível depois de os cientistas terem amadurecido e 

trabalhado em modelos tridimensionais tendo em conta a estrutura tridimensional do átomo 

de carbono e todo o trabalho de van’t Hoff.  

Mas o trabalho de van’t Hoff está ainda na base de um outro prémio Nobel em 2010: o 

premio Nobel da Química atribuído a Richard Heck, Ei-ichi Negishi e Akira Suzuki que se 

distinguiram com os seus trabalhos sobre as formas mais eficientes de ligar átomos de 

carbono para construir moléculas complexas que melhoram a nossa vida quotidiana. E, 

para este estudo, a noção da forma como os átomos se ligam à volta do átomo de carbono é 

primordial, o que permite concluir que sem o trabalho de van’t Hoff este prémio não teria 

sido possível. 

                                                 
83 Ibid. Pp. 118. 
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Cem anos depois da sua teoria sobre a estrutura espacial do átomo de carbono, dois 

prémios Nobel voltam a surgir dependendo da estrutura espacial da molécula. Queremos 

com isto dizer que, sem o trabalho brilhante de van’t Hoff e a sua capacidade de propor um 

modelo tridimensional completamente distinto de outros modelos moleculares talvez estes 

prémios não tivessem sido atribuídos.  
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Escrever uma tese de mestrado sobre uma especificidade teórica de um químico do século 

XIX a quem atribuíram o primeiro prémio Nobel da Química é um trabalho difícil e 

solitário. 

Ao começar esta tese de mestrado a minha ideia era debruçar-me sobre a importância dos 

modelos tridimensionais em Química e explicitar essa importância unicamente através dos 

modelos de Hofmann. 

O meu conhecimento do trabalho do químico van’t Hoff centrava-se essencialmente nos 

aspectos referentes à Química Física, onde na realidade se notabilizou. No entanto, após 

várias pesquisas efectuadas sobre os modelos construídos no século XIX, fui encaminhada 

para a descoberta do imenso valor do trabalho de van’t Hoff na Química Orgânica. E qual 

não foi a minha surpresa, descobri a especificidade do modelo 3D para moléculas de 

compostos de carbono que ele inventou e com o qual revolucionou toda a Química 

estrutural. 

Para melhor entender a importância e o significado que este tipo de modelo teve no avanço 

da Química, senti necessidade de ir à procura do próprio significado da palavra modelo. 

Nesta tarefa, ocupei-me com o estudo de alguns textos de filosofia das ciências sobre o 

conceito de modelo que me permitiram esclarecer as determinações e compreender as 

complexidades do conceito de modelo em Ciência. 

O modelo em Ciência pode ser pensado como algo que está do lado do objecto que se 

pretende modelar, mas também como algo que está do lado da representação mental que o 

cientista faz do fenómeno que está a estudar. Porém, ao longo deste trabalho, acabei por 

concordar com a posição filosófica segundo a qual o modelo em Ciência não está, nem 

inteiramente do lado do objecto, nem unicamente do lado do sujeito, antes é uma entidade 

intermediária entre o sujeito e o objecto. 

Para isso muito contribuiu o facto de ter estudado um modelo molecular tridimensional 

específico, o modelo de van’t Hoff. Trata-se de um modelo que, a meu ver, apresenta uma 

diferença fundamental face aos outros modelos moleculares. E, embora todos os modelos 

moleculares tridimensionais possam, em geral, ser considerados como entidades 

intermediárias entre o sujeito e o objecto, o modelo de van’t Hoff é um exemplo muito 
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eloquente. Essa peculiaridade do modelo de van’t Hoff pode ser analisada em termos da 

sua estrutura interna, da sua materialidade e sobretudo da sua capacidade heurística. 

Para aprofundar o conceito de modelo em Química e a necessidade que a Química tem de 

recorrer a dispositivos diagramáticos de espacialização dos seus conceitos, leis e teorias, 

fiz uma brevíssima incursão pela ilustração, a iconografia e simbologia Químicas. Dei 

particular atenção aos trabalhos em simbologia química de alguns dos principais 

responsáveis pela afirmação da Química como Ciência.  

Tive a preocupação de mostrar que, tendo a Química por objecto o estudo da matéria e dos 

seus componentes, e sabendo nós que o químico, na maior parte das vezes, não tem à sua 

disposição senão vias indirectas, se compreende que os químicos tenham tido necessidade 

de constituir uma linguagem simbólica especifica e um conjunto de dispositivos 

diagramáticos capazes de os ajudar a visualizar o que se passa a nível dos átomos e das 

moléculas. Dediquei por isso alguma atenção à evolução da escrita da Química, desde a 

fixação e utilização dos símbolos químicos e das suas relações, à concepção de modelos 

bidimensionais e, posteriormente, à construção tridimensional. 

O estudo que agora apresento, centra-se numa época em que as ideias fervilham, em que os 

progressos se sucedem, mas em que os dados e a tecnologia que o investigador tem à sua 

disposição apenas correspondem a uma análise das propriedades macroscópicas da 

matéria. Daí a necessidade de criar uma simbologia e um conjunto de modelos que 

permitam traduzir de forma objectiva as representações mentais daquilo que o químico vai 

antecipando, isto é, que permitam prognosticar, prever, adivinhar, manipular mentalmente 

a complexa realidade microscópica da matéria, então invisível. 

De entre os vários modelos utilizados em Ciência, este estudo valoriza os modelos 

moleculares tridimensionais. E isto por duas razões fundamentais: porque as moléculas são 

peças imprescindíveis da composição da matéria e porque penso que a compreensão da sua 

estrutura tridimensional foi um passo decisivo para o avanço do conhecimento em Química 

Orgânica. 

O maior enfoque é dado à Química do século XIX, ao momento em que a Química 

Orgânica emergia em vários centros europeus. Ainda aqui, centrei o estudo nos químicos 
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que desenvolveram modelos de moléculas orgânicas e o fizeram abrangendo as três 

dimensões.  

O exemplo que privilegiei foi os das moléculas que tinham como “estrela principal” o 

átomo de carbono. Neste sentido, fiz pois uma incursão muito sumária à Química 

Orgânica. Procurei mostrar dois percursos diferentes, qualquer deles muito interessantes: o 

dos químicos que se dedicaram à síntese orgânica, no qual se inseria Hofmann, e o 

daqueles que enveredaram pela exploração da espacialidade das moléculas, isto é, pela 

organização espacial dos compostos, cuja figura proeminente é van’t Hoff. No entanto, 

como também procurei mostrar, o recurso aos modelos 3D foi marcante em qualquer 

destes percursos. Tendo cada um destes percursos tomado direcções de investigação 

divergentes e chegado a conclusões diferentes, cada um deles acabou por utilizar modelos 

3D de diferentes maneiras.  

O modelo de Hofmann foi importante para este estudo porque me fez perceber a 

importância da tridimensionalidade do mundo subatómico. Como mostrei, Hofmann 

transpôs para a terceira dimensão uma série de moléculas e concedeu a todas elas uma 

configuração “espalmada”, ou seja, fez modelos de moléculas a três dimensões mas 

planares, representadas num só plano. Mas estes modelos “espalmados” não davam 

respostas a todas as evidências disponíveis na época. E apesar de Kekulé ter dado o 

primeiro passo no sentido de usar todo o espaço que rodeia o átomo, atribuindo ao átomo 

de carbono uma valência tetraédrica, isso não permitiu avançar de forma significativa no 

conhecimento da estrutura das moléculas. Devido a algumas controvérsias em que esteve 

envolvido, Kekulé não se arriscou a publicar as suas ideias relativas aos modelos 

moleculares que tinha apresentado oralmente. Deixou desta forma o caminho livre para 

van’t Hoff. 

Van’t Hoff dá então um passo decisivo. Quando atribui ao carbono uma geometria 

tetraédrica, está a pensar na formação de uma molécula cujo átomo central é um átomo de 

carbono, isto é, está a imaginar essa molécula como uma figura geométrica no sentido 

literal da palavra. 

É neste salto para a tridimensionalidade que se encontra a genialidade do modelo de van’t 

Hoff. Foi precisamente no momento em que li e construi em papel o modelo de van’t Hoff 
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que me apercebi do imenso poder heurístico deste modelo. Percebi claramente porque 

razão van’t Hoff teve necessidade de o introduzir nas suas publicações, porque razão não 

desiste, pelo contrário, insiste e melhora o seu modelo de publicação em publicação. 

Refiro-me às três versões da comunicação que deu a van’t Hoff a possibilidade de dar a 

conhecer e legitimar uma nova forma de compreender o mundo microscópio. Uma questão 

então se colocou. Como explicar a resistência que a comunidade científica mostrou face a 

sua novidade?  

A primeira versão pecava por ser escrita numa língua (o holandês) que poucos eram 

capazes de ler. Van’t Hoff aproveitou então aparente fracasso para complementar a versão 

escrita com a apresentação dos seus dos modelos. 

De facto, na versão francesa, van’t Hoff fez publicar e enviou conjuntamente com o texto, 

os modelos destinados a demonstrar a sua tese. Simultaneamente, sentiu também 

necessidade de produzir um manual de utilizador, onde explicava como usar esses 

modelos. Com este conjunto de materiais (texto, modelos e manual), conseguiu obter a 

atenção de alguns colegas, embora não todos. Obteve porém o apoio fervoroso de 

Wislicenus que o incentivou a fazer uma versão alemã da mesma comunicação. 

Perante a insistência de Wislicenus, e depois de ter tido um feedback positivo da versão 

francesa, van’t Hoff resolve escrever em alemão. E, nesta terceira edição, acrescentou 

alguns pontos que considerou marcantes e aplicou uma inovação decisiva: a publicação de 

modelos moleculares a partir de figuras desenhadas em papel que depois de recortadas e 

montadas permitiam ao leitor perceber o que o autor pretendia transmitir. Com a 

publicação dos modelos em papel são também disponibilizados os manuais de montagem e 

utilização dos respectivos modelos.  

Em meu entender, foi esse expediente que permitiu a van’t Hoff ir apurando o seu próprio 

modelo. Com o objectivo de comunicar aos pares, van’t Hoff foi reformulando as suas 

próprias ideias, reconstruindo os seus modelos, estabelecendo várias hipóteses de ligação 

do átomo de carbono. Como mostra Olga Pombo (2002) o acto de comunicação é 

constitutivo do processo de construção do conhecimento.  

Os modelos de van’t Hoff revelam-se assim como uma ilustração perfeita do conceito de 

modelo entendido como entidade intervalar entre a molécula (realidade) e a representação 
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(mental) do cientista. De facto, os modelos do van’t Hoff não estão directamente 

relacionado com a forma como os átomos se encontram ligados na molécula. São figuras 

geometrias globais, em que não se visualizam as entidades que estruturam as moléculas, 

mas que, no entanto, não se reduzem a meras representações mentais, são dispositivos 

heurísticos criados por um sujeito mas abertos ao conhecimento do mundo.   

Em conclusão podemos afirmar que:  

O modelo em ciência é fundamental para conseguir estruturar uma representação de algo a 

que não temos acesso directo através dos sentidos. Em Química, é determinante.  

Mesmo sem conhecer directamente a estrutura atómica, os químicos do séc. XIX 

conceptualizaram modelos que lhes permitiram visualizar as ligações químicas.  

Com os modelos de Hofmann, foi possível prever quais os produtos das reacções de síntese 

que estavam na origem dos diversos compostos de carbono. Foi também possível perceber 

como se ligavam os átomos dentro da molécula e o modo como estabeleciam as ligações. 

Com os modelos de van’t Hoff foi possível, em primeiro lugar, atribuir à molécula uma 

configuração tridimensional que até aqui não tinha. Apesar de Dalton já ter conferido uma 

certa organização dos átomos dentro das moléculas, e de Kekulé já ter atribuído uma 

estrutura tetraédrica ao átomo de carbono, só mesmo com os modelos de van’t Hoff é que a 

compreensão espacial foi conquistada. Em segundo lugar, e não menos importante, só com 

a utilização dos seus modelos 3D é que van’t Hoff conseguiu explicar o carácter óptico de 

compostos com a mesma fórmula molecular. Por fim, em terceiro lugar, com os seus 

modelos, van’t Hoff consegue com toda a simplicidade explicar as ligações duplas e triplas 

que os átomos de carbono efectuam.  

Os vários modelos aqui referidos ajudaram-me a perceber a importância, não só da 

utilização dos modelos 3D, mas também do seu manuseamento. Encontrei algumas 

questões interessantes cuja resposta só é entendida com o conhecimento das virtudes 

cognitivas resultantes da manipulação destes modelos. 

Inesperadamente, fui assaltada por diversas questões. Por que razão os cientistas 

consideram precioso o conhecimento que advém do trabalho manual com os modelos? E 

em que é que este tipo de conhecimento difere do conhecimento puramente 
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representacional? Que é que trabalhar com cartão, madeira, paus, bolas, arames ou plástico 

pode acrescentar ao conhecimento científico?  

Cheguei à conclusão que a resposta está no fazer, que muitas ideias novas podem ter a sua 

origem na coordenação dos sentidos, especialmente da visão e do tacto. Quer dizer, concluí 

que não basta criar o modelo: é necessário manuseá-lo, operacionalizar os seus efeitos, 

explorar as suas potencialidades. Ou seja, percebi que um modelo não é, nem uma imagem 

da realidade, nem uma simples representação mental, mas sim um constructo que, uma vez 

produzido, tem a sua própria lógica e força criadora. Ou seja, percebi que um modelo é 

afinal um dispositivo heurístico que nos permite ver o que não vemos e agir sobre isso que 

não vemos.  
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“A sala de aula, a escola, os modelos 3D como suporte de 

compreensão e transmissão da Ciência” 

 

Maria Manuel Marques da Costa 

 

Introdução 

 

Sou professora do ensino secundário na Escola Secundária de Leal da Câmara (ESLC) 

há cerca de vinte anos e tenho leccionado disciplinas na área das Ciências Físico 

Químicas. 

Pretendo, com esta comunicação, partilhar convosco, a minha experiência como 

divulgadora / transmissora de conhecimentos no domínio da Ciência, a jovens, que no 

futuro poderão utilizar as aprendizagens que adquiriram nos primeiros ciclos do ensino 

quando no futuro forem exercer as suas profissões (engenheiros, médicos, professores, 

etc.).  

Para além disso quero referir a importância dos modelos 3D como veículo de 

transmissão e da compreensão da Ciência e, daí, partir para a apresentação dos modelos 

moleculares criados por van´t Hoff. 

Nesta comunicação começo por apresentar a Escola como um lugar típico de 

transmissão da Ciência, fazendo uma breve alusão ao ensino em termos de Ciência 

para, depois «entrar na escola» e, finalmente, chegar à sala de aula. Na sala de aula, 

pretendo mostrar a importância da utilização dos modelos 3D como suporte para uma 

melhor transmissão dos conhecimentos em termos de Ciência, focando a minha 

apresentação num dos modelos moleculares primordiais para a compreensão e 

evolução da química orgânica, os modelos moleculares de van´t Hoff.  
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A Escola 

A Escola, sendo um local de convergência de população com interesses diversificados 

fomenta o interesse pelo conhecimento científico permitindo a transmissão e a 

compreensão da Ciência, desde o primeiro até ao último ano. 

Na Escola Secundária temos vários espaços onde se “conhece” a Ciência, 

nomeadamente, as salas de aula, os laboratórios, a sala de estudo, o centro de recursos 

educativos, os clubes da Ciência, a oficina de Ciências, os auditórios, etc.. 

Embora cada escola tenha o seu projecto, todas elas procuram criar a sua própria 

dinâmica e interacção com a população, como é caso da ESLC que, através do seu 

CRE estimula e promove o gosto por actividades de carácter cultural. 

“O crescimento equilibrado do homem, a estabilidade e continuidade sociais 

dependem, entre outros factores, da transmissão eficaz dos saberes. A escola é um dos 

pólos da passagem deste testemunho. Assim, é seu dever ter à disposição dos 

indivíduos um conjunto de recursos facilitadores do processo de desenvolvimento 

pessoal e cultural. O Centro de Recursos Educativos desta escola pretende satisfazer 

esta exigência disponibilizando espaços, materiais, recursos humanos e, sobretudo, 

dinamizando a relação entre cada um deles.”84 

No centro de recursos educativos desta Escola, existem vários espaços onde estão 

fixadas as várias valências que o compõem. 

                
Fig. 55-Imagem retirada da Internet, da página da Escola sobre o centro de recursos educativos.85 

  

                                                 
84 Citação retirada do site da ESLC, acedido a 11 de Maio de 2009. 
85 Foto retirada do site da ESLC, http://www.eslc.pt/sites/cre_site/CRE/entrada_cre.htm, acedido a 11 de Maio de 2009 
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Centro de Documentação Escrita 
 - Consulta presencial e domiciliária de documentos escritos. 
 - Espaço aula. 
 - Animação do livro e da leitura. 
 - Animação cultural. 

 

 
Centro de Documentação Audiovisual 
 - Consulta presencial e domiciliária de documentos audiovisuais. 
 - Espaço aula. 
 - Animação cultural. 
 - Utilização de meios informáticos: acesso à Internet 

  

 Centro de Produção Audiovisual 
  
 - Produção audiovisual. 
 - Formação na área dos audiovisuais. 
  

  

 Rádio 
 - Participação na dinamização da rádio escolar. 

  

 Núcleo de Fotografia 
 - Formação específica. 
 - Actividades ligadas à fotografia. 
 

  

 Sala Multimédia 
 - Espaço aula. 
 - Apoio na elaboração de trabalhos em suporte informático. 
 - Formação na área da informática. 

  

 Núcleo de Artes Plásticas 
 -  Arraiolos. 
 -  Azulejaria, cerâmica. 
 -  Macramé. 
 -  Pintura a óleo, serigrafia.. 

  

 Jornal Escolar "Cem Letras"  
 - Publicação escolar periódica. 
 - Participação em todas as actividades ligadas à criação de um jornal escolar. 

  

Fig. 56- As várias valências do centro de recursos educativos da ESLC.86 

  

                                                 
86 http://www.eslc.pt/sites/cre_site/CRE/entrada_cre.htm, acedido a 11 de Maio de 2009-07-25 
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Na Escola existem também clubes, em que alunos e professores se encontram para 

partilhar e desenvolver seus conhecimentos científicos, permitindo assim a todos os 

intervenientes aumentar a sua cultura científica. 

Estes espaços também diferem de escola para escola, na ESLC, existem entre outros os 

clubes: de Saúde, Ciências, Astronomia, Matemática e Fisquimática. 

Apesar dos diferentes espaços criados na Escola, é a sala de aula o local por excelência, 

para os alunos terem um primeiro contacto com a Ciência de uma forma orientada. 

 

         

Fig. 57- Fotos de alunos e professores em salas de aula no ensino secundário. 

 

Para além das salas de aula as escolas secundárias Portuguesas já estão equipadas com 

auditórios, onde decorrem entre outras actividades, palestras, comunicações e 

apresentações de trabalhos. 

 

                                     

Fig. 58- Apresentação de trabalhos de alunos da ESLC. 
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Em Portugal temos desde o primeiro ano do 1º ciclo até ao 12º ano do ensino secundário, 

um programa que contempla uma parte substancial do que se ensina em termos de 

conceitos básicos de Ciência. 

O ensino das Ciências, inicia-se no primeiro ano do primeiro ciclo com a Matemática e o 

Estudo do Meio, os ciclos seguintes mantêm a Matemática e vão desdobrando o Estudo do 

Meio nas várias vertentes das Ciências, a carga horária semanal está descrita na tabela da 

figura 59. 

Ensino das Ciências 

 
DISCIPLINA    TEMPO LECTIVO 

1º Ciclo Matemática    Metade do horário escolar 

  Estudo do Meio    2,5 h por dia. 

 
2º Ciclo    Matemática    4 x 45 min 

                        Ciências da Natureza   3 x 45 min 

 
3º Ciclo    Matemática    4 x 45 min 

Ciências da Natureza   3 x 45 min 

  Ciências Física e Química  2 x 45 min 

 
Secundário Matemática    6 x 45 min 

  Física e Química   7 x 45 min  

  Biologia e Geologia   7 x 45 min 

 

Fig. 59- Tabela com as disciplinas de carácter científico leccionadas no ensino básico e secundário. 

  

Para além destas disciplinas, que possuem um currículo próprio, com um cariz muito 

orientado, temos, no 12º ano, uma área curricular não disciplinar – Área de Projecto - com 

4 horas lectivas, que pode ser utilizada por professores e alunos para “trabalhar” e 

“concretizar” a Ciência de uma forma diferente da tradicional. 

A Área de Projecto permite que o aluno escolha um tema, por exemplo na área das 

Ciências, desenvolvendo capacidades de pesquisa, de organização de trabalho, realizando 

ele próprio as suas aprendizagens de carácter científico experimental. Como é não é uma 
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Área disciplinar, não obedece a um currículo definido por conteúdos científicos 

normalizados, podendo assim contribuir para uma cultura que está na base da literacia 

científica. 

No ano lectivo de 2008/2009, leccionei esta Área Curricular, a duas turmas de 12º ano do 

curso Cientifico Humanístico. 

Estas duas turmas desenvolveram projectos que visavam a construção de instrumentos 

científicos criados e utilizados por cientistas, desde o início do séc. XVIII até aos nossos 

dias.  

Os projectos tiveram como objectivo promover a relação entre o saber teórico e o saber 

prático, impulsionar o conhecimento científico, fomentar a ligação entre o passado e o 

presente em Ciência e Tecnologia e desenvolver uma cultura dos valores científicos e 

culturais. 

Em cada turma foram criados grupos de trabalho, tendo cada um deles, executado um 

instrumento, a partir de protocolos originais utilizados pelos próprios cientistas. Os 

instrumentos mais actuais têm por base os novos conhecimentos científicos, as novas 

tecnologias assim como, os novos materiais. O projecto envolveu igualmente o estudo da 

componente histórica dos processos energéticos e da sua utilização em termos de energias 

renováveis.  

A construção e análise dos problemas energéticos envolveu uma componente criativa, 

crítica e de inovação da turma. 

Durante o decorrer do projecto os alunos fizeram pesquisas, contactaram com Professores 

da escola, Professores Universitários, com Engenheiros de várias empresas, com pessoas 

ligadas a vários Museus e com Individualidades da Comunidade Escolar e do Concelho de 

Sintra. 

A construção de alguns dos instrumentos foi feita na Universidade Nova de Lisboa, e parte 

do material necessário foi cedido pelo Instituto Científico Rocha Cabral. 

Para melhor entender o passado, as duas turmas realizaram uma visita de estudo ao interior 

do Museu da Ciência da Universidade de Lisboa, guiada pela conservadora do Museu. 

Aqui visitaram as reservas (que não se encontram abertas ao público) onde estão expostos 
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e guardados os instrumentos mais utilizados quer em Ciência quer no Ensino da Ciência 

em Portugal. 

Além da produção de instrumentos, o projecto promoveu uma visão filosófica da Ciência 

experimental, útil ao suporte e desenvolvimento da reflexão sobre a ciência, assim como, 

estimulou a interligação entre a História e Filosofia da Ciência no ensino e o entendimento 

público da Ciência.  

Estes alunos estiveram envolvidos no Projecto Europeu, “História e Filosofia da Ciência 

para o Ensino e a Compreensão Pública da Ciência”, cujo coordenador é o Professor 

Ricardo Coelho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No âmbito deste 

projecto os alunos conversaram várias vezes com o coordenador, deslocando-se 

inclusivamente ao Instituto Rocha Cabral, a fim de realizar alguns trabalhos com a 

supervisão do Professor Ricardo Coelho. 

Também no decorrer do ano lectivo fizeram algumas sessões de apresentação dos seus 

trabalhos à comunidade escolar, a começar com uma primeira apresentação no âmbito da 

semana da Ciência e Tecnologia, a três turmas do 10º ano e a uma turma do 11º ano. Esta 

apresentação foi de carácter expositivo (por powerpoint), embora com características 

interactivas (os alunos levaram os instrumentos que já tinham produzido, interactuando 

com os colegas mais novos). 

No final, os alunos responderam às questões dos colegas mais novos, tendo havido um 

contacto e troca de ideias muito interessante. 

No segundo período, os alunos apresentaram, de uma fora interactiva, os seus trabalhos à 

comunidade escolar, no âmbito da semana da electrónica e electricidade, sendo de salientar 

o dinamismo e o empenho que demonstraram. 

Nos dias 24 e 25 Março, os alunos fizeram uma apresentação interactiva dos instrumentos 

até então produzidos.  

Nesta apresentação estiveram alunos de três turmas de uma escola do primeiro ciclo, 2 

turmas: uma do 3º ano e outra do 4º ano (figura 60), estando também presentes alunos dos 

10º, 11º, e 12º anos da escola secundária de Leal da Câmara, das áreas de Ciências e 

Tecnologia. 
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Fig. 60– Fotos na sala aula e das exposições dos trabalhos da área de projecto, do 12 ano. 

 

Modelos 3D em sala de aula 

 

É comum em Ciência o recurso a modelos, quer a nível da didáctica quer mesmo a nível 

dos conceitos científicos. A Ciência utiliza Modelos para explicar os fenómenos da 

Natureza, nomeadamente os: 

� Modelos Matemáticos.  

� Modelos Estatísticos.  

� Modelos computacionais.  

� Modelos 3D.  

� etc. 

O conceito de modelo pela abstracção que requer é um conceito muito difícil de transmitir, 

pelo que o professor deve conhecer e compreender bem o modelo que está a utilizar, para 

ter a sua tarefa do ponto de vista didáctico facilitada. O principal objectivo da utilização 

dos modelos 3D em sala de aula é, a de melhorar a transmissão de conhecimentos que, 
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apresentam para os alunos, um grau de complexidade elevado. Estes são utilizados 

sobretudo nas áreas de Ciências, como a Matemática, a Física, a Química a Biologia e a 

Geologia.  

Na figura 61 estão representadas algumas fotos em que, alunos e professores destas áreas 

estão a trabalhar com os modelos tridimensionais. 

   

   a) em Matemática          b) em Geologia                           c) em Química 

Fig. 61- Alunos e Professores a trabalharem com modelos tridimensionais. 

Para além dos modelos didácticos que se adquirem nas empresas os que comercializam, os 

próprios alunos constroem modelos com os mais diversos tipos de materiais, como 

podemos ver na figura 62, em que estão representados alguns desses modelos. 

                

                                      
Fig. 62 – Modelos tridimensionais feitos por alunos na disciplina de Biologia. 
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Na disciplina de Química, mais propriamente no estudo da química do carbono, a 

estereoquímica das moléculas é um assunto de elevado grau de complexidade. No entanto, 

quando o professor possui modelos didácticos tridimensionais para explorar em sala de 

aula, consegue transmitir os conceitos mais facilmente, pois, com eles, alunos e professores 

visualizam de uma forma mais completa a geometria das moléculas, que é importante para 

a compreensão das propriedades físicas e químicas dos compostos.  

 

Modelos 3D como suporte de 
compreensão e transmissão da Ciência  

A Química, em geral e o ramo da Química Orgânica em particular possuem uma 

linguagem e uma simbologia muito características e diferentes das utilizadas nas outras 

ciências e totalmente distintas da linguagem comum. 

Na questão da linguagem escrita temos, por exemplo, o modo de apresentar uma equação 

que traduz uma reacção química, em que, se encontram representados vários tipos de 

caracteres tais como: números, letras e símbolos. Como podemos verificar através da escrita 

da reacção química entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio:  

H2SO4 (aq) + 2NaOH (aq) → Na2SO4 (aq) + 2H2O(l) 

A disposição dos caracteres numéricos à direita e à esquerda das letras correspondem a 

entidades diferentes, à esquerda equivalem a coeficientes estequiométricos e à direita 

identificam o número de átomos que se encontra em cada molécula. Por sua vez, a seta 

indica a separação dos reagentes e dos produtos da reacção. 

Na Química Orgânica as fórmulas de estrutura podem ser visualizadas utilizando modelos 

(3D), como os que estão apresentados na figura 63, em que, por exemplo a molécula de 

celobiose está representada num plano bidimensional e a molécula de fulereno é 

representada com a estrutura de uma bola de futebol tridimensional. 
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a)                                                                   b)          

Fig. 63- Representação da fórmula de estrutura da molécula de a) celobiose e de b) fulereno. 

A necessidade de recorrer à imagem ao longo dos tempos é bem visível pelos documentos, 

que nos deixaram os químicos ao longo da história da química. Muitos destes cientistas 

recorreram à imagem e a modelos para melhor traduzir e desenvolver o seu conhecimento. 

Como foi dito atrás, a Química utiliza uma simbologia que lhe é própria e, cujo objectivo 

por vezes é, tornar visível o que não se vê. 

Assim por exemplo, temos a evolução dos modelos atómicos; a ideia do átomo como uma 

partícula indivisível permaneceu até ao início do século XX, quando as evidências da 

existência de partículas com carga na sua constituição foram detectadas. A partir dessas 

evidências, foram propostos vários modelos para a configuração do átomo até chegarmos 

ao modelo actualmente aceite. Por incrível que pareça, as fórmulas estruturais e modelos 

moleculares surgiram antes mesmo das concepções dos modelos atómicos. Uma vez aceite 

a ideia da constituição atómica da matéria, é fundamental conhecer como os átomos se 

unem constituindo as moléculas. 

A utilização de modelos atómicos e moleculares faz parte da aplicação do actual estudo da 

química, e são utilizados como tal desde o tempo de Dalton (século XIX). No início desse 

século, Dalton formula a teoria atómica. Com ela vem uma ilustração hipotética do arranjo 

dos átomos, pois Dalton especula sobre os átomos conferindo-lhes uma aparência de 

pequenas esferas organizadas no espaço. David Knight, no seu artigo sobre a ilustração em 

química, refere algumas das ilustrações que se encontram na obra de Dalton, New System 

of Chemical Philosophy, na qual está apresentada uma tabela (Fig. 64) onde se encontram 

representados vários átomos, como o hidrogénio, oxigénio, ferro, zinco, cobre, etc., bem 

como compostos que ele designa como binários, ternários, quaternários. Estes compostos, 

com esta classificação, mais tarde se designarão por moléculas.  
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Fig. 64- Tabelas de Dalton, na sua obra intitulada, New System of Chemical Philosophy 

Dalton atribui, também, um nome ao conjunto de átomos ligados entre si e, embora os 

considere como átomos, eles já são nomeados como compostos, como, por exemplo, o 

óxido de carbono, composto por um átomo de carbono e um átomo de oxigénio. Não 

diferencia átomos de moléculas, mas já escreve a proporção em que cada um deles se 

apresenta na que, posteriormente, se chamará molécula. Dalton ainda não tinha nada que o 

guiasse no sentido da determinação do número absoluto de átomos que compunham os 

diferentes compostos. Ele apenas podia assumir que os compostos teriam fórmulas 

simples, como, por exemplo, a água. Esta seria composta por um átomo de oxigénio e um 

átomo de hidrogénio, verificando-se mais tarde que na molécula de água existem dois 

átomos de hidrogénio e um átomo de oxigénio. Mas, em todo o caso, a simbologia criada 

por Dalton já foi um passo largo, inclusivamente a noção que ele tinha da tri-

dimensionalidade dos compostos, que ele desenhou como se tivessem um certo relevo. 

Esta situação aconteceu muitos anos antes dos químicos teóricos levarem a sério as três 

dimensões na estrutura das moléculas. Knight refere também, que, assim que os químicos 

sentiram necessidade da visualização dos átomos e das moléculas a três dimensões, 

tiveram que recorrer aos modelos. “When they did, they needed models (commercially 

available by 1867) to play with in addition to pencils and paper.”87 

                                                 
87 D. Knight, Illustrating Chemistry, in  Brian S. Baigrie, Picturing Knowledge (Toronto Studies in Philosophy). 
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Dalton, embora não estruture as moléculas de uma forma tridimensional, fá-lo para os 

átomos, no Museu da Ciência de Londres encontram-se umas esferas em madeira, 

atribuídas a Dalton, como as que se encontram na figura 65. 

 

 
Fig. 65- Bolas de madeira expostas no museu da ciência de Londres88, atribuídas a Dalton. 

 

Contudo, durante os anos sessenta do século dezanove, a maneira como os químicos 

pensavam sobre a matéria foi sendo alterada, passando de uma visão abstracta e verbal 

para uma forma construtivista e ilustrativa. 

Esta transição gradual deve-se, essencialmente, ao novo interesse na constituição 

molecular, estimulada pelo nascimento da química orgânica, ramo da química 

correspondente aos estudos dos compostos de carbono, que teve o início do seu 

desenvolvimento na primeira metade do século XIX, bem como ao aparecimento da nova 

teoria da estrutura química na segunda metade do mesmo século. 

Como consequência, as moléculas eram consideradas como sendo compostas por átomos, 

em que, a sua posição relativa era determinada pela sua valência ou pela respectiva força 

de ligação.  

No entanto, esta estrutura não era encarada da mesma forma por todos os químicos, alguns 

duvidavam da sua veracidade relativamente à representação correcta do arranjo dos átomos 

na molécula, mas não duvidavam da autenticidade da fórmula química, nem de que a 

escrita da fórmula fosse uma ajuda preciosa na classificação das propriedades químicas e 

físicas do composto. 

Apesar de outros químicos terem recorrido a estruturas tridimensionais, foram, no entanto, 

as do Holandês van´t Hoff, e do Alemão August Hofmann, no sec. XIX que tiveram maior 

projecção. 

                                                 
88 http://www.sciencemuseum.org.uk/images/object_images/277x265/10312949.jpg 
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Estes dois químicos construíram e utilizaram modelos a três dimensões, criados por eles 

próprios. Eram ambos químicos orgânicos, que estavam vocacionados para a 

estereoquímica. Apesar de serem contemporâneos, desenvolveram modelos diferentes para 

os mesmos estudos.  

Estudaram ambos as moléculas orgânicas, com as mesmas preocupações: como serão as 

moléculas tridimensionalmente? Como se apresentam no espaço? Como estão ligados os 

átomos na molécula? Como é possível que, substâncias com a mesma estrutura, possam ter 

propriedades diferentes?  

August Wilhelm Hofmann, criou o modelo da molécula de amoníaco, NH3, composta por 

um átomo de azoto e três átomos de hidrogénio que, podiam ser substituídos por outros 

grupos de compostos orgânicos. Assim sendo, podia construir aminas, primárias, 

secundárias ou terciárias, cujo número de combinações seria ilimitado, devido às cadeias 

de hidrocarbonetos poderem variar indefinidamente. Este tipo de jogo de combinações foi 

muito útil aos químicos da síntese orgânica. 

Hofmann começou por fazer algumas representações a duas dimensões mas, rapidamente, 

verificou que, para melhor visualizar as reacções que pretendia fazer, o modelo a três 

dimensões era seguramente o mais eficiente. 

A difícil tarefa de elaboração de modelos moleculares a três dimensões, executada por 

Hofmann, levou-o a representar os átomos com materiais que tinha à sua disposição, tendo 

começado por utilizar caixas de bolachas (Fig. 66).  

Aqui, como podemos verificar através da figura 66, Hofmann, encaixava as caixas de 

bolachas umas por cima das outras, ficando cada caixa apenas ligada na vertical e só 

poderia ligar-se duas vezes, em cima e em baixo, o que o limitava bastante. 

Rapidamente, passou para umas esferas pintadas com cores diferentes, de forma a 

representar átomos diferentes e, uns arames para representar as ligações. Estes modelos 

foram publicados em 1862 e, facilmente, se transformaram em modelos pedagógicos, 

utilizados em aulas e em sessões de química. 



 

Fig. 66- Caixas de bolachas para representar os átomos (de Hofmann 1862)

 

Na figura 67 estão representados 

(bolas) pintadas com cores diferentes para identificar os átomos, a estas estão ligados 

arames que representam as respectivas valências, como é o caso do hidrogénio que tem 

valência um, o oxigénio com valência dois, o azoto com valência t

valência quatro. Sendo a valência o número de ligações que cada átomo pode efectuar, 

temos então, o hidrogénio que apenas pode ligar

azoto três vezes e o metano quatro vezes.

Fig. 67- Bolas em madeira pintada com os símbolos químicos desenhados e as respectivas valências 

 

Na figura 67, podemos ver que as ligações, apesar dos átomos serem representados por 

uma esfera, são colocadas apenas num plano, se

átomo de azoto os três arames que irão fazer as ligações encontram

assim como, os quatros arames da esfera que representa o átomo de metano. 

Hofmann, ao trabalhar com os seus próprios modelos, permi

montagem das moléculas como as que se encontram representadas nas

 
Caixas de bolachas para representar os átomos (de Hofmann 1862)

estão representados os modelos de Hofmann, onde ele 

(bolas) pintadas com cores diferentes para identificar os átomos, a estas estão ligados 

as respectivas valências, como é o caso do hidrogénio que tem 

valência um, o oxigénio com valência dois, o azoto com valência três e o carbono com 

valência quatro. Sendo a valência o número de ligações que cada átomo pode efectuar, 

temos então, o hidrogénio que apenas pode ligar-se uma vez, o oxigénio duas vezes, o 

azoto três vezes e o metano quatro vezes. 

Bolas em madeira pintada com os símbolos químicos desenhados e as respectivas valências 
representadas por arames. 

, podemos ver que as ligações, apesar dos átomos serem representados por 

uma esfera, são colocadas apenas num plano, se observarmos a esfera que simboliza o 

átomo de azoto os três arames que irão fazer as ligações encontram-se no mesmo plano, 

os quatros arames da esfera que representa o átomo de metano. 

Hofmann, ao trabalhar com os seus próprios modelos, permitiu-lhe construir sequências de 

montagem das moléculas como as que se encontram representadas nas figuras 68 e 69

165 

 
Caixas de bolachas para representar os átomos (de Hofmann 1862) 

os modelos de Hofmann, onde ele usou umas esferas 

(bolas) pintadas com cores diferentes para identificar os átomos, a estas estão ligados 

as respectivas valências, como é o caso do hidrogénio que tem 

rês e o carbono com 

valência quatro. Sendo a valência o número de ligações que cada átomo pode efectuar, 

se uma vez, o oxigénio duas vezes, o 

 
Bolas em madeira pintada com os símbolos químicos desenhados e as respectivas valências 

, podemos ver que as ligações, apesar dos átomos serem representados por 

observarmos a esfera que simboliza o 

se no mesmo plano, 

os quatros arames da esfera que representa o átomo de metano.  

lhe construir sequências de 

figuras 68 e 69. 
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Ao construir a molécula de água, Hofmann, empilha, as bolas de madeira, de uma forma 

muito idêntica à que fazia com as caixas de bolachas, ficando a molécula com uma 

configuração linear num só plano. Na molécula de metano, em que a bola de madeira tem 

ligado a si quatro arames, estes estão colocados de forma a que as esferas que simbolizam 

os átomos de hidrogénio, fiquem também num plano vertical, como se vê na figura 69. 

 

Fig. 68- Sequência da construção da molécula de água. 

 
Fig. 69- Sequência da construção da molécula de metano 

Na figura 70, está a foto de uma molécula de metano a três dimensões, que está exposta no 

Museu da Ciência em Londres, idêntica ao modelo de Hofmann. 

 
Fig. 70- Molécula de metano exposta no museu de Londres.89 

                                                 
89 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Molmod.jpg 
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Como podemos ver nas figuras 68, 69 e 70, a construção das moléculas apesar de ser 

tridimensional foi feita de uma forma planar. Hofmann empilhava as peças segundo um 

determinado plano. Na figura 16, está representada a molécula de metano a 3D, mas com 

uma configuração planar, ou seja todos os átomos que compõem a molécula estão expostos 

segundo um plano. Hofmann construiu os seus modelos sempre nesta base, os átomos 

(esferas) eram ligados uns aos outros numa forma planar. 

Estes modelos acabaram por ser um veículo de transmissão entre as noções abstractas da 

química, através dos nossos olhos, construindo na nossa mente imagens claras e 

perceptíveis, tendo como mentor deste método pedagógico o químico Hofmann. A 

demonstração impressiva de um objecto em vez da sua apreciação abstracta, era 

supostamente, melhor para a transmissão do próprio conhecimento científico. 

Hofmann ainda não construía os seus modelos com a geometria das moléculas como nós o 

fazemos actualmente, mas já representava os átomos por pequenas esferas e usava arames 

para estabelecer as ligações, como o fazemos nos dias de hoje.   

Por sua vez van´t Hoff criou um modelo tridimensional diferente. Baseando-se na 

descoberta de Pasteur sobre o desvio do plano da luz polarizada provocada pelos ácidos 

tartáricos, propôs uma forma tetraédrica para o átomo de carbono. 

Ainda antes de defender a sua tese de doutoramento, van’t Hoff publica uma monografia 

(Proposta para o desenvolvimento de fórmulas estruturais químicas a três dimensões), em 

holandês, na qual postula a forma tetraédrica do átomo de carbono, a sua simetria e, 

explica por meio destes conceitos, uma série de factos sobre a actividade óptica dos 

compostos orgânicos. 

Van t´Hoff constrói os seus próprios modelos moleculares em papel e em cartão, colorindo 

algumas partes do cartão para poder expressar melhor os diferentes átomos ou grupos 

substituídos.90  Nas figuras 71 e 72 estão fotos de modelos em cartão, construídos e 

utilizados por van´t Hoff. Estes modelos encontram-se no Museu Alemão de Munique, e 

foram estudados por Trieke M. van der Spek, no seu artigo, Selling a theory: The Role of 

Molecular Models in J. H. van´t Hoff´s Stereochemistry Theory.  

                                                 
90  J. H. van´t Hoff The Arrangement of Atoms in Space, 
http://www.chem.yale.edu/~chem125/125/History/vanthoff/tetrahedra.html acedido a 4 de Novembro de 2008 
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Fig. 71- Modelos de van t´Hoff em cartão. 

 

    

Fig. 72- Modelos moleculares atribuídos a van´t Hoff, que se encontram no Museu de Munique. 

Vant´Hoff sentiu a necessidade de construir ele próprio os seus modelos, quer como forma 

de transmissão das suas ideias quer mesmo para o seu próprio entendimento. 

Defendo a tese que van´t Hoff construiu o seu modelo tendo em vista estas duas 

perspectivas. 

A espacialidade das formas geométricas torna-se muito mais perceptível se as tivermos na 

mão, em vez de apenas as imaginarmos.  

Com os modelos em cartão van´t Hoff conseguiu pensar de uma forma mais clara sobre 

qual a geometria mais lógica permitida às moléculas e, ao mesmo tempo, proporcionou-lhe 

uma visão da forma como as moléculas se poderiam converter noutras moléculas. 

Van´t Hoff, no seu trabalho, The Arrangement of Atoms in Space, sugere duas formas 

sobre como usar o modelo tetraédrico para o carbono. Uma, através do desenho, 

considerando o átomo de carbono no centro de um tetraedro que, poderia ser pintado nos 
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vértices de forma a evidenciar as ligações entre os átomos ou grupos de átomos que se 

encontravam ligados ao carbono, como se apresenta na figura 73. 

 

                                       
Fig. 73- Conjunto de tetraedros existente no Museu de Boerhaave.91 

 

Na figura 74, encontra-se a representação da molécula de etano, desenhada de acordo com 

o modelo.  

 
Fig. 74- Desenho92 de van´t Hoff, a explicitar a molécula de etano. 

 

O eteno, como tem uma ligação dupla entre os carbonos93, ficaria idêntico ao que está 

representado na figura 75. 

                                                 
91 Conjunto de tetraedros, originalmente pertencentes a Bremer, amigo de van´t Hoff, seriam protótipos em que van´t 
Hoff terá trabalhado, segundo van der Spek, no artigo, Selling a theory: The Role of Molecular Models in J. H. Van´t 
Hoff´s Stereochemistry Theory.  
92 The Arrangement of Atoms in Space (1874-77) by Dr. J. H. van't Hoff, translated into German by Dr. F Herrmann 
(1877), retirado de http://www.chem.yale.edu/~chem125/125/history/vanthoff/tetrahedra.html, acedido a 4 de Janeiro 
2008. 
93 The Arrangement of Atoms in Space (1874-77) by Dr. J. H. van't Hoff, translated into German by Dr. F Herrmann 
(1877), retirado de http://www.chem.yale.edu/~chem125/125/history/vanthoff/tetrahedra.html, acedido a 4 de Janeiro 
2008. 
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Fig. 75- Molécula análoga à de eteno 

A outra forma era através do modelo em cartão de forma a fazer um tetraedro van´t Hoff 

fê-lo através da representação que se encontra na figura 76.  

 
Fig. 76- Modelo de um tetraedro em cartão, para ser recortado e colado94. 

Neste modelo, as letras representam as cores com que os triângulos seriam pintados, w 

(branco), r (vermelho), b (azul), s (preto), depois de pintado os modelos são cortados, 

dobrados e colados, ficando com uma forma de um tetraedro. 

Depois de construídos dois tetraedros, podemos jogar com eles, fazendo várias 

conjugações hipotéticas, obtendo diferentes moléculas. 

A seguir mostra-se, como van´t Hoff, utilizou os seus modelos 3D a fim de mostrar como 

seriam representadas as moléculas de metano, etano, eteno e etino, usando apenas 

tetraedros e a forma de os relacionar. 

 

 

 

                                                 
94 The Arrangement of Atoms in Space (1874-77) by Dr. J. H. van't Hoff, translated into German by Dr. F Herrmann 
(1877), retirado de http://www.chem.yale.edu/~chem125/125/history/vanthoff/tetrahedra.html, acedido a 4 de Janeiro 
2008. 
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a) metano                             b) etano (dois tetraedros unidos por um vértice) 

         

c) eteno (dois tetraedros, unidos por uma aresta)        d) etino (dois tetraedros, unidos por uma face) 

Fig. 77 - Representações de várias moléculas usando o modelo de van´t Hoff 

 

Na figura 77 estão representados alguns tetraedros, usando como base, os desenhos 

deixados por van´t Hoff. Estes, foram colados em cartolina e, trabalhados como está 

descrito numa tradução Alemã do Dr. F. Herrmann em 1877, da obra holandesa de van´t 

Hoff, The Arragement of Atoms in Space95. Temos então representado na figura 77 a), um 

tetraedro, que simboliza a molécula de metano, na 77 b) dois tetraedros com um vértice de 

cada um deles ligado num ponto, simbolizando a molécula de etano, que, apenas tem uma 

ligação simples entres os carbonos, na 77 c) dois tetraedros ligados por uma aresta, 

simbolizando a molécula de eteno, que, tem uma ligação dupla entre os carbonos e, 

finalmente, na 77 d) dois tetraedros ligados por um dos lados, simbolizando uma molécula 

de etino, que, possui uma ligação tripla. 

Van´t Hoff para além de fazer os modelos em cartão, descreve na sua obra, como se devem 

utilizar. Para isso, descreve e desenha os tetraedros de forma a representar as moléculas, 

como está referenciado na figura 78. 

                        

                                                 
95 The Arrangement of Atoms in Space (1874-77) by Dr. J. H. van't Hoff, translated into German by Dr. F Herrmann 
(1877), retirado de http://www.chem.yale.edu/~chem125/125/history/vanthoff/tetrahedra.html,acedido a 4 de Janeiro 
2008. 
 



 

                         

 

Fig. 78- Representações de van´t Hoff para as moléculas c
com ligações duplas IX, X, e dois carbonos com ligações triplas XI.

Esta estrutura já se semelha muito à estrutura actual para cada uma das moléculas em 

causa. 

Van´t Hoff propôs para a molécula de metano, a forma tet

lhe permite ter um carbono assimétrico, ou seja, quando os hidrogénios são substituídos 

por átomos de espécies diferentes, ficamos com uma molécula que não tem nenhum plano 

de simetria. Só esta forma permitia explicar

pelos ácidos tartáricos, descoberto por Pasteur. 

Van´t Hoff consegue ver a sua teoria ganhar terreno, mas no

galardoado com o prémio Nobel, mas sim o seu trabalho em Química Física, at

seus enunciados das leis da dinâmica química e da pressão osmótica

Van´t Hoff com o seu trabalho e utilização do seu modelo tridimensional, revolucionou a 

química orgânica, dando origem à estereoquímica, a química que estuda a espacialidade 

das moléculas.  

Em conclusão, cito dois contemporâneos de 

como foi importante para o desenvolvimento da química orgânica o trabalho desenvolvido 

por estes dois químicos, especialmente a teoria desenvolvida por van´t H

 

 

 

Representações de van´t Hoff para as moléculas com um carbono VII, VIII, dois carbonos 
com ligações duplas IX, X, e dois carbonos com ligações triplas XI.

 

Esta estrutura já se semelha muito à estrutura actual para cada uma das moléculas em 

Hoff propôs para a molécula de metano, a forma tetraédrica, esta forma é a única que 

lhe permite ter um carbono assimétrico, ou seja, quando os hidrogénios são substituídos 

por átomos de espécies diferentes, ficamos com uma molécula que não tem nenhum plano 

de simetria. Só esta forma permitia explicar o desvio do plano da luz polarizada provocada 

pelos ácidos tartáricos, descoberto por Pasteur.  

Van´t Hoff consegue ver a sua teoria ganhar terreno, mas no entanto não é com ela que é 

o prémio Nobel, mas sim o seu trabalho em Química Física, at

seus enunciados das leis da dinâmica química e da pressão osmótica. 

Van´t Hoff com o seu trabalho e utilização do seu modelo tridimensional, revolucionou a 

química orgânica, dando origem à estereoquímica, a química que estuda a espacialidade 

cito dois contemporâneos de Hofmann e van´t Hoff, em que

como foi importante para o desenvolvimento da química orgânica o trabalho desenvolvido 

ímicos, especialmente a teoria desenvolvida por van´t H
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om um carbono VII, VIII, dois carbonos 
com ligações duplas IX, X, e dois carbonos com ligações triplas XI. 

Esta estrutura já se semelha muito à estrutura actual para cada uma das moléculas em 

raédrica, esta forma é a única que 

lhe permite ter um carbono assimétrico, ou seja, quando os hidrogénios são substituídos 

por átomos de espécies diferentes, ficamos com uma molécula que não tem nenhum plano 

esvio do plano da luz polarizada provocada 

entanto não é com ela que é 

o prémio Nobel, mas sim o seu trabalho em Química Física, através dos 

Van´t Hoff com o seu trabalho e utilização do seu modelo tridimensional, revolucionou a 

química orgânica, dando origem à estereoquímica, a química que estuda a espacialidade 

em que estes referem 

como foi importante para o desenvolvimento da química orgânica o trabalho desenvolvido 

ímicos, especialmente a teoria desenvolvida por van´t Hoff.  
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Antes de van´t Hoff 

As nossas fórmulas (fórmulas estruturas) estão representadas num plano, mas as 

moléculas são apesar de tudo corpos, por exemplo (a fórmula estrutural) dá-nos a 

sequência dos átomos, mas não nos indica o arranjo tridimensional que os átomos 

apresentam na molécula. 

     Johannes Wislicenus.1872 

Depois de van´t Hoff 

A estereoquímica lida com os fenómenos químicos e físicos que se crê terem uma 

posição relativa no espaço tomada pelos átomos na molécula. Este arranjo dos átomos 

determina a configuração dos compostos, e tal como nós podemos representar a 

constituição dos compostos orgânicos pela fórmula estrutural, também a podemos 

representar através da sua fórmula espacial. 

     Alfred Stewart, 1919   

 

 

 


