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As atmosferas elétricas de Benjamin Franklin e as interações elétricas no 
século XVIII  

Cibelle Celestino Silva *  Ana Carolina Pimentel # 
1 INTRODUÇÃO 

A eletricidade tornou-se um fenômeno muito popular a partir da década de 1740, com um grande 
número de seções públicas para entreter grandes audiências com demonstrações experimentais. Na 
metade do século XVIII, o estudo dos fenômenos elétricos era um dos ramos principais da física 
experimental. O estudo intensivo – e as demonstrações públicas – de descargas elétricas, choques e 
outros efeitos tornou-se possível graças à invenção e aperfeiçoamento de grandes máquinas elétricas e 
também pela recém inventada “garrafa de Leyden”. Novos experimentos foram sendo desenvolvidos, 
preenchendo dezenas de livros publicados sobre o assunto na época. Apesar disso, ninguém sabia ao 
certo qual seria a causa misteriosa de tais fenômenos. Os efeitos elétricos podiam ser transmitidos a 
grandes distâncias através de fios metálicos ou mesmo através de corpos humanos – indicando que a 
eletricidade poderia ser uma espécie de fluido, porque ela flui através de meios materiais. Mas como a 
eletricidade podia gerar atrações e repulsões sem contato direto? Tais efeitos eram produzidos por 
mecanismos desconhecidos e muitos autores do período, entre eles, Benjamin Franklin, tentaram 
elucidar os efeitos que a matéria sutil invisível poderia produzir.  

Benjamin Franklin (1706-1790) é um personagem muito conhecido por seus feitos políticos e 
contribuições científicas. O presente trabalho está inserido em um contexto de estudos historiográficos 
no qual há um crescente interesse pelo estudo de aspectos controversos da obra de Franklin, como, por 
exemplo, o conceito de atmosferas elétricas, introduzido para explicar as interações elétricas. Sendo 
assim, este trabalho analisa o conceito de “atmosferas elétricas” desenvolvido por Franklin, buscando 
identificar como ele o aplicou para explicar os fenômenos eletrostáticos conhecidos na época, bem 
como seus limites de validade. Além disso, buscamos também a identificação e discussão de pontos 
problemáticos e limites de validade deste conceito, bem como sua relação com outras explicações 
possíveis na época tais como a ação à distância. 
2 AS INTERAÇÕES ELÉTRICAS ANTES DE BENJAMIN FRANKLIN 

Na primeira metade do século XVIII havia várias perguntas ainda sem resposta, entre elas podemos 
citar a explicação dos mecanismos de atração, contato e repulsão que ocorrem entre corpos eletrizados 
e neutros. O francês Charles-François de Cisternay Dufay (1698-1739) teve um importante papel na 
solução desta questão. Dufay notou que havia dois tipos de materiais que apresentavam 
comportamentos distintos – os que se comportavam como a cera e a resina e o que se comportavam 
como o vidro. Foi então que Dufay estabeleceu a hipótese de dois tipos de eletricidade – a vítrea e a 
resinosa: 
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Nós percebemos que existem dois tipos de eletricidade totalmente diferentes de natureza e nome; aquela 
dos sólidos transparentes como o vidro, o cristal etc. e aquelas betuminosas ou de corpos resinosos tais 
como o âmbar, o copal, a cera de lacre etc. Cada uma repele corpos que adquiriram a eletricidade de sua 
mesma natureza e atrai aquelas de natureza contrária. Nós pudemos perceber que mesmo os corpos que 
não são elétricos podem adquirir alguma destas eletricidades e passam a agir como os corpos que as 
cederam. (Dufay apud Whittaker, 1973, p. 44) 

O também francês Jean-Antoine Nollet (1700-1770) deu continuidade aos estudos de Dufay. Nollet 
foi um dos pesquisadores experimentais mais importantes do período; além de ter criado vários 
equipamentos para exibir e demonstrar os efeitos elétricos, propôs novas explicações para os 
fenômenos observados e também foi um escritor e professor de muito sucesso na época. Em 1745 
Nollet publicou suas explicações para os fenômenos elétricos, que foram bastante aceitas não só na 
França, mas também nos outros países da Europa. Ele explicou os fenômenos elétricos pelo 
movimento, em direções opostas, de duas correntes de fluido elétrico, que estaria presente em todos os 
corpos, em todas as circunstâncias (Heilbron, 1999, pp. 145-148). Segundo Nollet, quando um corpo 
elétrico é excitado por fricção, parte deste fluido escapa através de seus poros, causando uma corrente 
efluente, sendo que esta perda é compensada por uma corrente afluente do mesmo fluido vindo de fora. As 
correntes efluente e afluente diferiam não apenas em direção, mas também em velocidade e distribuição 
espacial. Ele explicou a atração e repulsão dos corpos leves nas vizinhanças do corpo eletrizado 
supondo que eles eram capturados por uma das duas correntes opostas de fluido elétrico (Nollet, 1753, 
pp. 65-79). 

Suas idéias sobre eletricidade, quando apresentadas à Académie Royale des Sciences pela primeira vez em 
1745 no texto “Conjectures sur les causes de l’électricité des corps”, foram imediatamente aceitas e 
reconhecidas; e seus escritos posteriores foram tratados como contribuições importantes para o estudo 
da eletricidade (Home, 1972, p. 132). Apesar de sua grande importância para o desenvolvimento dos 
estudos sobre eletricidade, atualmente Nollet é lembrado – quando é lembrado – simplesmente como 
um importante divulgador da ciência.  

O sistema de Nollet predominou durante alguns anos até que, em 1752, Benjamin Franklin propôs 
uma explicação completamente diferente baseada nos conceitos de atmosfera elétrica e a abundância ou 
deficiência de fluido elétrico para explicar os fenômenos eletrostáticos de uma maneira qualitativa. 
Apesar de parecer uma boa explicação, este artigo discute vários problemas existentes neste modelo.  
3 BENJAMIN FRANKLIN E A ELETROSTÁTICA 

Franklin interessou-se pela eletricidade por volta de 1743, após assistir apresentações públicas de 
Adam Spencer, que mostravam fenômenos curiosos e divertidos envolvendo eletricidade. Franklin 
iniciou seus estudos sobre eletricidade somente após receber de seu amigo Peter Collinson (1694-1768), 
em 1745, uma tradução de trabalhos alemães relatando experimentos elétricos publicada na revista 
Gentleman’s Magazine, uma revista voltada à divulgação das novidades européias. Além das revistas, 
Collinson enviou um tubo de vidro que era utilizado para produzir faíscas (Heilbron, 1999, p. 324). 

Esta tradução resume os trabalhos sobre eletricidade dos alemães Georg Matthias Bose (1710-1761), 
Christian August Hausen (1693-1743) e Johann Heinrich Winckler (1703-1770) reunidos por Albrecht 
von Haller (1708-1777) em 1745. As descrições de Haller são bastante detalhadas e fáceis de serem 
repetidas; desta forma influenciaram fortemente as montagens experimentais usadas inicialmente por 
Franklin, que seguiu à risca as sugestões de Haller.  

Durante o ano de 1747, Benjamin Franklin enviou da Filadélfia dois conjuntos de cartas sobre 
eletricidade para Peter Collinson em Londres. Essas cartas, bem como outras posteriores, foram lidas 
diante da Royal Society de Londres, porém não foram publicadas nas Philosophical Transactions na época. 
Elas foram publicadas em 1751, quando Collinson as reuniu em um livro intitulado Experiments and 
observations on electricity, made at Philadelphia in America. Em 1753 e 1754, mais cartas foram publicadas 
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como as segunda e terceira partes do trabalho. Depois disso, o livro teve mais quatro edições em inglês, 
duas em francês, uma tradução para o alemão em 1758 e uma para o italiano em 1774. 

Franklin desenvolveu uma teoria qualitativa para explicar os fenômenos eletrostáticos conhecidos na 
época supondo a existência de fluidos invisíveis. A teoria de Franklin baseava-se na idéia de que os 
corpos seriam formados pela matéria comum e também por um único tipo de matéria elétrica – o “fogo 
elétrico” – que teria o poder de atrair a matéria ordinária e repelir suas próprias partículas: 

1. A matéria elétrica consiste em partículas extremamente sutis, já que pode penetrar a matéria comum e 
até mesmo o mais denso metal, com tanta facilidade e liberdade que não recebe resistência perceptível. [...] 
3. A matéria elétrica difere da matéria comum no fato de que partes da última se atraem e partes da 
primeira se repelem mutuamente. [...] (Franklin, 1941, p. 213) 

Ele desenvolveu o conceito de um único fluido elétrico, que havia sido introduzido por Haller em 
1745. Este supunha que os efeitos elétricos eram causados pelo movimento e deslocamento da matéria 
elétrica, que imaginou se estender em torno dos corpos “eletrizados”, chamando-as “atmosferas” 
(Heilbron, 1999, pp. 325-26). 

Na segunda carta do Experiments and observations, Franklin introduz os termos positivo e negativo 
para designar os diferentes tipos de eletricidade que um corpo pode adquirir. Franklin explicou que a 
eletrização de um corpo se daria pelo acúmulo de uma quantidade de matéria elétrica no corpo às custas 
da perda da mesma quantidade por um outro corpo. Sendo assim, um corpo ficaria eletrizado quando 
perdia ou ganhava alguma quantidade de matéria elétrica. O corpo que perdia matéria elétrica foi 
chamado de negativo e o corpo que recebia o excesso era chamado de positivo: 

1. [Suponha que] uma pessoa A esteja sobre cera, esfregue o tubo [de vidro], colete o fogo elétrico de si 
mesma para o vidro e que a comunicação com o estoque comum [de fogo elétrico] seja interrompido pela 
cera, [assim] seu corpo não será novamente suprido [com fogo elétrico]. [Suponha que uma pessoa] B (que 
também está sobre a cera) passando seu dedo perto do tubo, recebe o fogo que foi coletado pelo tubo de 
A; e também a comunicação com o estoque comum cortada, ele retém a quantidade adicional que ele 
recebe. [...] Então surgem novos termos entre nós: dizemos que B (e outros corpos nestas circunstâncias) 
está eletrizado positivamente e A negativamente. Ou então, B está eletrizado com mais e A com menos. [...]  
Para eletrizar mais ou menos, nada mais precisa ser sabido do que o fato de que as partes do tubo ou da 
esfera esfregados atraem, no instante da fricção, o fogo elétrico e, portanto, o tomam do objeto 
friccionado. Assim que a fricção sobre as mesmas partes cessa, elas estão dispostas a dar o fogo que 
receberam a qualquer corpo que tenha menos. Assim, você pode destacar, como o Sr. Watson mostrou, 
que você pode também acumular ou subtrair o fogo elétrico em ou de qualquer corpo, ao conectar tal 
corpo com o esfregador ou com o receptor, desde que a comunicação com o estoque comum esteja 
interrompida. (Franklin, 1941, pp. 175-176) 

Essas idéias já haviam sido introduzidas pelo inglês William Watson (1715-1787) em 1746 em um 
artigo publicado nas Philosophical Transactions. Franklin, juntamente com Watson, percebeu que o 
verdadeiro papel da fricção na eletrização não era o de ativar o fogo elétrico presente no corpo, mas 
sim o de “bombear” uma quantidade maior para dentro do corpo. 
4 AS ATMOSFERAS ELÉTRICAS 

No panfleto intitulado “Opinions and conjectures, concerning the properties and effects of electrical 
matter, arising from experiments and observations, made at Philadelphia, 1749” publicado em 1751, 
Franklin apresentou 36 considerações sobre efeitos elétricos que ele vinha observando em suas 
constantes experimentações, particularmente sobre a interação da matéria elétrica com a matéria 
comum. Neste trabalho, Franklin estabeleceu alguns princípios teóricos gerais. 

Franklin desenvolveu o conceito de atmosfera elétrica para explicar a interação entre a matéria 
comum e a matéria elétrica. Segundo Franklin, as atmosferas elétricas poderiam ser entendidas através 
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de uma analogia entre esponja e água e matéria comum e matéria elétrica. Assim como a esponja estaria 
para a água, a matéria comum estaria para a matéria elétrica. Geralmente, a matéria comum conteria 
tanta matéria elétrica quanto ela seria capaz de comportar. Assim, quando a quantidade de matéria 
elétrica no corpo aumentasse além de uma quantidade natural, este fluido se acumularia na superfície do 
corpo, formando uma “atmosfera elétrica”. 

6. A matéria comum é uma espécie de esponja para o fluido elétrico. E, como uma esponja não receberia 
água se as partes da água não fossem menores que os poros da esponja; e se não houvesse atração mútua 
entre aquelas partes e as partes da esponja, ainda assim, ela embeberia mais rapidamente se a atração mútua 
entre as partes da água não impedisse, uma força seria necessária para separá-las. E mais rapidamente ainda 
se, ao invés de atração, houvesse uma repulsão mútua entre aquelas partes, que agiriam em conjunção com 
a atração da esponja. Então, este é o caso entre a matéria elétrica e a comum. 
7. Mas na matéria comum existe (geralmente) tanta matéria elétrica quanto ela pode conter dentro de sua 
substância. Se mais é adicionado, ela transborda sobre a superfície e forma o que nós chamamos uma 
atmosfera elétrica, então o corpo é dito eletrificado. (Franklin, 1941, pp. 213-214) 

A forma da atmosfera elétrica existente ao redor de um corpo carregado seria determinada pela 
atração entre a matéria comum e a matéria elétrica: 

15. A forma da atmosfera elétrica é a forma do corpo que ela circunda. Esta forma pode tornar-se visível 
em um ar parado ao lançarmos uma fumaça de resina seca [...] que será atraída e se espalhará igualmente 
em todos os lados, cobrindo o corpo. Esta forma ocorre porque ela é atraída por todas as partes da 
superfície do corpo, embora ela não possa entrar na substância que já está repleta. Sem esta atração, a 
atmosfera não permaneceria em volta do corpo, mas se dissiparia no ar. (Franklin, 1941, p. 216) 

A atração e repulsão entre dois corpos carregados também poderiam ser explicadas utilizando a idéia 
de atmosferas elétricas: 

Para explicar isso: pegue duas maçãs, ou duas bolas de madeira ou de qualquer outro material, cada um 
contendo a sua quantidade natural de fluido elétrico. Suspenda-as com fios de seda no teto. Encoste a 
ponta de uma garrafa bem carregada, que está na sua mão em uma delas (A), e ela receberá uma 
quantidade de fluido elétrico deste arame; mas não ficará embebido deste, estando [a bola] completamente 
cheia. O fluido, portanto, fluirá e circundará a sua superfície formando uma atmosfera elétrica. Traga A em 
contato com B e metade do fluido elétrico se comunicará, agora cada um tem uma atmosfera elétrica e 
conseqüentemente se repelirão. Retire as atmosferas tocando as bolas e deixe-as em seu estado natural: 
então tendo encaixado uma vareta de madeira com cera no meio da garrafa para que você possa segurá-la, 
encoste o arame em A, ao mesmo tempo em que o revestimento da garrafa toca B. Assim, uma quantidade 
de fluido elétrico será retirada de B e jogada para A. De modo que A terá uma abundância deste fluido, 
que formará uma atmosfera ao seu redor e B uma deficiência igual. Agora, coloque as duas bolas 
novamente em contato e a atmosfera elétrica não se dividirá entre A e B em duas atmosferas menores 
como antes; B beberá toda a atmosfera de A e ambas retornarão aos seus estados naturais. (Franklin, 1941, 
pp. 215-216) 

Um corpo carregado atrairia um corpo neutro leve porque a matéria elétrica da atmosfera do corpo 
carregado exerce sua atração na matéria comum do corpo leve quando as duas entram em contato. Esta 
explicação parece satisfatória, no entanto, a atmosfera elétrica não entra em contato apenas com a 
matéria comum do corpo leve, mas também com uma quantidade de matéria elétrica nele presente (e 
em todos os corpos). Isso provocaria uma repulsão entre a matéria elétrica do corpo leve e a da 
atmosfera elétrica do corpo carregado. Franklin, aparentemente, não percebeu este problema.  

Segundo Franklin, dois corpos eletrizados positivamente, isto é, com excesso de matéria elétrica, se 
repelem porque ambos teriam atmosferas elétricas formadas por partículas que se repelem mutuamente. 
Apesar de parecer uma boa explicação, este era um dos problemas da teoria de Franklin, pois esta 
hipótese explicaria apenas porque dois corpos positivamente carregados (com excesso de fluido 
elétrico) repelem-se mutuamente, já que as atmosferas elétricas seriam formadas pelo fluido elétrico, 
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cujas partículas repelem-se mutuamente. Ela não poderia explicar porque dois corpos negativamente 
carregados (com falta de fluido elétrico) também se repelem. Este problema na teoria de Franklin foi 
superado posteriormente por Franz Aepinus (1724-1802) e também por Henry Cavendish (1731-1810). 

Havia dois níveis de interação que precisavam ser explicados: as interações microscópicas e as 
macroscópicas entre o corpo carregado e sua atmosfera elétrica. A seguir, vamos discutir os problemas 
enfrentados por Franklin nestes dois níveis.  

Franklin não utilizou a idéia de forças microscópicas agindo à distância para explicar as interações. 
Ao afirmar que as partículas do fluido elétrico que compõe as atmosferas elétricas repelem-se 
mutuamente, ele estava apenas repetindo a idéia aceita na época de que o fluido elétrico seria elástico. 
Franklin, ao evitar entrar em detalhes microscópicos sobre as interações de fato fugiu de problemas 
existentes com as idéias de Watson. Este tentou explicar a atração e repulsão elétrica em termos da 
estrutura microscópica das atmosferas elétricas dos corpos eletrizados, enquanto que para Franklin as 
atmosferas permaneciam sem uma estrutura definida (Home, 1981, p. 193). 

As atmosferas elétricas também apresentavam outros problemas conceituais. Entre eles, explicar a 
atração entre um corpo carregado e um corpo leve neutro, como por exemplo, a que ocorre quando um 
pequeno pedaço de papel ou pena são atraídos por um bastão de vidro carregado. Considerar que as 
partículas do fluido elétrico eram atraídas pelas da matéria comum foi uma das novidades introduzidas 
por Franklin. No entanto, Franklin não discute que tipo de atração era esta.  

Mas que tipo de força manteria a atmosfera elétrica ao redor do corpo, evitando que ela se 
dissipasse? Este era um ponto importante que não foi explicado satisfatoriamente por Franklin, que, 
como vimos acima, afirma apenas que “sem esta atração, a atmosfera não permaneceria em volta do 
corpo, mas se dissiparia no ar”. Podemos inferir, como fez Home, (1981, p. 195), que Franklin estava 
imaginando uma força atrativa entre o objeto carregado e a atmosfera elétrica semelhante à força 
gravitacional que mantém o ar ao redor da Terra.  

O termo “atmosfera elétrica” já havia sido usado por William Watson no artigo A sequel to the 
experiments and observations tending to illustrate the nature and properties of electricity, escrito em 1746, no entanto, 
com um significado diferente. Para Watson o termo atmosfera era usado para designar a região ao redor 
de um corpo eletrificado na qual as correntes de matéria elétrica produziam atração. Por outro lado, 
Watson também considerou que a matéria elétrica poderia se acumular ao redor de um corpo de forma 
análoga ao ar na atmosfera terrestre (Watson, 1746), sem, no entanto, explicar os detalhes sobre a 
natureza desta força que manteria a atmosfera elétrica ao redor do corpo eletrizado. Esta questão foi 
abordada por John Ellicot, alguns meses depois, no artigo Several essays towards discovering the laws of 
electricity de 1748. Ellicot defendeu explicitamente a idéia de que as partículas do fluido elétrico repelem-
se mutuamente e atraem as partículas da matéria comum. Franklin, como vimos acima, defendeu os 
mesmos princípios e considerou que a atmosfera elétrica seria apenas o excesso de fluido elétrico 
envolvendo um corpo eletrizado (Ellicot, 1748).  

Como Franklin não utilizou forças macroscópicas de atração e repulsão como parte de sua teoria, 
era necessário explicar como estes fenômenos ocorriam. Ao invés de utilizar o conceito de forças 
agindo à distância, Franklin atribuiu a existência física da atmosfera elétrica como um fator causal. De 
acordo com Franklin, deveria haver um contato direto prévio entre a atmosfera elétrica existente ao 
redor de um corpo eletrizado e o objeto atraído. Quando um corpo eletrizado é aproximado de um 
corpo com sua quantidade normal de matéria elétrica ou com uma quantidade inferior ocorre atração 
após a atmosfera do primeiro fizer contato físico direto com a matéria comum do segundo. Da mesma 
forma, dois corpos positivamente carregados se repelem se as atmosferas entrarem em contato, assim 
que isto acontece, as forças repulsivas entre as partículas da matéria elétrica farão com que elas se 
afastem entre si, acarretando a repulsão dos corpos (Home, 1981, p. 197). 

Como podemos notar, as explicações microscópicas e macroscópicas apresentadas por Franklin são 
contraditórias entre si. No nível macroscópico, Franklin utiliza as atmosferas elétricas e ação por 
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contato para explicar as interações. Enquanto que no nível microscópico, ele utiliza forças agindo à 
distância para explicar as propriedades elásticas da matéria elétrica.  

Outra dificuldade da teoria de Franklin era explicar as interações entre as atmosferas elétricas e por 
quê elas simplesmente não se misturavam para formar um único fluido elétrico? Franklin não 
apresentou uma resposta satisfatória para esta questão, reafirmando apenas que as atmosferas ficavam 
de fato separadas: 

Atmosferas elétricas que fluem ao redor dos corpos não-elétricos, ao serem aproximadas, não se misturam 
nem se tornam uma única atmosfera, mas permanecem separadas e se repelem mutuamente. Isto é 
claramente visto em bolas de cortiças suspensas e outros corpos eletrizados. (Franklin, 1941, p. 302) 

Estes problemas na teoria franklinista são importantes, pois mostram que esta teoria teve um 
sucesso parcial e não explicou todas as formas de atração e repulsão. Alguns destes problemas eram 
peculiares à doutrina das atmosferas elétricas e poderiam ter sido evitados se Franklin tivesse adotado a 
ação à distância não só no nível microscópico, mas também no nível macroscópico.  
5 COMENTÁRIOS FINAIS 

A teoria de Franklin utilizou os conceitos de atmosfera elétrica e a abundância ou deficiência de 
fluido elétrico para explicar os fenômenos eletrostáticos de uma maneira qualitativa. No entanto, estas 
idéias apresentavam vários problemas, entre eles uma certa incoerência entre as explicações dadas no 
nível macroscópico e microscópico. A doutrina das atmosferas elétricas foi criticada também por 
apresentar outros problemas, sendo que o mais conhecido de todos foi o fato de não apresentar 
solução para a repulsão entre corpos negativamente carregados. Este foi um fenômeno que Franklin 
percebeu em uma de suas últimas cartas, mas que aparentemente foi esquecido por ele até que 
Ebenezer Kinnersley (1711-1778) chamou sua atenção alguns anos depois. 

A idéia de Franklin da eletricidade positiva e negativa e sua explicação para o funcionamento da 
garrafa de Leyden foram aceitas pelos membros da Royal Society sem grandes problemas, embora a 
segunda com menos entusiasmo. No entanto, suas explicações para a atração e repulsão em termos das 
atmosferas elétricas receberam bem menos apoio. Estas idéias de Franklin foram defendidas na Europa 
por pessoas como o francês Jean Baptiste le Roy (1720-1800), pelo italiano Giambatista Beccaria (1716-
1781) e pelo inglês David Colden. 

Segundo o historiador da física Roderick Home, nem Franklin, nem seus defensores, consideravam 
que a ação elétrica seria um tipo de ação à distância. De acordo com Franklin, deveria haver um contato 
direto prévio entre a atmosfera elétrica existente ao redor de um corpo eletrizado e o objeto atraído. 
Franklin foi cuidadoso ao propor um mecanismo que agia por contato direto; no entanto faltava 
explicar como este mecanismo explicaria os fenômenos observados, isto é, como em certos casos o 
contato entre a atmosfera elétrica e o corpo resultava em atração e, em outros, em repulsão. 
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