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- De braços dados com a Filosofia

Tales de Mileto no VI a.C. sugeriu
que a água fosse a essência de
toda matéria;

Empédocles de Agrigento no V
a.C. é considerado o primeiro a
sugerir a matéria composta por
quatro elementos;

No Egito, na China, e na Índia por 
volta de 1500 a.C., existem 
relatos parecidos.



- Contribuições de Leucipo e Demócrito séc. V a.C.

Enunciaram uma cosmologia

atômica bem coerente,

baseada na existência de

átomos e do vácuo.



- Contribuições de Aristósteles séc. IV a.C

Propôs a existência de
um elemento celeste
primordial o “éter”;

Atribuiu a existência de
um par de
“qualidades” opostas
ou contrárias a cada
um dos elementos.



- Nos primórdios

O uso prático da Química pelo
homem ou a presença da
Química na sociedade remonta
ao homem das cavernas.
- O controle do fogo;
- As pinturas rupestres;
- A confecção de cerâmicas;
- A mineração.



- As pinturas rupestres

No Sudeste do Piauí encontra-se uma
das maiores concentrações de sítios
arqueológicos do Brasil.

O grafismo e a diversidade de cores fez
com a UNESCO transformasse as
cavernas em Patrimônio da
Humanidade em 1991.



- As pinturas rupestres

As pinturas rupestres mais
famosas são as de Lascaux, na
França, e Altamira, na Espanha.
Em 1963 a visitação pública foi
proibida por três meses. Por
culpa do CO2 e dos fungos.

Como o gás carbônico está contribuindo para esta
destruição?



- Composição Química dos pigmentos rupestres em Santana do

Riacho

Pigmento vermelho – hematita ou óxido de ferro (III) Fe2O3,

muscovita [KAl2(OH2)(AlSiO10)] e quartzo (SiO2);

Pigmento amarelo e laranja – goetita ou hidróxido de ferro (III)

FeO(OH) e quartzo (SiO2);



- Composição Química dos pigmentos rupestres

Pigmento branco – oxalato de cálcio [Ca(CH3COO)2] e carbonato

de cálcio (CaCO3).

Pigmento preto – carvão vegetal, ossos queimados e/ou

triturados e magnetita [Óxido de Ferro (II, III); Fe3O4].



- Natureza ácido-base das substâncias

CO2(g) + H2O(v)  H2CO3(aq) pH < 7,0

Fe2O3(s) + H2O(v)  Fe(OH)3(aq) pH > 7,0

FeO(OH)(s) + H2O(v)  Fe(OH)2
+

(aq) + OH-
(aq) pH > 7,0



- Natureza ácido-base das substâncias

Fe3O4(s) + H2O(v)  Fe(OH)2(aq) + Fe(OH)3(aq) pH > 7,0

Ca(CH3CO2)2(s) + H2O(v)  Ca2+
(aq) + CH3CO2

-
(aq) pH > 7,0

Hidrólise básica


