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Joseph Black nasceu em Bordeaux, na França em 1728. Seu pai era de origem 

Irlandesa e sua mãe Escocesa. A família de Black era envolvida com produção de 

vinhos. Black foi educado em casa por sua mãe até os 12 anos de idade.[2] 

Após isso, muda-se para a casa de parentes e conclui seus estudos escolares 

(aprendeu Latim e Grego na escola [3]) até ingressar na Universidade de Glasgow em 

1746 para estudar artes (16 anos de idade)[3]. Seu pai o persuade a estudar algo 

mais “útil”. O professor de Medicina de Glasgow, William Cullen, havia criado em 1747 

a primeira cátedra de Química e Black tornou-se assistente de Cullen nas aulas dessa 

disciplina. Em 1752, ele se muda para Glasgow e, durante os próximos 4 anos, 

dedica-se a obter um título de Doutor em Medicina na Universidade de Edinburgh, sua 

tese tratou do tratamento dos cálculos renais com carbonato de magnésio [4]. 

Retorna a Glasgow em 1756 como Professor de Botânica e Anatomia e Leitor de 

Química. Em 1757 é nomeado Professor de Medicina em Glasgow e permanece lá até 
1766, quando se muda para Edinburgh para ministrar aulas de Química e Medicina no 

lugar de Cullen [3].  

Foi entre os anos de 1750 e 1752, por trabalhar com o carbonato básico de magnésio 

para a sua tese de doutorado, que Black descobriu o “ar fixo”. Hoje, essa substância 

éconhecida como dióxido de carbono. Usando balanças analíticas e seguindo as ideias 

de Lavoisier, media com precisão as massas de reagentes e de produtos a fim de tirar 

conclusões científicas precisas. Foi assim que ele descobriu que o “ar fixo” era mais 

denso que o a. Determinou que chamas podiam ser extintas por essa substância e  
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Contribuições à Quimica 
a vida animal não podia ser suportada 

pelo dióxido de carbono, os animais 

sufocavam na presença exclusiva de “ar 

fixo”. Black produziu essa substância 

por cuidadoso aquecimento do 
carbonato de magnésio. Também 

prescrevia o carbonato de magnésio 

como purgativo a antiácido. 

Em 1756, conheceu James Watt em 

Glasgow, o que o impulsionou a se 

empenhar no estudo da energia. [3] 

Nessa época, diversas teorias 

competiam entre si para explicar a 

natureza do calor e sua relação com 

temperatura. [5] Watt criou diversos 

equipamentos para auxiliar Black na 

investigação do calor. Assim sendo, 

Black descobriu que calor era uma 
energia presente em uma determinada 

quantidade de matéria e que podia ser 

transportada por essa matéria. Ele 

tomou um balde de gelo e, usando um 

termômetro, observou que  enquanto o 

gelo absorvia calor das vizinhanças, ele 

derretia. Observou também que durante 

esse processo, a temperatura do meio 

permanecia inalterada. [5] A essa 

energia necessária para fazer uma 

determinada quantidade de matéria 

mudar de fase (sólido para líquido) sem 
que sua temperatura se alterasse, ele 

chamou de calor latente. Determinou 

também que esse fluxo de calor tinha 

direção. O calor era absorvido se a 

mudança era de sólido para líquido ou 

de líquido para gás, assim como calor 

era emitido se a mudança era de gás 

para líquido ou de líquido para sólido. 

Black também desenvolveu a ideia de 

calor específico, ou seja, a quantidade 

de calor necessária para induzir uma 

mudança de estado físico de uma massa 

de matéria por um determinado número 
de graus de temperatura. Com essas 

descobertas, Black desfez a confusão 

entre calor e temperatura.  

 

 

Sua vida 
Ele era um professor muito popular, 

visto que suas aulas eram baseadas 

em demonstrações e exemplos 

práticos baseados nas suas pesquisas 

pessoais. Ele ministrava aulas umas 

cinco vezes por semana, algo como 

128 aulas entre novembro e maio 

todos os anos. Com isso, ele atraía 
estudantes de toda a Europa e 

Estados Unidos da América.  

Como as aulas de Química não eram 

pagas pela universidade, ele 

dependia das taxas pagas pelos 

alunos matriculados, o que 

provavelmente o impelia a elaborar 

aulas instigantes e criativas. [3] 

Afora sua paixão pela Química, ele 

exercia medicina como profissão, 

tendo entre seus pacientes o filósofo 

David Hume.[3] 

Black não gozava de boa saúde, 
sofria de infecções pulmonares desde 

criança. Na idade adulta, 

desenvolveu problemas reumáticos. 

De forma pouco convencional para a 

época, ele tornou-se vegetariano e, 

por isso, passou a sofrer de 

deficiência de Vitamina D, até que se 

mudou para uma casa no campo, 

onde passou a se alimentar com leite 

integral de vacas alimentadas com 

grama, mais rico em vitamina D. 

Faleceu em 6 de dezembro de 1799 
em Edinburgh, foi enterrado no 

cemitério da igreja de Greyfriars.[3]; 
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