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Resumo: Esta pesquisa foi norteada pelos estudos dos experimentos realizados por Mi-
chael Faraday entre 1833 e 1834, divulgadas pelo Philosophical Transactions e editadas na obra Ex-
perimental Researches in Electricity (ERE) volume I. Conceitualmente, a doutrina eletroquímica, tra-
tava-se de um processo onde a corrente elétrica desencadeava a decomposição das substâncias. A 
decomposição da matéria era definida pelo aperfeiçoamento das fontes de carga elétrica e de men-
suração, pelo uso do voltâmetro de células eletrolíticas, através dos quais Faraday definiu as rela-
ções e classificações associadas à natureza da ação eletroquímica, que representam grandezas dire-
tamente proporcionais à quantidade de massa produzidas pelo processo eletrolítico. Tais estudos 
conduziam ao entendimento e a sistematização das relações entre a matéria e a eletricidade, dos 
elementos e dos componentes do processo, bem como, dos termos utilizados para as novas enti-
dades, tais como: íons, eletrodo, ânodo e cátodo. Abordamos também as relações e classificações 
associadas à natureza da ação eletroquímica, quanto aos aspectos mensuráveis e as duas regras ge-
rais da eletrólise, atualmente conhecidas como as leis da eletrólise, ou leis de Faraday. 

PAlAvRAs-CHAves: Leis de Faraday, Natureza da decomposição eletroquímica, 
História da Ciência.

1 — Introdução
Michael Faraday (1791-1867), um estudioso britânico oitocentista, elaborou e executou es-

tudos sobre processos químicos de decomposição, utilizando como fonte de eletricidade as pi-
lhas de Alessandro Volta (1745-1827), eletrômetros, máquinas elétricas e voltâmetros de células, 
galvanômetros além de outros aparatos de estudos de sua época. Utilizando procedimentos da 
eletrólise para identificar a decomposição eletroquímica em Faraday (1839, p.76, par. 265). Con-
templou-se, então, abordagens contextuais referentes às relações das medidas da eletricidade co-
mum e voltaica em Faraday ([1839], 1952, p. 316-319) as quais são caracterizadas pela natureza e 
extensão da decomposição dos diversos compostos submetidos ao processo de uma eletrólise. 
Vide, também, Faraday ([1839], 1952, p. 383 par. 824). Grosso modo, tratava-se da decomposição 
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de um composto pela passagem de uma corrente elétrica em uma solução.
Aqui nos referimos aos processos, usos e avaliações experimentais metodologicamente de-

senvolvidos por ele na Royal Institution of Great Britain (RI), na primeira metade do século XIX, 
em Londres, entre os anos de 1833 a 1834, apesar dos estudos terem sido iniciados em 1832. Agre-
gando significados historiográficos a novas discussões implícitas ao tema, corroborando diver-
sas reflexões, tais como afinidade química e conversibilidade das forças químicas em eletricida-
de e suas relações quantitativas nesses processos. 

Os aspectos estruturais, eleitos, nesse estudo, nortearam os procedimentos metodológicos e 
historiográficos relacionados às publicações entre 1833 a 1834 no Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London através das conclusões teóricas reportadas pela análise textual especifi-
camente desses estudos relacionados no volume I do Experimental Researches in Electricity, (ERE) 
de 1839, 1952 e 1994, os quais se completam, a partir da Série III “Identidade das eletricidades de 
diferentes fontes” - subtítulos “Relações entre as medidas da eletricidade comum (fricção) e vol-
taica (corrente)” (Faraday, [1839], 1952, p. 265-360,), da Série Iv, subtítulo: “Sobre a natureza de 
uma nova lei de condução elétrica”. Da Série vII, subtítulo: “Sobre a natureza definitiva e exten-
são da decomposição eletroquímica” e da Série vIII, subtítulo: “Sobre a natureza de uma nova lei 
de condução elétrica” (Faraday, [1839], 1952). 

No curso do estudo sobre o tema da decomposição eletroquímica, buscou-se introduzir fun-
damentos experimentais retirados do Faraday’s Diary entre os anos de 1832-1833 do volume II, às 
páginas 234 a 238, parágrafos 1507 a 1538 (Faraday, [1933], 2008) e parágrafo 317 edição de 1933, 
ou seja, registros do dia-a-dia de sucessos e fracassos experimentais, referenciando as questões 
das investigações relativas às formas de eletricidade, ou seja, o estudo das diferentes formas de 
eletricidade - friccional, voltaica e outros - serem as mesmas (Caroe, 1985, p. 55). Os parágrafos 
citados foram discutidos em conformidade com as referências de Levere (1993, p. 84-87). 

2 — Questões estruturais sobre a doutrina eletroquímica 
Sobre a retórica desse processo teórico-experimental, ela contém um aspecto epistemológi-

co e peculiar, conforme David Gooding, comentador e historiador da ciência, para ele Faraday 
pretendia tornar os aparelhos mais sensíveis, para tornar o efeito do experimento mais visível, 
acessível e auto evidente (Gooding, 1980, p. 120).

Nesse caso, trata-se do relato de uma linguagem múltipla, referente aos discursos e interpre-
tações de uma fase teórico-experimental, interface entre química e fenômenos da eletricidade 
como agentes da decomposição eletroquímica, a importância das relações da natureza da afini-
dade química como, o estado elétrico e os “poderes” (Levere, 1993, p. 854-86).

Ainda, nesse contexto, cita-se H. J. Fisher, referindo-se às linguagens dos experimentos: como 
uma questão de múltiplas vozes, a qual se assemelhava a uma questão de múltiplas linguagens 
em Faraday, quando ele começa formalmente em 1833, a reformular os termos sobre o discurso 
conceitual para a corrente elétrica e a decomposição eletroquímica, enfaticamente ao vocabulá-
rio do atomismo químico (Fisher, 1992, p.174). 

Faraday afirmava que afinidade química ou força química compunha a concepção teórica 
inerente à conservação dos “poderes da matéria”. Em outras palavras, a natureza necessitava da 
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mesma quantidade de “poderes” para separar compostos binários tipo AB e Cd, em seus elemen-
tos A e B, C e D. Ainda que a energia liberada quando A e B combinassem para formar AB, fosse 
muito diferente da que era liberada na combinação entre C e D (Thomas, 1997, p. 49). A “afinida-
de química, ou força química era uma ação entre corpos diferentes”, também uma força da ma-
téria. Nesse caso, “ela dependia inteiramente da energia com que as partículas de tipos diferen-
tes se atraíam umas às outras”. (Faraday, [1859], 1993, p. 47). 

A argumentação, e enfoque neste trabalho, compartilham aspectos teóricos e incursões que 
integram, conceitualmente, características peculiares em relação aos demais estudos anterio-
res de seus contemporâneos. Encontra-se, um diferencial no tocante a definição de corrente e a 
quantificação das leis que regem a eletrólise, em um trecho da Série III, volume I, do Experimental 
Researches in Electricity, no qual, estão correlacionadas as questões sobre a identidade das “eletri-
cidades” e a decomposição química: eletricidade em movimento, ou algo progressivo (eletromo-
tivo). Explanações teóricas mais detalhadas relativas aos “poderes” químico, elétrico e mecânico 
poderão ser encontradas na voz do próprio Faraday:

Por corrente [elétrica] entendo como algo progressivo, quer seja um fluido da eletricidade, ou dois 
fluidos, movendo-se em direções opostas, ou simplesmente vibrações, ou ainda, de uma forma mais 
geral, forças progressivas. Por arranjo, entendo ser um ajuste local das partículas, ou dos fluidos, ou 
ainda das forças não progressivas (Faraday, [1839], 1952, p. 306, par. 284)

Complementa-se os argumentos inicialmente reportando-se ao entendimento sobre a ori-
gem de todas as eletricidades, a eletricidade voltaica e seu aprimoramento técnico, bem como as 
questões das correlações sobre a integração eletricidade, matéria e movimento, ou seja, a men-
suração da quantidade absoluta de eletricidade nas moléculas da matéria, as associações dos cír-
culos voltaicos e a resistência de eletrólitos na decomposição (Faraday, [1839], 1952, p.852-874). 

Com respeito à equivalência entre eletricidade, força química e matéria, a doutrina eletroquí-
mica, em Faraday, é um processo onde a corrente elétrica é a responsável pelo desencadeamen-
to das reações químicas, a corrente elétrica, prevê e estabelece pontos de vista peculiares, com 
respeito às relações e classificações associadas à natureza das ações eletroquímicas e as molécu-
las da matéria. Tais aspectos compõem as regras gerais da eletroquímica conhecida atualmente 
como as leis da eletrólise, ou leis de Faraday. 

Orientamo-nos pela conclusão experimental extraída da Série IV do ERE, na qual ele anuncia 
a sua teoria da eletrólise, no artigo intitulado On Eletrochemical Decomposition, rejeitando a teo-
ria geralmente sustentada de que os polos de atração e repulsão eram essenciais para a eletróli-
se. O experimento data de setembro de 1832, nele, Faraday alega que os polos não eram neces-
sários para a eletrólise.

Em meados de dezembro de 1833, ele pesquisava sobre a equivalência da eletricidade a partir 
de diversas fontes e mais tarde, no mesmo mês, preparou o caminho para a formulação das leis de 
decomposição pela eletricidade. No dia 24 de dezembro do mesmo ano fez experimentos sobre as 
alterações químicas provocadas pela passagem das correntes de eletricidade através de cloreto de 
estanho fundido, seguido por outro experimento contendo cloreto de chumbo, também fundido. 
(Thomaz, 1991, 88-89). 
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Para o estudioso os corpos compostos, podiam ser separados em duas grandes classes, no-
meadamente: os que eram decompostos pela corrente elétrica, e aqueles que não eram. Concluiu 
também que a eletricidade voltaica era apenas uma das eletricidades de fontes mais abundantes, 
mas com pequeníssima intensidade. Vide mais em Faraday (1839, par. 822-825). 

Os demais elementos se decompunham dependendo de sua natureza, para um conjunto de 
dois elementos, mesmo que de “classes” diferentes, por exemplo, os metais eram depositados no 
eletrodo, nas mesmas proporções. Dessa forma, os elementos que se decompunham eram exa-
tamente aqueles regulados pela lei da condução, apesar dessa lei não se estender a muitas subs-
tâncias fundíveis, nesses casos elas eram excluídas da classe que se decompunha pelas correntes 
elétricas. As substâncias susceptíveis a decomposição através das correntes elétricas, eram clas-
sificadas como substâncias pertencentes a uma classe possível de ser facilmente decomposta, os 
eletrólitos (Faraday, 1839). 

No parágrafo 402 do ERE (Faraday, 1839, p. 115) estão enumeradas várias substâncias, retira-
das de classes quimicamente muito diferentes e consideradas estarem sujeitas às leis encontra-
das. A lista poderia, conforme o estudioso britânico, ser enormemente estendida, entretanto, a 
princípio, o estudioso apenas confirma a lei por um número considerável de substâncias. Pri-
meiro confirmou, trabalhando com a água. Em seguida estuda os óxidos de: potassa, protoxi-
do de chumbo, vidro de antimônio, protoxido de antimônio, óxido de bismuto. Dedica-se, a se-
guir aos Cloretos: de potássio, sódio, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, manganês, zinco, cobre 
(proto), chumbo, estanho (proto), antimônio, prata. Aos Iodetos: de potássio, zinco e chumbo, 
protiodeto de estanho, peróxido de mercúrio; Fluoreto de potássio; Cianeto de potássio; Sulfo-
-cianeto de potássio. 

No que tange aos Sais, Faraday buscou confirmar o comportamento eletroquímico do clora-
to de potassa; nitrato de potassa, soda, barita, estrôncio, chumbo, cobre e prata; sulfatos de soda 
e chumbo, pro-sulfato de mercúrio; fosfatos de potassa, soda, chumbo, cobre, vidro fosfórico 
ou fosfato ácido de cal; carbonatos de potassa e soda, misturados e separados; bórax, borato de 
chumbo, per-borato de estanho; cromato de potassa, bi-cromato de potassa, cromato de chum-
bo; acetato de potassa, sulfeto de antimônio, sulfeto de potássio produzido pela redução do sul-
fato de potassa por hidrogênio, sulfeto ordinário de potassa, silicatos e uma substância que ele 
denominava “Camaleão mineral”. 

3 — A eletrólise em Faraday: um instrumental metodológico
Esse estudo, inicialmente, tratava-se de um teste sobre a passagem da eletricidade e polarida-

de cuja fonte era uma pilha voltaica de intensidade mensurada por um galvanômetro. Observan-
do o comportamento das substâncias submetidas aos polos de uma pilha que encontravam-se 
estrategicamente distanciados entre si e permaneciam em contato com a substância. Na ocasião, 
ele utilizou uma bateria voltaica de 100 pares de placas tendo suas extremidades examinadas por 
um eletrômetro, com cargas positivas e negativas, e as folhas de ouro do eletrômetro, na mesma 
extremidade, repeliam-se e se atraiam em diferentes extremidades, mesmo quando uma meia 
polegada ou mais de ar interviesse. (Faraday, 1839).

Em outros experimentos usou gelo comum, durante o frio do final de janeiro de 1833, entre-
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tanto, para ele os resultados foram insuficientes devido a imperfeição dos arranjos. Mais tarde, 
usando vasos de estanho confeccionados especificamente para esse experimento, com cinco cen-
tímetros de profundidade, uma polegada e um quarto de altura e diferentes larguras de três e oi-
tavos a cinco oitavos de uma polegada em outros, e abertos em uma das extremidades, de modo 
que os fios de cobre previamente soldados às placas, fossem facilmente ligados a uma pilha vol-
taica. A água era destilada e fervida por três horas, derramada nos vasos e congelada por uma 
mistura de sal e neve, de modo que o gelo sólido, transparente, formou-se entre a platina e o es-
tanho, e finalmente estes metais foram conectados nas extremidades opostas do aparelho voltai-
co e um galvanômetro foi, ao mesmo tempo, incluído no circuito (Faraday, 1839). De acordo com 
o ponto de vista dele a força determinante não ocorria nos polos, mas no interior do recipiente:

Pareceu-se, inicialmente, que se afastavam ocasionalmente os efeitos ocorridos, mas, eles sempre 
poderiam ser rastreados por algumas circunstâncias interferentes. A água devia, em todos os casos, 
estar bem congelada pois, embora não fosse necessário que o gelo alcançasse polo a polo, já que uma 
barreira de um polo seria bastante suficiente para impedir a condução, contudo, permanecer fluida a 
mera exposição necessária do aparelho ao ar ou a aproximação das mãos, era suficiente para produ-
zir na superfície superior da água e do gelo, uma película de fluido, estendendo-se a partir da platina 
para o estanho e então a condução ocorria. Pelo manuseio, essa parte vai conduzir a corrente e o in-
terior estava pronto para conduzir também. A água devia ser pura, não só por poderem ser obtidos 
resultados embaraçados, mas também porque à medida que a congelação prosseguia, uma porção 
minúscula de solução salina concentrada não podia ser formada, sendo que o líquido remanescen-
te estava interposto ao gelo ou trespassando-o nas rachaduras resultantes da contração, do próprio 
gelo. (Faraday, 1839, p. 112, par. 390)

 Ainda, no mesmo contexto, referenciando a análise da decomposição pela fusão de iodetos 
e cloretos, ele afirmava: 

Ocasionalmente as substâncias estavam contidas em pequenos tubos de vidro verde dobrados, e 
quando fundidos, os polos de platina eram introduzidos, um de cada lado. Em tais casos, foram obti-
dos os mesmos resultados gerais que os já descritos; entretanto obteve-se vantagem, isto é, enquan-
to a substância estava conduzindo e sofrendo decomposição, a disposição final dos elementos po-
dia ser observada. Assim, iodetos de potássio e chumbo deram iodo no polo positivo e potássio ou 
chumbo no polo negativo. Cloretos de chumbo e prata deram cloro no positivo, e metais no polo 
negativo. (Faraday, 1839, p. 113, par. 400)

4 — As Leis da Decomposição Eletroquímica em Michael Faraday: 
A Natureza da Matéria Elétrica 
Trata-se do cenário das equivalências entre eletricidade e matéria, aspectos teóricos experi-

mentais conferiam um processo onde a corrente elétrica era a responsável pelo desencadeamen-
to da eletrólise. Quando indagava sobre os eletrodos positivos, os quais, atraiam oxigênio, ácidos, 
determinando assim a evolução da eletrólise superficialmente. Os eletrodos negativos, por sua 
vez, agiam de forma igual, nesse caso, sobre o hidrogênio, combustíveis, metais e bases. Faraday 
explicava os efeitos finais pelo estudo e análise das configurações de uma espécie de película en-
volvendo as substâncias eletrolizadas superficialmente, quando da passagem da corrente elétrica.
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Os experimentos iniciais de descargas das garrafas de Leyden em fios metálicos umidificados 
e ligados a um galvanômetro. Complementados pelos estudos sobre medidores de eletricidade 
voltaica usando um tubo dobrado ao meio, sendo uma das extremidades fechada, fixada em uma 
haste de platina soldada em ouro (eletrodo) envolta em um tubo de vidro, preenchido com áci-
do sulfúrico diluído. A outra terminação metálica, era introduzida no momento da decomposi-
ção, ângulo ideal formado entre os eletrodos de platina, para evitar que os gases se deslocassem 
para a extremidade fechada do aparato. (Faraday, [1839], 1952, p. 366 – 367). 

Faraday, no caso do experimento com o sulfeto de prata, em 22 de fevereiro de 1833, citou 
nos seus diários de laboratório, que: 

 
Uma forte corrente de uma bateria descarregava placas (metálicas) imersas em sulfeto de prata; aque-
cendo-o um pouco [...] o contato com os polos continuava a aumentar a condução do ‘poder da ma-
téria’ demonstrado no galvanômetro [...] de repente era como se toda a eletricidade da bateria tives-
se passado para o sulfeto. O calor aumentava e o ‘poder’ conduzido aumentava também”. (Faraday, 
1933, par. 317).

Assim, a corrente que passava pelo sulfeto de prata, na verdade, aumentava, à medida que 
se tornava mais quente, e a resistência do metal diminuía. O estudioso britânico concluiu que a 
geração da eletricidade voltaica era um caso de mera ação química, cuja decomposição era de-
vido a um conjunto de “afinidades químicas”. (Faraday, 1839, p.60, par. 255). Cita Faraday que as 
forças até então denominadas de afinidade química e elétrica eram as mesmas. (Faraday, 1839).

Concluindo, para o estudioso britânico, o galvanômetro, era imediatamente influenciado pela 
corrente termoelétrica produzida. O calor aumentava de forma constante até que, o estanho e a 
platina combinados (no aparato) produziram um efeito de ação química forte e de alta ignição. 
Um corpo decomposto pela passagem da corrente elétrica, era um ‘eletrólito’. Esses experimen-
tos proporcionaram a Michael Faraday concluir que a (força) de deflexão de uma corrente elé-
trica era diretamente proporcional à quantidade absoluta da eletricidade que por elas passavam. 

A fim de obter uma referência à ação química, Faraday imerge fios em ácido mantidos até a 
profundidade de cinco oitavos de polegada, e observava com uma agulha estacionária de um gal-
vanômetro, deflexões permanentes, isso indicava uma corrente voltaica constante. 

Citando algumas correlações dos experimentos relacionados à decomposição eletroquímica 
e a força química, referentes aos parágrafos 371, 376, 377:

Daí resulta que tanto na deflexão magnética quanto na força química, a corrente de eletricidade da 
pilha voltaica, [...] para este caso de decomposição eletroquímica, é provável que em todos os casos, 
a força química, como a força [elétrica] tenham um padrão de medida em proporção direta à quanti-
dade absoluta de eletricidade que passa [pela matéria a ser decomposta] (Faraday, 1839, p. 105 – 107).

Ainda, nesse contexto, no parágrafo 378 e 379, Faraday argumentava: 

Surge ainda mais a confirmação, se for o caso, da identidade da eletricidade comum e voltaica, cujas 
diferenças de intensidade e quantidade são bastante suficientes para explicar o que se supunha ser 
suas qualidades distintivas. (378). A extensão que as atuais investigações me permitiram fazer dos fa-
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tos e pontos de vista que constituem a teoria da decomposição eletroquímica, serão, com alguns ou-
tros pontos da doutrina elétrica, quase imediatamente submetidos à Royal Society em outra série do 
Experimental Researches in Electricity (379). (Faraday, 1839, p.107)

As ideias de Michael Faraday sobre os estudos de seus contemporâneos, estão estruturadas 
nos seus trabalhos sobre células eletrolíticas. Contemplamos sua posição ao tratar do artigo do 
suíço Auguste De la Rive (1801-1873), publicado pelos Annales de Chimie, xvvni. p. 190, de 1825: 

De la Rive considerava os resultados como uma combinação real dos elementos, ou melhor, da me-
tade deles, com as eletricidades passando dos polos em consequência de uma espécie de jogo de afi-
nidades entre a matéria e a eletricidade. A corrente do pólo positivo que combina com o hidrogênio, 
ou as bases que encontra lá, deixa o oxigênio e os ácidos em liberdade, carregava as substâncias uni-
das ao pólo negativo, onde, por causa do caráter peculiar do metal, como um condutor, era separado 
deles, entrando no metal e levando o hidrogênio ou as bases sobre sua superfície. Da mesma forma, 
a eletricidade do pólo negativo colocava o hidrogênio e as bases que ele encontrava lá, livres, combi-
nava com o oxigênio e os ácidos, levando-os até o polo positivo, e ali os depositava. A este respeito, 
a hipótese de M. A. De la Rive concorda em parte com a de MM. Riffault e Chompr (Faraday, 1839, 
p. 138 – 139, par. 488 – 489).

A teoria de De la Rive implicava que a decomposição ocorria em ambos os polos em por-
ções distintas do fluido elétrico, e não em todas as partes intervenientes. Assumindo um esta-
do elétrico livre, estimulando as “partículas eletro eficientes” a trocarem com os polos e através 
deles em direções opostas, em virtude de uma série de atrações e repulsões elétricas comuns. 
Pois, M. De la Rive, conforme Faraday argumenta no parágrafo 490, do ERE, volume I de 1839: 

As porções de matéria que são decompostas eram aquelas contíguas a ambos os polos. Ele não ad-
mite, como outros, que as sucessivas decomposições e recomposições [acontecem] em todo o curso 
da eletricidade através do condutor húmido, mas pensava que as partes do meio eram por si mesmas 
inalteradas, ou pelo menos serviam apenas para conduzir as duas correntes contrárias de eletricida-
de e matéria fora dos polos opostos. A decomposição, portanto, de uma partícula de água, ou uma 
partícula de sal, podia ocorrer em qualquer polo, e quando uma vez efetuada, finalizava [o processo] 
e nenhuma recombinação ocorreria mais, exceto a união momentânea da partícula transferida com 
a eletricidade a ser considerada (Faraday, 1839).

A decomposição eletroquímica dependia sobretudo da corrente elétrica, fato apresentado por 
Faraday em diversos casos, conforme temos mencionado, para ele, a decomposição era propor-
cional à quantidade de eletricidade, qualquer que fosse a intensidade ou a fonte o mesmo efeito 
era observado. (Faraday, 1839 par. 375 e 377).

 As forças ou “exaltações”, na eletrólise, não agiam conforme o princípio da ação a distância, 
forças intermoleculares seriam criadas pela tensão imposta pela força elétrica, que variava de 
intensidade conforme a estrutura ou o arranjo molecular (Reis, 2006, p. 20-21). Vide, também, 
Gooding, Studies in the History and Philosophy of Science, 1978, 9:117-149 e, Annals of Science, 1980, 
37:1-29. Sobre a ação das partículas contínuas, cita-se Faraday:
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Acredito que a indução [elétrica] mais frequente pode ser uma ação contínua de partículas, consis-
tindo em uma espécie de polaridade, ao invés de uma ação de partículas ou de massas sensíveis à 
distância [...] A união da condição da indução elétrica, pela decomposição química através de um 
excitamento (tensão) voltaico, estabelecida por uma ação química, é a transferência de elementos 
em uma eletrólise, ou a causa original do excitamento. Em todos os casos, a natureza e a relação do 
condutor e do isolante direto e lateralmente constitui-se de uma ação transversa de eletricidade e de 
magnetismo como várias outras coisas mais ou menos incompreensíveis atualmente, tudo isso po-
deria ser afetado por essa união; talvez receba uma explicação completa caso seja reduzida a uma lei 
geral. (Faraday, [1839], 1994). 

Sobre a natureza da decomposição eletroquímica, Michael Faraday cita, nos parágrafos 477 
e 478 do ERE, volume I de 1839:

A extrema beleza e valor das decomposições eletroquímicas deram “poder” a pilha voltaica de po-
der causar a ocorrência de ultrapassar qualquer outra de suas propriedades. Pois, o “poder” não está 
apenas intimamente ligado à continuidade, com a produção dos fenômenos elétricos, mas nos for-
neceu as mais belas manifestações da natureza de muitos corpos compostos [...] Dando-nos várias 
novas combinações, e sustenta-nos com a esperança de que, quando completamente entendido, 
produzirá muitos mais [...] O que pode ser considerado como fatos gerais na decomposição eletro-
química são concordados por quase todos que escreveram sobre o assunto [...] Assim, uma impor-
tante classe geral de substâncias, sob a influência das correntes elétricas, combinavam-se e eram di-
retamente associadas às características fundamentais da doutrina das afinidades químicas onde cada 
uma tinha uma proporção definida, na qual estavam sempre aumentando em quantidade diretamen-
te proporcional durante a ação eletrolítica.

Dessa forma, a massa de uma substância eletrolisada e a carga elétrica do sistema eram gran-
dezas diretamente proporcionais. Assim, quanto mais intensa fosse a corrente elétrica aplicada 
ao processo de eletrólise, maior seria a quantidade de massa da substância produzida na reação. 

5 — As leis da Decomposição Eletroquímica (1833 a 1834) e o Círculo Eletroquímico 
(Circuito voltaico) 
Certamente, como uma abordagem significativa, o histórico das leis da decomposição ele-

troquímica entre 1833 – 1834, em Michael Faraday, retrata a descrição de processos cujos signifi-
cados sobre a natureza deles revelarem conhecimentos e inferências de um conteúdo científico 
e cultural avaliado e retificado quando necessário. No processo das leis que regiam a decompo-
sição eletroquímica, concluiu ainda, que a massa de uma substância produzida era diretamente 
proporcional ao equivalente-grama (E) dessa substância. 

Ele denominou essas substâncias ou corpos susceptíveis aos processos de decomposição 
eletroquímica de íons, no geral. Em parceria com William Whewell (1794 – 1866) propuseram 
denominar de ânions, aqueles que vão para o ânodo do corpo em decomposição e, os que mi-
gram para o catodo, de cátions. (Faraday, [1839], 1952). Encontra-se a carta de 6 de maio de 1834 
no Faraday’s Diary de 13 maio de 1834 volume II, parágrafo 1758, das edições de 1932 e de 2008.

Assim, hidrogênio, oxigênio, cloro, iodo, chumbo, estanho são íons; os três primeiros são 
ânions, os dois metais são cátions, e 1, 8, 36, 125, 104, 58, eram respectivamente os equivalentes 
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eletroquímicos. Ele já havia averiguado com respeito, aos eletrólitos, íons e equivalentes eletro-
químicos que esses poderiam ser identificados de acordo com as proporções citadas. 

Circunstancialmente, existia uma oposição de forças sobre um fluido, o que punha em jogo 
o forte conjunto das afinidades químicas para com o zinco, estando ele em um ácido diluído, a 
força química ultrapassava a solução, e determinava a formação e direção da corrente elétrica. 
(Faraday, [1839], 1952, p. 394, par. 890)

Um esboço explicativo, para o estudo das ações de cátions e ânions, foi elaborado por Fara-
day e denominado Circulo Voltaico (Plate VII, série VIII), referente aos circuitos voltaicos, cuja ati-
vidade era determinada pela captação de zinco pelo oxigênio da água, o qual exemplificava sua 
visão conceitual. O movimento do zinco ocorria da direita para a esquerda, então, qualquer ou-
tro cátion incluído no circuito, sendo parte de um eletrólito, ou formando parte dele, também 
iria se mover da direita para a esquerda: como o caso do oxigênio da água, por sua afinidade na-
tural para com o zinco (Faraday, [1839], 1952, p. 392). Vide também no ERE parágrafos, 696-699 
e parágrafos 1005-1008).

 
 

 
 

Figura 1 – O Círculo Voltaico. Faraday, [1839], 1952, p. 392.

Desta forma da direita para a esquerda, conforme as conclusões de Faraday, era o movimen-
to do zinco, conforme o esboço da Fig. 1. Então; se, por exemplo: em um circuito voltaico, a ati-
vidade fosse determinada pela captação de zinco pelo oxigênio da água, o movimento do zin-
co seria a partir da direita para a esquerda, entre d e a, já no caso do oxigênio seria de d até b na 
captação do zinco. O oxigênio, mover-se-á: da esquerda para a direita, na captação do zinco, de 
modo que qualquer outro corpo da mesma classe como ele (ou seja, qualquer outro ânion), sob 
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controle, também se moveria da esquerda para a direita.
Finalmente, argumentava Faraday, precisava de um termo para expressar aqueles corpos que 

podiam interagir com os eletrodos ou, como eram chamados normalmente, os polos. As substân-
cias, nesse caso, eram frequentemente caracterizadas como sendo eletronegativas, ou eletroposi-
tivas, de acordo com a suposta influência de uma atração direta para o polo positivo ou negativo. 

6 — Considerações Finais
Em linhas gerais, os experimentos e as reflexões de Michael Faraday sobre os aspectos das 

leis da decomposição eletroquímica foram de extrema importância para o desenvolvimento con-
ceitual da química e da eletricidade no século XIX. Sistematicamente, na época, consolidava as 
relações entre os fenômenos elétricos e da matéria. 

Os diversos aparatos, como o voltâmetros de células, construídos por Faraday para mensu-
ração dos experimentos da eletrólise foram de extrema importância prática pois, permitiram, in-
clusive, que o volume e a massa de hidrogênio e oxigênio produzidos por eletrólise fossem me-
didos com mais precisão. Nesse caso, o volume gerado, também, era diretamente proporcional 
à quantidade da corrente elétrica que passava através da célula.

Dessa forma, os elementos que decompunham e se recompunham eram exatamente aque-
les regulados pela lei da condução elétrica, que Faraday já havia descrito no parágrafo 394 do Ex-
perimental Researches in Electricity (p. 366). Entretanto, a lei não se estendia a muitas substâncias 
fundíveis. Sendo, assim, eram excluídas da classe daquelas que não se decompunham pelas co-
rrentes elétricas. E, estavam inclusas as substâncias susceptíveis a decomposição através das co-
rrentes elétricas, sendo classificadas de substâncias pertencentes a uma classe possível de ser fa-
cilmente decomposta, os eletrólitos. 

Formalizavam-se, no período de 1833 a 1834, procedimentos conceituais de uma importan-
te classe geral de substâncias sob a influência das correntes elétricas, as quais se combinavam e 
eram diretamente associadas às características fundamentais das interações das forças químicas, 
elétricas e mecânicas onde cada uma tinha uma proporção definida, em quantidade diretamen-
te proporcional durante a ação eletrolítica. 
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