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O espaço universal, tanto quanto o conhecemos, parece estar preenchido por um fluido 

sutil, cujo movimento, ou vibração, chamamos de luz. 

 Este fluido é provavelmente o mesmo que é atraído por e entrando em materiais mais 

sólidos, dilata a substância, ao separar suas partes constituintes e fazendo alguns sólidos 

[tornarem-se] fluidos, e mantendo a fluidez de outros; fluido que quando não está em nossos 

corpos, dizemos que eles [os corpos] estão congelados; quando eles têm uma quantidade 

adequada, [dizemos que] eles estão saudáveis e aptos a realizarem todas suas funções; o que 

então chamamos de calor natural; quando muito, é chamado de febre; e quando forçado a entrar 

no corpo em grande quantidade, faz doer, ao separar e destruir a carne, e então chamamos de 

queimadura; e o fluido que entra e age [sobre o corpo] é chamado de fogo. 

 Enquanto corpos organizados, animais ou vegetais, estão se desenvolvendo ou suprindo 

sua contínua perda, isto não é feito pela atração e consolidação deste fluido, chamado fogo, de 

tal maneira que se torna parte de suas substâncias; e não é uma separação das partes de tais 

substâncias, as quais dissolvem seu estado sólido, faz com que o fluido sutil seja libertado, 

quando novamente aparece como fogo? 

 Pois o poder do homem em relação à matéria parece limitado à separação ou mistura de 

vários de seus tipos, ou à mudança em sua forma e aparência por suas diferentes composições; 

mas [isto] não se estende ao fazer ou criar nova matéria, ou aniquilar a antiga: assim, se o fogo 

for um elemento ou tipo original de matéria, sua quantidade é fixa e permanente no universo. 

Não podemos destruir qualquer parte dele ou fazer adições a ele. Nós podemos apenas separá-

lo daquilo que o confina e então colocá-lo em liberdade, como quando colocamos madeira para 

ser queimada; ou [podemos apenas] transferi-lo de um sólido a outro, como quando fazemos 

cal ao queimarmos rochas, [quando] uma parte do fogo expelido do combustível deixado na 

rocha. Não é este fluido, quando libertado, capaz de penetrar e entrar em todos os corpos, 

organizados ou não: saindo facilmente em sua totalidade daqueles [corpos] não organizados, e 

saindo facilmente em parte daqueles [corpos] organizados; permanecendo a parte assumida e 

fixa até o corpo ser dissolvido? 

 Não é este fluido que mantém as partículas de ar separadas, permitindo que elas se 

aproximem ou as separando mais em proporcionalmente ao aumento ou diminuição de sua 

quantidade? 

 Não é a maior gravidade das partículas de ar que força as partículas deste fluido a 

subirem com as matérias com as quais estão atreladas na forma de fumaça ou vapor? 

 Ele [o fluido] não parece ter uma grande afinidade com a água, uma vez que ele deixa 

um sólido para se unir com este fluido e sair na forma de vapor; deixando o sólido frio ao toque 

e o grau mensurável pelo termômetro? 



 O vapor sobe atrelado a este fluido, mas a uma certa altura eles se separam, e o vapor 

descende como chuva, retendo um pouco dele, um pouco como neve ou granizo. O que 

acontece com este fluido? Ele ascende acima de nossa atmosfera e se mistura com a massa 

universal de mesmo tipo? 

 Ou uma casca esférica ou estrato dele, mais denso e menos misturado com o ar, atraído 

por este globo e repelido ou empurrado para cima somente até uma determinada altura de sua 

superfície pelo grande peso do ar, permanece lá ao redor do globo e junto dele rodeando o sol? 

 Neste caso, como deve haver uma continuidade ou comunicação deste fluido através do 

ar logo abaixo até a terra, não é pelas vibrações dadas a ele pelo sol que a luz aparece para nós? 

E não pode ser que cada uma das vibrações infinitamente pequenas, atingindo a matéria comum 

com uma certa força, entra em sua substância, sendo mantida lá pela atração e aumentada por 

vibrações sucedentes até que a matéria tenha recebido tanto quanto sua força é capaz de inserir? 

 Não é assim que a superfície deste globo é continuamente aquecida por tais vibrações 

repetidas durante o dia e esfriada pela fuga do calor quanto estas vibrações são descontínuas à 

noite ou interceptadas e refletidas pelas nuvens? 

 Não é assim que o fogo é acumulado e compõe a maior parte da substância dos corpos 

combustíveis? 

 Talvez quando este globo foi formado no início e suas partículas originais se colocaram 

a certas distâncias do centro em proporção a sua maior ou menor gravidade, o fluido de fogo 

atraído em direção ao centro pode ter sido em grande parte obrigado, por ser o mais leve, a 

ficar acima do resto e, então, formar a esfera de fogo suposta anteriormente, a qual seria depois 

continuamente diminuída pela substância que formou os corpos organizados, e [teria] sua 

quantidade voltado a ela novamente pela queima ou separação de partes destes corpos? 

 Não é o calor natural dos animais assim produzido pela separação das partes da comida 

na digestão, colocando seus fogos em liberdade? 

 Não é essa esfera de fogo que acende os globos errantes que passam algumas vezes 

através de nosso curso ao redor do sol, tendo suas superfícies incendiadas e queimadas quando 

seus ares interiores são amplamente expandidos pelo calor em suas superfícies em chamas? 

 Não pode ter sido por conta dessas considerações que os filósofos antigos acreditavam 

na existência de uma esfera fogo acima do ar de nossa atmosfera? 


