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Esse estudo revelou que a 
compreensão do papel do 

instrumentos anteriores ao 
século XVI requer muito 
mais do que inseri-los no 
contexto experimental e 
examiná-los no nível dos 

resultados.



Apresentar os primeiros resultados de nossas 

investigações sobre os instrumentos utilizados 

para analisar e compreender processos naturais, 

tendo por foco alguns aparatos de destilação 

descrito por Giambattista della Porta (1535-1615) 

em Magia naturalis libri XX (1589) e em De 

distillatione libri IX (1608).



Novos Instrumentos passaram ser concebidos

Novos métodos matemáticos e experimentais

Crescente convicção de que o seu uso poderia revelar 
aspectos mais sutis da natureza 

Fenômenos mais ocultos da natureza

Compreensão dos processos

Naturais e Artificiais



Apresenta-se como um 
repertório de diversos 

segredos da natureza e de 
numerosas práticas em voga 

na época de Della Porta

Mapeamento de todos os 
fenômenos raros 

(singulares), artificiais e 
artificiosos



Livro X: De extrahendijs rerum essentijs

O real interesse de Della Porta repousava na possibilidade de 
conhecer os segredos da natureza para produzir novos e maiores 

prodígios. Assim, por meio de certos procedimentos e 
manipulação, o mago napolitano provocava a natureza, fazendo-a 

revelar suas propriedades e qualidades ocultas. 

Para conjugar e dispor os meios para manipular a natureza, Della
Porta utilizava certos aparatos que, por sua vez, também eram 

dispostos convenientemente para produzir certos efeitos. A Magia 
naturalis traz assim uma vasta coleção deles, alguns herdados pela 
tradição, outros concebidos à época e outros imaginados e criados 

pelo próprio Della Porta



A destilação como um 
processo que revelava 
não só conhecimentos 

acerca da natureza, 
mas também de 

outros aspectos sutis 
da própria natureza

Processo que permite 
separar o “puro” do 

“impuro” 



Destilação é um processo que segue a própria natureza

Mas que ao ser “imitado” pode ser utilizado como
uma ferramenta para manipular a natureza e fazê-la 

revelar novos fenômenos

Condensação 

Rarefação 



De um lado: representa um 
processo, ou seja, é parte da 

própria natureza;

Processos específicos para cada tipo de 
material a ser destilado

Extração e preparação de “águas”, “óleos” e “quintessências”, bem 
como “magistérios”, “tinturas” e “elixires”...

De outro: por meio dela, o mago 
extrai virtudes curativas de 

diferentes materiais.



Diferentes aparatos e vasos devem ser 
considerados segundo a natureza das coisas a 

serem destiladas



Diferentes aparatos e vasos 
devem ser considerados segundo a natureza do 

destilado a ser obtido



“(...) tudo isso o industrioso artífice (artifex) pode 
facilmente aprender por meio da imitação da natureza, 
que deu aos animais bravos e furiosos, como o leão e o 

urso, corpos robustos, mas pescoços curtos, para 
mostrar que os humores flatulentos se distribuiriam em 

vasos de ventre mais robustos e que as partes mais 
grossas ficam no fundo; porém, o veado, a avestruz e a 
girafa, criaturas graciosas e de espírito fino, têm corpos 

delgados e pescoços compridos para mostrar que os 
espíritos tênues e sutis devem ser extraídos através de 
uma passagem muito mais longa e estreita de modo a 

serem elevados mais alto para purificá-los” 

(De distillatione libri, X, 1)



Os aparatos de destilação na magia 
natural são ao mesmo tempo processo e 
instrumento: num primeiro momento, 
emulam e simulam o processo natural, 

num segundo, revelam novos fenômenos

Os aparatos de destilação permitem 
operar a natureza de modo a ensiná-la e 

ajudá-la a realizar o que ela não 
consegue realizar por si mesma 

Eles revelam que na magia natural, o artificial e o natural 
encontram-se  assim ontologicamente nivelados.



Podemos dizer que os aparatos de destilação eram mais do que 
simples ferramentas utilizadas para examinar a natureza, eles 

eram parte da própria natureza, o que permitia ao mago 
penetrar a natureza por meio dela mesma.

Os aparatos de destilação atendiam assim a dois propósitos: 

De um lado, ilustravam um processo que era intrínseco à
natureza e;

De outro, eram utilizados para desvelar outros aspectos
mais ocultos e recônditos da natureza, notoriamente,
relacionados a composição e transformação da matéria
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