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A idéia de quintessência nos livros 

de destilação e na magia natural



Destilação

“[...] nada mais do que 

separar o impuro a partir 

do sutil e o sutil a partir 

do impuro, cada qual 

apartado do outro, com 

o propósito de poder 

tornar o corruptível, 

incorruptível, e de fazer 

o material, imaterial, e o 

espírito vivo mais vivaz”.

(H. Brunschwig, Liber de arte distillandi, p. 9)
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Destilação

“[...] a extração de 

um humor mais 

fino e puro de um 

caldo, pela força do 

calor”. 

(C. Gesner, Thesaurus Euonymi Philiatri, p. 1)



Quintessência (quinta essentia)

“Chamam quintessência ao principal e mais 

celestial poder ou virtude em qualquer 

planta, metal, animal, ou em suas partes, 

a qual, pela força e pureza da substância 

e não por qualquer qualidade elementar ou 

sensível (embora não seja desprovida de 

qualidades), conserva a boa saúde do corpo 

do homem, prolonga sua juventude e o livra 

de toda espécie de doenças”.

(C. Gesner, Thesaurus Euonymi Philiatri, pp. 94-95)



“Para saber quando [o material] foi 

suficientemente destilado, você deve verificar 

se, quando inflamado em um recipiente 

(de prata ou estanho), ele será totalmente 

consumido, de modo que nenhuma umidade 

reste no recipiente” 

(C. Gesner, Thesaurus Euonymi Philiatri, pp. 94-95)



Pelicano





Faz parte da natureza produzir coisa e 

conferir-lhes qualidades; mas a Arte pode 

enobrecê-las, quando elas são produzidas, e 

dar-lhes muitas qualidades diversas”.

(G. della Porta, Magia naturalis, proêmio, p. 180)



(G. della Porta, De distillatione, I, 19, pp. 37-42)



Aqua vitae

“Esta é uma coisa alardeada por 

muitos; mas por ninguém efetuada. 

Não omitirei sua descrição, a qual 

encontrei, junto com um amigo 

muito versado em Experimentos, 

com a ajuda de Lulius”.

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 13, p.191)



Quintessência (quinta essentia)

“[...] seria a Forma, ou Espírito, ou Virtude, 

ou Vida (anima), separada das impurezas 

grosseiras e elementais do Corpo [...].  

Separada das impurezas elementares, 

porque, quando a quintessência é extraída, 

resta apenas uma massa de elementos 

esvaziada de todo o poder”.

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 13, p.190)





“O modo de extrair essas 

essências é um trabalho muito 

difícil, pois elas podem ser óleos, 

sais ou águas, e algumas são 

extraídas por Sublimação, 

outras por calcinação, outras por 

vinagre, vinho, águas corrosivas 

e coisas tais”. 

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 13, p. 191)



“(...)enfim, verás detritos (feces) no fundo e a 

quintessência flutuando sobre eles de 

cor azulada e clara”.

(G. della Porta, De distillatione, VIII, 4, p. 132)

GêmeosPelicano



Magistério (magisterium)

“(...) as quintessências (quintae essentiae) 

seguem a natureza da propriedade dos 

corpos mistos, mas que, ao contrário, 

o magistério (magisterium) segue a qualidade 

dos elementos (...)” 

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 14, p. 192)



Tintura (tintura)

“(...) é a mais pura e mais ativa dos corpos 

coloridos; a parte mais nobre de um composto. 

É extraída da de gemas, flores, raízes, sementes 

e similares. Ela se diferencia da quintessência 

nisto: principalmente porque retém para si a 

cor do corpo do qual é extraída, o que requer 

artifício, destreza e diligência e muito trabalho. 

É separada por destilação e não apresenta 

‘oleosidade’, nem ‘matéria’ (materia)”.

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 15, p. 193)



“(...) a tintura não pode ser extraída 

senão dissolvendo completamente o ouro 

em aqua fortis ou aqua regia comum 

porque os sais corrosivos não estão  

completa e absolutamente 

dissolvidos nela”.

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 15, p. 193)



Elixir (elixir)

“ (...) são diferentes das essências, dos óleos, 

dos extratos e das tinturas, pois as tinturas 

retiram a cor de seu composto; [também] não 

são óleos porque, carecendo de gordura, são 

mergulhados na água; [e] não são essências 

porque estão destituídos da limpidez, 

transparência e clareza. [O elixir]  é um certo 

meio entre a essência e o óleo e, porque ainda 

tem algo da cor, [é] ainda meio entre a tintura e 

a essência e apresenta-se mais com a aparência 

líquida  do que a outra”.

(G. della Porta, De distillatione, VIII, 7, p. 137)



“Clisso” (clissus)

“Um “clisso” (clissus) é a 

“sutilidade” (subtilitas) de todas as 

partes de uma planta, unidas em 

um único ser comum”. 

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 18, p. 276)



“[...] em uma planta a raiz, a folha, 

a flor, a fruta e a semente e em todas 

essas partes, há uma natureza peculiar.

[...] recolha a raiz quando ela estiver madura, 

as folhas quando elas estiverem verdes e 

frescas, as flores quando elas estão 

desabrochadas, a fruta e as sementes em seu 

tempo devido. Extraia a “sutilidade” 

(subtilitas) ou essência (essentia) de todas elas 

por meio da destilação, maceração ou 

calcinação [...].

(G. della Porta, Magia naturalis libri XX, X, 18, p. 276) 



Mas quando elas são extraídas em suas 

variedades, uma em forma de óleo, outra de 

sal ou líquido (liquor), então, misture-as 

todas de modo que sejam unidas em um 

único corpo que é chamado “clisso” (clissus).

(G. della Porta, Magia naturalis, X, 18, p. 276)



(G. della Porta, De distillatione, VIII, 9, p. 143)

“[Coloque] água, sal e óleo 

em três cubículos de 

altura e capacidade 

iguais; e ligando os três 

pescoços, unidos a uma 

única cabeça, que se 

ajusta para receber todos 

os três, sele-os, vede-os e 

coloque-os sobre o fogo”.



Considerações finais

A destilação na magia natural

Quintessência

poderosíssimo 

medicamento

Destilação

processo de extração de 

virtudes dos materiais

estudo das propriedades 

para potencializar seus efeitos


