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 [p. 39] CARTA V 

CONTENDO 

OBSERVAÇÕES e SUPOSIÇÕES, para a formação de uma nova HIPÓTESE para 

explicar os diversos fenômenos dos TEMPORAIS COM RAIOS E TROVÕESa,. 

 

SENHOR, 

1. Corpos não-elétricos, que tiveram fogo elétrico lançado neles, vão retê-lo até 

outros corpos não-elétricos, que possuem menos [fogo elétrico], se 

aproximarem. E então, ele [o fogo elétrico] é transmitido por um estalo, e se 

torna igualmente dividido. 

2. O fogo elétrico ama a água, é fortemente atraído por ela e eles podem subsistir 

juntos. 

3. O ar é elétrico per se, e quando seco não conduz o fogo elétrico. Ele não vai nem 

recebê-lo e nem doá-lo para outros corpos. Do contrário, nenhum corpo cercado 

por ar poderia ser eletrizado positivamente ou negativamente. Pois, se fosse [p. 

40] tentado [eletrizar um corpo] positivamente, o ar imediatamente tomaria o 

[fogo elétrico] excedente; ou negativamente, o ar supriria o [fogo elétrico] 

deficiente. 

4. A água sendo eletrizada, os vapores que saem dela estarão igualmente 

eletrizados. E flutuando pelo ar na forma de nuvens, ou de outra maneira, reterão 

essa quantidade de fogo elétrico até que eles se encontrem com outras nuvens ou 

corpos não tão eletrizados, e assim transmitirão [o fogo elétrico] como acima 

mencionado [no item 1]. 

5. Cada partícula de matéria eletrizada é repelida por qualquer outra partícula 

igualmente eletrizada. Desse modo, a corrente de uma nascente, naturalmente 

densa e contínua, quando eletrizada, vai separar e espalhar na forma de um 

borrão, cada gota se esforçando para se afastar de cada outra gota. Mas, 

retirando-se o fogo elétrico, elas irão se aproximar novamente. 

6. A água sendo fortemente eletrizada (assim como quando aquecida pelo fogo 

comum) sobe em vapor mais copiosamente. A atração de coesão entre suas 

partículas sendo muito enfraquecida pelo poder oposto de repulsão introduzido 

                                                 
a Temporais com trovões são chuvas repentinas com raios e trovões, que frequentemente são de curta 
duração, mas [que] algumas vezes produzem efeitos perniciosos. 



com o fogo elétrico. E quando qualquer partícula [de água] é por qualquer 

motivo desprendida, ela é imediatamente repelida, e assim voa para o ar. 

7. Partículas [de água] que estão situadas como A e B, (Fig VI [Figura 11] 

representando o perfil de um recipiente de água) são mais facilmente desprendidas 

que C e D, pois cada uma é mantida pelo contato com somente três [partículas], 

enquanto C e D estão em contato com nove, cada. Quando a superfície da água 

tem o menor movimento, partículas [p. 41] são continuamente empurradas para 

a situação representada por A e B.  

 

 

Figura 1 (F) – A disposição das partículas de água em um recipiente, segundo Franklin. Vale ressaltar 
que este é um recorte bidimensional do recipiente. Fonte: Franklin, 1769, Plate I. 

8. A fricção entre um [corpo] não-elétrico e um elétrico per se vai produzir fogo 

elétrico. Não por criá-lo, mas por coletá-lo, pois ele está igualmente difundido nas 

nossas paredes, chão, terra, e todo o conjunto de matéria comum. Assim, o giro 

do globo de vidro, durante a sua fricção contra a almofada, extrai o fogo 

[elétrico] da almofada, a almofada é abastecida a partir da armação da máquina, 

e aquela pelo chão onde ela está. Corte a comunicação com um vidro grosso ou 

cera, colocados embaixo da almofada, e nenhum fogo pode ser produzido, porque 

ele não pode ser coletado.  

9. O oceano é composto por água, um não-elétrico, e sal, um elétrico per se. 

10. Quando existe uma fricção nas partes próximas de sua superfície [do oceano], o 

fogo elétrico é coletado das partes abaixo. Ele é claramente visível durante a 

noite. Ele aparece na popa e no rasto de qualquer embarcação flutuante. Cada 

traço de um remo mostra isso, e cada quebrar de onda e espirro [de água]: nas 

tempestades todo o mar parece em fogo. As partículas de água desprendidas, 

então repelidas pela superfície eletrizada, retiram continuamente o fogo 

[elétrico] conforme ele é coletado. Elas sobem e formam nuvens, e essas nuvens 



são altamente eletrizadas, e retêm o fogo [elétrico] até que elas tenham uma 

oportunidade de transferi-lo. 

11. As partículas de água ascendendo como vapor se anexam às partículas de ar. 

12. As partículas de ar são ditas como duras, redondas, separadas e distantes umas 

das outras. Cada partícula repelindo fortemente [p. 42] cada outra partícula, por 

meio do qual elas recuam uma da outra, tão longe quanto a gravidade comum 

permitir. 

13. O espaço entre quaisquer três partículas repelindo igualmente umas às outras 

será um triangulo equilátero. 

14. No ar comprimido, esses triângulos são menores. No ar rarefeito, eles são 

maiores. 

15. O fogo comum unido ao ar aumenta a repulsão, aumenta os triângulos, e assim 

deixa o ar especificamente mais leve. Esse ar, no meio de ar mais denso, irá subir. 

16.  O fogo comum, assim como o fogo elétrico, proporciona repulsão às partículas 

de água e destrói a atração de coesão entre elas. Por isso, o fogo comum, assim 

como o fogo elétrico, auxilia na ascensão de vapores. 

17. Partículas de água, não tendo fogo [comum] nelas, se atraem mutuamente. Três 

partículas de água então sendo unidas a três partículas de um triângulo de ar 

iriam, pelas suas atrações mútuas, operar contra a repulsão do ar, encurtar os 

lados e diminuir o triângulo, por onde essa porção de ar ficando mais densa, se 

afundaria para a terra com sua água e não subiria para contribuir para a formação 

de uma nuvem. 

18. Mas, se todas as partículas de água unidas com [as partículas de] ar trouxerem 

consigo uma partícula de fogo comum, a repulsão do ar sendo assistida e 

reforçada pelo fogo mais que obstruída pela atração mútua das partículas de água, 

o triangulo dilata, e essa porção de ar, se tornando rarefeita e especificamente 

mais leve, sobe. 

19. Se as partículas de água trazem fogo elétrico quando elas [p. 43] se unem ao ar, 

a repulsão entre as partículas de água eletrizadas se junta à repulsão natural do 

ar, para forçar suas partículas para uma distância maior, assim os triângulos são 

dilatados e o ar sobe, carregando consigo a água.  

20. Se as partículas de água trouxerem com elas porções dos dois tipos de fogo 

[elétrico e comum], a repulsão das partículas de ar é ainda mais fortalecida e 

aumentada, e os triângulos são mais alargados. 



21. Uma partícula de ar pode estar cercada por doze partículas de água do mesmo 

tamanho que ela, todas em contato com ela. E por mais [outras partículas] 

ligadas àquelas. 

22. Partículas de ar carregadas dessa forma seriam atraídas para perto umas das 

outras pela atração mútua das partículas de água se o fogo, comum ou elétrico, 

não contribuir para a repulsão entre elas. 

23. Se o ar dessa forma carregado for comprimido por ventos opostos, ou por ser 

dirigido contra montanhas etc. ou condensado pela retirada do fogo que o 

auxiliava em sua expansão, os triângulos contraem, [e] o ar com sua água 

descerá como orvalho. Ou, se água cercando uma partícula de ar entrar em 

contato com a água que cerca outra [partícula de ar], elas se juntam e formam 

uma gota, e nós temos chuva. 

24. O sol fornece (ou aparenta fornecer) fogo comum para todos os vapores, sejam 

vindos da terra ou do mar. 

25. Esses vapores que possuem ambos o fogo comum e o elétrico são mais bem 

protegidos que aqueles que só possuem o fogo comum. Pois, quando os vapores 

sobem para [p. 44] as regiões mais frias acima da terra, o frio não vai diminuir o 

fogo elétrico se ele diminuir o [fogo] comum. 

26. Por isso, as nuvens formadas por vapores vindos de água doce na terra, de 

vegetais crescendo, terra úmida etc. liberam sua água mais rápida e facilmente, 

possuindo pouco fogo elétrico para repelir e manter as partículas separadas. 

Assim, a maior parte da água vinda da terra cai na terra novamente. E os ventos 

soprando da terra para o mar são secos. Há pouca utilidade para a chuva no mar, 

e roubar da terra a sua umidade, a fim de chover no mar, não pareceria lógico. 

27. Mas as nuvens formadas por vapores vindos do mar, tendo ambos os [tipos de] 

fogo, e particularmente uma grande quantidade de [fogo] elétrico, mantêm 

fortemente suas águas, elevando-as alto, e sendo movidas pelos ventos, poderão 

trazê-las do meio do oceano profundo para o meio do continente. 

28. [A maneira] como essas nuvens do oceano, mantendo tão fortemente suas águas, 

são obrigadas a liberá-las na terra onde há necessidade, será considerado a seguir. 

29. Se elas são direcionadas pelos ventos contra as montanhas, sendo essas 

montanhas menos eletrizadas, [elas] as atraem, e no contato roubam seus fogos 

elétricos (e, estando frias, o fogo comum também). Consequentemente, as 

partículas se aproximam das montanhas e [se aproximam] entre elas. Se o ar não 

está muito carregado [de água], ela só cai em orvalho no topo e nos lados da 



montanha, formando nascentes, e descendo para os vales em riachos, os quais, 

juntos, formam córregos e rios maiores. Se muito carregado, o fogo elétrico 

[atrelado às partículas de água] é imediatamente tomado de toda [p. 45] a 

nuvem. E, ao deixá-la, emite uma luz brilhante e faz um barulho alto. As 

partículas se juntam instantaneamente pela deficiência daquele fogo e caem em 

uma forte chuva.  

30. Quando uma cadeia de montanhas barra as nuvens dessa forma e extrai o fogo 

elétrico da primeira nuvem se aproximando, aquela [nuvem] que vem em 

seguida, quando ela se aproxima da primeira nuvem, agora privada de seu fogo 

elétrico, lampeja nela, e começa a liberar a sua própria água. A primeira nuvem 

lampeja na montanha novamente. A terceira nuvem se aproxima, e todas as 

subsequentes, agindo da mesma maneira, não importando o tão longe que elas se 

estendam, o que pode ser por centenas de milhas de território. 

31. Por isso [ocorrem] as tempestades contínuas de chuva, raios e trovões no lado 

leste dos Andes, que, estando de norte a sul, e sendo muito altos, interceptam 

todas as nuvens trazidas até eles pelo oceano Atlântico pela troca dos ventos, e as 

obriga liberar suas águas, pelas quais os grandes rios Amazonas, La Plata, e 

Orinoco são formados, os quais retornam à água para o mesmo mar, depois de ter 

fertilizado um campo de grande extensão. 

32. Se um território é plano, sem montanhas para interceptar as nuvens eletrizadas, 

ainda assim existem meios de fazer com que elas liberem suas águas. Pois, se uma 

nuvem eletrizada vinda do mar encontra no ar uma nuvem vinda da terra (e por 

isso não eletrizada), a primeira lampejará seu fogo elétrico para a última, e assim 

ambas as nuvens deverão liberar suas águas repentinamente.  

33. As partículas eletrizadas da primeira nuvem se juntam quando perdem o seu fogo 

[elétrico] e as partículas da outra nuvem se juntam [às da primeira nuvem] [p. 

46] o recebendo. Ambas têm assim a oportunidade de se juntarem em gotas. O 

choque ou o arranque dado ao ar contribui também para derrubar a água, não 

somente dessas duas nuvens, mas das outras próximas a ela. Daí a chuva 

repentina imediatamente após luzes de relâmpagos. 

34. Para mostrar isso por um fácil experimento: pegue dois pedaços redondos de 

papelão de duas polegadas de diâmetro. Do centro e circunferência de cada um 

deles suspenda, por fios de seda finos de dezoito polegadas [≈ 46 cm], sete bolas 

pequenas de madeira, ou sete ervilhas de igual tamanho. Assim, as bolas anexadas 

a cada papelão formarão triângulos equiláteros iguais, uma bola estando no 



centro e fixa a iguais distancias dela e de cada outra. E, assim, elas representam 

as partículas de ar. Molhe os dois conjuntos com água e, [com] algumas 

[partículas de água] aderindo-se a cada bola, eles [os conjuntos] representarão 

o ar carregado. Com destreza, eletrize um conjunto, e suas bolas se repelirão a 

uma distância maior, aumentando os triângulos. Se a água aderida nas sete bolas 

pudesse entrar em contato, ela formaria uma gota ou gotas tão pesadas que 

quebrariam a coesão que ela tinha com as bolas, e assim cairiam. Deixe os dois 

conjuntos representarem as duas nuvens, um [deles] sendo uma nuvem 

eletrizada do mar, e o outro uma nuvem [vinda] da terra. Traga-os para dentro 

da esfera de atração, e elas se atrairão uma em direção a outra, e você verá assim 

as bolas separadas se atraindo. A primeira bola eletrizada que se aproxima por 

atração de uma bola não eletrizada se junta a ela, e dá fogo [elétrico] a ela. 

Instantaneamente, elas se separam, e cada uma voa para outra bola de seu próprio 

grupo, uma para [p. 47] dar, e outra para receber fogo. E assim isso acontece em 

ambos os conjuntos, mas tão rápido que quase de forma instantânea. Na colisão, 

elas se sacodem e liberam suas águas, que representam a chuva. 

35. Assim quando as nuvens do mar e da terra passam a uma boa distância do raio, 

elas são atraídas entre si até a essa distância [da esfera de atração], pois a esfera 

de atração de eletricidade está muito além da distância da ocorrência do raio.  

36. Quando um grande número de nuvens vindas do mar encontra um número de 

nuvens vindas da terra, os raios elétricos aparentam atingir diferentes partes. E, 

conforme as nuvens são empurradas e misturadas pelo vento, ou trazidas para 

perto pela atração elétrica, elas continuam dando e recebendo raios e mais raios, 

até o fogo elétrico ser igualmente difundido. 

37. Quando o cano de uma arma (em experimentos elétricos) possui pouco fogo 

elétrico em si, você deve aproximar o seu nó [do dedo] bem perto, antes que você 

possa extrair uma faísca. Dê a ele mais fogo, e ele dará uma faísca a uma distância 

maior. Dois canos de arma unidos, e tão altamente eletrizados, produzirão uma 

faísca a uma distância maior ainda. Mas, se dois canos de arma eletrizados se 

afetarão a duas polegadas de distância, e farão um grande barulho, qual será a 

grande distância em que dez mil acres de nuvem eletrizada atingirá e liberará o 

seu fogo, e quão alto será esse barulho? 

38. É uma coisa comum ver nuvens em diferentes alturas passando [por] diferentes 

caminhos, o que mostra diferentes correntes de ar, uma abaixo da outra. 

Conforme o ar entre os trópicos [p. 48] é tornado rarefeito pelo Sol, ele sobe, e 



o ar mais denso do Norte e do sul pressionado para o seu lugar [do ar rarefeito]. 

O ar, assim tornado rarefeito e forçado a subir, passa em direção ao norte e ao 

sul, e deve descer nas regiões polares, se ele não tiver oportunidade antes, a fim 

de que a circulação possa continuar. 

39. Conforme as correntes de ar, com as nuvens dentro [delas], passam em 

diferentes caminhos, é fácil conceber como as nuvens, passando umas por cima 

das outras, podem atrair umas às outras e assim se aproximar o suficiente para o 

golpe elétrico. E também [é fácil conceber] como as nuvens elétricas podem ser 

carregadas para dentro da terra de bem longe do mar, antes que elas tenham uma 

oportunidade de golpear. 

40. Quando o ar, com seus vapores levantados do oceano entre os trópicos, começa a 

descer nas regiões polares, e entrar em contato com os vapores levantados de lá, 

o fogo elétrico que ele traz começa a ser comunicado, e é visto em noites claras, 

sendo primeiramente visível onde ele está primeiramente em movimento, isto é, 

onde o contato começa, ou na parte mais ao norte. Dali, os fluxos de luz 

aparentam disparar para o sul, até acima do zênite dos países do Norte. Mas, 

ainda que a luz aparenta disparar do Norte para o Sul, o progresso do fogo é 

realmente do Sul para o Norte. O seu movimento começando no Norte é a razão 

pela qual ele é visto primeiramente lá. 

Pois o fogo elétrico nunca é visível, a não ser quando está em movimento e 

pulando de um corpo para corpo, ou de partícula para partícula através do ar. 

Quando ele passa através de corpos densos, ele não é visto. Quando um fio faz 

parte de um ciclo, na explosão do frasco elétrico, o fogo, embora em uma grande 

quantidade [p. 49], passa invisível pelo fio. Mas, na passagem ao longo de uma 

corrente, ele se torna visível conforme ele pula de ligação a ligação. Ao passar ao 

longo de uma folha dourada, ele é visível, pois a folha de ouro é cheia de poros. 

Segure uma folha contra a luz e ela parecerá uma rede, e o fogo será visto em seu 

pulo sobre os buracos. E, assim como quando um longo canal preenchido com 

água parada é aberto em uma das extremidades para ser descarregado, o 

movimento da água começa primeiro perto da extremidade aberta, e prossegue 

para a extremidade fechada, ainda que a água se mova da [extremidade] fechada 

em direção à extremidade aberta, assim, o fogo elétrico descarregado nas regiões 

polares, talvez de mil léguas de distância de ar vaporizado, aparece primeiro onde 

ele é primeiramente movido, i. e. na parte mais ao norte, e a aparição prossegue 



para o sul, embora o fogo se mova realmente para o norte. Isto é suposto para 

explicar a Aurora Boreal. 

41. Quando existe um grande calor na terra, em uma região especifica (tendo o sol 

brilhado nela talvez [durante] muitos dias, enquanto as terras vizinhas ficaram 

encobertas pelas nuvens) o ar inferior é rarefeito e sobe, o ar mais denso e gelado 

acima desce. As nuvens nesse ar se encontram de todos os lados e se juntam no 

espaço aquecido. E, se algumas estão eletrizadas [e] outras não, raios e trovões 

ocorrem, e a chuva cai. Daí [porque se formam] os temporais com raios e trovões 

depois do calor, e ar frio depois de temporais; a água e as nuvens que os trazem, 

vindas de regiões mais altas e, portanto, mais frias. 

42. Uma faísca elétrica, extraída de um corpo irregular a partir de alguma distância, 

é dificilmente sempre reta, mas se mostra torta e [p. 50] ondulada no ar. E assim 

fazem os flashes dos raios, [já que] as nuvens são corpos muito irregulares. 

43. Conforme as nuvens eletrizadas passam em cima de um campo, montanhas e 

árvores altas, torres elevadas, pináculos, mastros de navios, chaminés etc. assim 

como muitas proeminências e pontas, [elas] extraem o fogo elétrico, e toda a 

nuvem se descarrega lá. 

44. Perigoso, portanto, é se abrigar embaixo de uma árvore, durante um temporal 

com raios e trovões. Isso tem sido fatal para muitos homens e animais. 

45. É mais seguro estar em um campo aberto por outra razão. Quando as roupas 

estão molhadas, se um raio em seu caminho para o chão caísse em sua cabeça, ele 

poderia correr pela água em volta da superfície do seu corpo. Enquanto que, se 

suas roupas estivessem secas, ele iria através do seu corpo. 

Por isso um rato molhado não pode ser morto pela garrafa elétrica explodindo, 

enquanto um rato seco poderia.b 

46. O fogo comum está em todos os corpos, [em] mais ou menos [quantidade], 

assim como fogo elétrico. Talvez eles possam ser diferentes modificações de um 

mesmo elemento. Ou eles possam ser diferentes elementos. O último 

[argumento] é conjecturado por alguns. 

47. Se eles são coisas diferentes, ainda assim eles podem subsistir e realmente devem 

[subsistir] juntos em um mesmo corpo. 

                                                 
b Isso foi tentado com uma garrafa contendo cerca de um quarto [de água]. Foi então pensado que uma 
das grandes garrafas de vidro, mencionada nessas cartas, talvez tenha o matado, através da água. 



48. Quando o fogo elétrico golpeia através de um corpo, ele age sobre o fogo comum 

contido nele [no corpo], e coloca esse fogo em movimento. E se ali existir uma 

quantidade suficiente de cada tipo de fogo, o corpo vai ser inflamado. 

49. [p. 51] Quando a quantidade de fogo comum no corpo é pequena, a quantidade 

de fogo elétrico (ou de golpe elétrico) deverá ser maior. Se a quantidade de fogo 

comum é grande, menos fogo elétrico é suficiente para produzir o efeito [de 

inflamar o corpo]. 

50. Desse modo espíritos devem ser aquecidos antes de incendiarmos eles com a 

faísca elétrica. Se eles são muitos aquecidos, uma pequena faísca será [suficiente]. 

Se não, a faísca deve ser maior. 

51. Até ultimamente nós podíamos incendiar apenas vapores aquecidos, mas agora 

nós podemos queimar resina seca e dura [com as faíscas elétricas]. E quando nós 

pudermos produzir grandes faíscas elétricas, poderemos ser capazes de incendiar 

não só espíritos que não foram aquecidos, assim como um relâmpago faz, mas até 

mesmo a madeira, dando agitação suficiente ao fogo comum contido nela, como 

nós sabemos que o atrito vai fazer.  

52. Vapores sulfurosos e inflamáveis vindos da terra são facilmente acendidos por 

raios. Além daqueles vindos da terra, tais vapores são enviados por pilhas de feno 

úmido, milho, ou outros vegetais, que aquecem e fedem. Madeira apodrecendo 

em árvores ou edifícios antigos faz o mesmo. Tais são, portanto, fácil e 

frequentemente incendiados. 

53. Metais são frequentemente derretidos por raios, embora talvez não pelo calor no 

raio, nem completamente pelo fogo agitado nos metais. Pois, visto que qualquer 

corpo pode se insinuar entre as partículas do metal e superar a atração pela qual 

elas se juntam (como mênstruos diversos [p. 52] podem), fazendo o sólido se 

tornar fluido, tão bem quanto o fogo, ainda [que] sem aquecê-lo. Assim, o fogo 

elétrico, ou o raio, criando uma violenta repulsão entre as partículas do metal 

pelo qual ele passa, [faz com que] o metal seja fundido. 

54. Se você, por um violento fogo, derretesse a extremidade de um prego, que 

estivesse metade pregado em uma porta, o calor dado a todo o prego antes que 

uma parte derretesse deve queimar a placa na qual ele está pregado. E a parte 

derretida iria queimar o chão sobre o qual ela cai. Mas, por um raio, uma espada 



pode ser derretida na bainha e [também pode ser derretido] dinheiro no bolso 

de um homem, sem queimar ambos, isso deve ser uma fusão a frio.c 

55. Raios rasgam alguns corpos. A faísca elétrica vai fazer um buraco através de um 

caderno de papel resistente. 

56. Se a origem dos raios, atribuída neste trabalho, for a verdadeira, deve haver 

poucos trovões ouvidos no mar longe da terra. E, em conformidade, alguns 

velhos capitães do mar, a quem algumas perguntas foram feitas, realmente 

afirmam que o fato concorda perfeitamente com a hipótese. Pois, na travessia do 

grande oceano, eles raramente se deparam com trovões até que eles entram em 

áreas perto da costa. E que as ilhas distantes do continente têm muito pouco disso 

[trovão]. E um observador curioso, que viveu 13 anos nas Bermudas, diz, [que] 

ocorreram menos trovões lá, em todo esse tempo, que ele tenha ouvido algumas 

vezes em um mês na Carolina. 

 

                                                 
c Esses fatos, embora contados em vários relatos, são agora uma dúvida, uma vez que tem sido observado 
que as partes de um badalo do sino que caiu no chão [por ter sido] quebrado e parcialmente derretido por 
um raio realmente queimou as placas [sobre as quais ele caiu]. (Veja Philos. Trans. Vol LI. Parte I e Sr. 
Kinnersley descobriu que um fio de ferro fino, derretido pela Eletricidade, tem o mesmo efeito). 


