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Introdução 

Johann Andreas Cramer (1710-1777), estudioso de 
origem germânica, dedicou-se com especial 
interesse a trabalhos com os minerais, publicando, 
em 1739, o Elementa Artis Docimastical, livro muito 
                                           , 
francês e inglês. 
                                                      
                                              
                                             
       , pois ao realizar tais tarefas com eficiência, 
maiores                                    
                                                  
                                                   
                                                  
                                            
obtenção de metais atr                       
eficientes.  
                                                   
                                                 
operações e processos deveriam ser empregados 
para a extração e refino do metal.  
Neste trabalho, abordamos a tradução inglesa do 
livro de Cramer para mostrar a maneira particular 
como aliou os diversos conhecimentos a respeito da 
composição e transformação da matéria e ideias 
sobre classificação dos corpos da natureza com 
conhecimentos práticos de mineralogia e metalurgia 
para apresentar uma nova proposta de classificação 
mineral. 

Resultados e Discussão 

Enquanto se podia contar, para os reinos vegetal e 
animal, com uma classificação que se mostrava 
adequada, as propostas para o reino mineral 
deixavam, ainda, muito a desej            
                                      , em muitos 
casos, de distinguir com precisão um mineral de 
outro.  
Os critérios de classificação mineral utilizados até 
então, baseados nas características externas, já não 
davam conta de uma identificação satisfatória. A 
busca por características capazes de identificar as 
partes constituintes dos minerais bem como 
encontrar um modo sistemático de classificá-los 
ainda era uma das principais preocupações dos 
mineralogistas no século XVIII.  
Cramer se preocupou em propor uma nova maneira 
de reconhecer os minerais, em que aspectos 
químicos tinham lugar de destaque. Assim, para  

nosso estudioso, aqueles que se dedicassem a essa 
arte deveriam conhecer a natureza destes corpos e, 
ainda, como separá-los, ou seja, deveriam dominar 
os processos químicos realizados com os aparatos 
adequados.  
Segundo Cramer o reconhecimento dos minerais e 
a separação de seus constituintes deveriam ser feito 
preferencialmente com o auxílio dos vários tipos de 
menstrua, corpos que teriam a propriedade de 
dissolver outros nos processos de que participavam. 
Como era de se esperar a noção de menstrua foi 
encontrada nos trabalhos de Georg Erst Stahl 
(1659-1734) e Herman Boerhaave (1668-1738). 

Ao comparar as explicações sobre a atuação dos 

menstrua encontradas tanto em Stahl quanto em 

Boerhaave com aquelas utilizadas por Cramer, 

embora se percebam semelhanças, também são 

verificadas diferenças. As ideias de Boerhaave, 

entretanto, mostram-se muito mais fortes na 

constituição de sua proposta para a classificação 

mineral. 

Conclusões 

Verificamos, através desta pesquisa, o papel 

fundamental que a noção de menstrua e sua ação 

sobre os corpos tem no trabalho de Cramer e sua 

proposta para a classificação mineral. Pois ele  

percebeu que todos esses conhecimentos poderiam 

ser aplicados para reconhecer e separar os 

componentes dos minerais compostos, uma vez 

que, utilizando os menstrua, os corpos que não são 

sensíveis tornam-se sensíveis através dos efeitos 

produzidos pela mistura desses corpos com os 

menstrua. 
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