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Neste início de Verão de 1787, a estação do ano é fortemente sentida em 

Chamonix. Se há muitos visitantes, particularmente este ano, é para olhar na 

direcção do Mont-Blanc. A 7 Agosto de 1786, muitas tinham testemunhado do vale 

a primeira ascensão deste cume, feita por Jacques Balmat e o doutor Paccard, 

quando ainda se chamava o « monte maldito « . Desde este dia que o Mont-Blanc 

já não é um território desconhecido, mas continua a fascinar. 

A chegada da família Saussure à pousada da Sra. Couteran, na segunda-feira 

de 9 de Julho de 1787, não passa despercebida. Os estrangeiros conhecem 

Horace-Benedict de Saussure, célebre pelos seus trabalhos em geologia, 

meteorologia, física e ainda em botânica ; os habitantes de Chamonix reconhecem 

o homem que, desde os vinte anos (em 1787 tinha quarenta e sete anos) vem 

regularmente às suas montanhas. A reputação do sábio professor da Academia de 

Genebra atrai visitantes à pousada durante a noite, enquanto os mais jovens se 

encontram na praça da igreja com os aldeões. 

Horace-Benedict de Saussure está longe das suas vidas despreocupadas, pois 

só pensa numa coisa : chegar, também ele, ao cume do Mont-Blanc. Alguns, em 

Chamonix, dizem que sonha em chegar ao topo do Mont-Blanc, para aí colocar o 

seu barómetro. Têm razão – é este o desejo legítimo do sábio – mas esquecem-se 

que há muitas outras medições a realizar nas alturas. Com o maior cuidado, 

elaborou uma longa lista de experiências, que preparou com todos os detalhes de 

execução no seu laboratório de Genebra. 

 
Um laboratório à escala dos Alpes 

Em 1760, quando chega pela primeira vez a Chamonix, Saussure acaba de 

concluuir os seus estudos em filosofia na Academia de Genebra. Este jovem com 

uma fisionomia sonhadora veio a pé, para recolher plantas para Albrecht von 

Haller (1708-1777), célebre naturalista suíço. A vista do Mont-Blanc a partir de 

Brévent faz nascer nele a ambição de trepar este cimo, que ainda ninguém trepou. 

Antes de voltar para Genebra, Saussure anuncia nas três paróquias do vale - Les 



Houches, Le Prieuré e Argentière – que recompensará quem tentar a perigosa 

ascensão. 

O jovem filósofo pensa que o cume das montanhas pode oferecer uma vista de 

conjunto ideal para contemplar e compreender o mundo. No segundo volume das 

suas Viagens, escreve : «  O físico, assim como o geólogo, encontra nas 

montanhas altas grandes objectos de admiração e estudo. [...] Todos os 

fenómenos da física geral se apresentam com uma grandeza e uma magnificência 

de que os habitantes não têm ideia1» Observatório sem equivalente sobre as 

estruturas terrestres, o maciço do Mont-Blanc constitui também um laboratório 

incomparável em grandeza natural para o estudo dos fenómenos físicos e 

atmosféricos2. 

Gravadores de cristais ou caçadores de camurças, os habitantes do vale não se 

aventuram no alto da montanha ; para eles é um mundo perigoso, habitado por 

maus espíritos e seres sobrenaturais. Na sua abordagem da montanha e dos 

fenómenos atmosféricos – as tempestades, por exemplo – Saussure não faz 

referência aos adágios meteorológicos ou às tradições populares. Sabe que os 

habitantes prevêem as alterações de tempo com a ajuda de pequenos indícios 

familiares, mas constatou que esta capacidade acaba desde que se afastem dos 

lugares que conhecem. Ele quer, como físico, basear-se num trabalho de 

laboratório e em medições de terreno. 

 
Uma amostra do céu de Mont-Blanc 

A 3 de Agosto de 1787, quando atinge, depois de longos e penosos esforços, o 

cume do Mont-Blanc, Saussure começa a efectuar as suas medições com a ajuda 

dos instrumentos transportados pelos dezoito guias que o acompanham e pelo 

seu fiel criado. Determina a pressão atmosférica e calcula uma altura de 2 450 

toesas (ou seja 4 775 m) para o Mont-Blanc (trinta e dois metros menos do que a 

altura exacta). Compara também a sua pulsação com a de um guia (cem 

pulsações por minuto contra noventa e oito), mede a temperatura de ebulição da 

água (80ºC) e observa a forma das montanhas. Recolhe neve em frascos e ar em 

grandes balões de vidro : está munido de uma amostra do céu. Cansado por 

causa das quatro horas e meia de observação, conclui no seu diário : « Apesar da 



admiração que me causou este soberbo espectáculo tive um sentimento penoso 

de não tirar partido, tanto quanto possível, e de saber ainda a minha faculdade 

contemplativa enfraquecida pela dificuldade de respiração.» 

Entre as vinte e cinco «observações e experiências4» realizadas no cume do 

Mont-Blanc – às quais se juntam os diferentes pontos de geologia –, Saussure 

interessa-se pela «cor do céu no alto entre 1 [hora] e 2 [horas] e 5». Porque é que 

este sábio genebrês se interessa pelo azul do céu ? Ele próprio dá uma parte da 

resposta : « É um facto conhecido de todos os que atingem os cumes das 

montanhas altas: o céu parece ter um azul mais escuro do que em baixo. [...] 

Desde então, considerando esta intensidade da cor do céu como um elemento 

interessante para a meteorologia, fiz um trabalho continuado sobre as suas 

variações6». 

Um procedimento astucioso: o cianómetro 
A 27 de Julho de 1787, em Chamonix, Saussure encontrou o Sr. Hughes, o 

desenhador do explorador inglês James Cook. Contrariamente ao artista, 

Saussure não se quer fiar nas suas impressões para avaliar a intensidade do azul 

do céu, como físico da atmosfera, as aproximações são inúteis. A sua medição 

mobiliza então o cianómetro – do grego kuanos, azul, e metron, medida –, um 

instrumento astucioso destinado a medições de natureza maior. 

Para o realizar, cortou pequenos buracos quadrados num bocado de cartão e 

pintou ao lado de cada um deles superfícies azuis com aguarela e tinta mais ou 

menos diluída. Em 1787, fabricou três idênticos com dezasseis tons de azul que 

numerou, do quase preto ao quase branco. Escreve : « Eu deixava uma das 

sequências nas mãos do Sr. Senebier, em Genebra, a outra ao meu filho, em 

Chamounix & levava a terceira comigo. Ao meio-dia, do dia em que estava no 

cume, o céu no zénite em Genebra estava da cor do sétimo tom ; em Chamounix, 

entre o quinto & o sexto, & no cimo do Mont-Blanc, entre o primeiro & o segundo, 

isto é, muito perto do azul da realeza mais escuro7» 

Esta medição do azul do céu inscreve-se na sua investigação física dos 

fenómenos ligados à humidade atmosférica. Saussure deseja, efectivamente, 

medir a quantidade de vapor que diminui a transparência do ar e dá a sua cor azul 



ao céu. Como ele próprio explica, « a cor do céu pode ser considerada como a 

medida da quantidade dos vapores opacos, ou das exalações que estão 

suspensas no ar, pois está bem provado que o céu apareceria absolutamente 

negro se o ar estivesse perfeitamente transparente, sem cor8». Assim, as estrelas 

deveriam ser visíveis em pleno dia, através de uma atmosfera suficientemente 

rarefeita ; Saussure não observa este fenómeno, mas apoia-se no testemunho dos 

seus guias9. 

O fenómeno óptico na origem do azul do céu é actualmente conhecido. Ao 

atravessar a atmosfera, a luz do sol sofre um fenómeno de difracção. As 

componentes verdes, amarelas e vermelhas são absorvidas, enquanto que o azul 

é difundido. Sem os vapores de água, o céu pareceria negro. É muito mais claro 

ao nível do mar porque a luz que nos chega a baixa altitude atravessou uma 

grande espessura de ar ; a difusão do azul é, então, importante. 

 
O cianómetro imaginado por Horace-Benedict de Saussure para 

medir o azul do céu, com 16 tons de azul, numerados do quase 

preto ao quase branco. Os números foram rasurados, o que leva a 

pensar que o instrumento era ainda um protótipo. Este objecto tem 

assim muito valor, pois os instrumentos de ensaio raramente são 

conservados.  

No cume do Mont-Blanc, o cientista identifica um azul muito escuro 

situado entre o 1 e o 2. O seu filho Nicolas em Chamonix assinala 

um azul muito mais claro entre o 5 e o 6, enquanto que em 

Genebra, um amigo cientista indica que o céu está no 7. © Museu 

de História das Ciências de Genebra. 

 

Nas alturas, em compensação, a luz atravessou apenas uma pequena camada 

de ar, a difusão da luz é por isso limitada e o céu aparece mais sombrio. A intuição 

de Saussure, que pensa que a intensidade do azul do céu varia com a quantidade 

de «vapores opacos», está assim formada. 

No ano seguinte, em Julho de 1788, ele passa três semanas num 

acampamento estabelecido do desfiladeiro do Géant (Gigante) com o seu filho 

Nicolas Théodore. A 3 400 m de altitude, prossegue as suas observações; como 



no ano anterior, as mesmas medições são feitas simultaneamente em Chamonix e 

Genebra por duas pessoas iniciadas nas identificações de precisão. Nesta 

ocasião, Saussure fabricou um novo cianómetro que, do branco ao azul 

ultramarino escuro, conta com quarenta e quatro tons. Nesta escala mais precisa, 

o azul do Mont-Blanc corresponde ao grau 39, o do desfiladeiro do Géant ao 37, o 

de Chamonix ao 27 e o de Genebra ao 26,5. Mais fácil de utilizar do que o 

precedente, este cianómetro é constituído por um anel circular de 18 cm de 

diâmetro, em cuja borda estão colados os bocados de papel azul.  

Ao longo desta longa estada nas alturas, o sábio genebrês utiliza igualmente o 

seu cianómetro para estudar o nascimento e a evolução das nuvens ; espera 

assim compreender o mecanismo das tempestades10. Como já tinha feito no 

cume do Mont-Blanc, Saussure determina a quantidade de água no ar com a 

ajuda do seu higrómetro de cabelo, a teor da electricidade do ar, utilizando o seu 

electrómetro, ou ainda a sua transparência com o seu diafonómetro, mede 

também a velocidade do vento com o seu anemómetro. A sua ambição era juntar 

o máximo de dados possível para estabelecer, seguidamente, leis físicas. 

A busca da medição precisa 

O esforço do sábio genebrês concentra-se, como já dissemos, na medição de 

fenómenos naturais ligados à humidade atmosférica. Para o estudo do vento, da 

chuva, das auroras boreais e dos tremores de terra, que não parecem sujeitos a 

nenhuma lei física regular, Aristóteles tinha definido a « ciência dos meteoros », 

mas, por falta de instrumentos, esta ciência não progrediu muito até ao século 

XVIII, excepto no estudo de determinados fenómenos ópticos como os arco-íris. O 

cianómetro, fácil de utilizar e transportar para a montanha, prova que Saussure 

possui igualmente uma habilidade extraordinária para fabricar instrumentos. 

Participa, assim, na fundação de uma verdadeira ciência, que será chamada 

« meteorologia »11. 

Genebra, como Paris, Londres, Amesterdão ou outras cidades alemãs e 

italianas, contribui no século XVIII para a elaboração da ciência moderna, 

particularmente nos domínios da física e das ciências naturais. Os cientistas 

genebrinos, membros das grandes academias da Europa erudita, trocam ideias 



com os seus colegas. Os genebrinos mantêm relações privilegiadas sobretudo 

com as comunidades científicas protestantes dos Países Baixos e da Inglaterra – 

o que lhes permitiu aceitar as ideias de Newton antes dos seus vizinhos 

franceses12. Efectivamente os sábios franceses, fiéis às ideias de Descartes, 

pensam, ainda na primeira metade do século XVIII, que a Terra é alongada como 

um limão, enquanto que os defensores das ideias de Newton defendem que é 

achatada ao nível dos pólos, como uma tangerina. A Academia Francesa 

organizará duas expedições – aos trópicos e ao nível do círculo polar – para medir 

um arco de meridiano e dar razão aos partidários de Newton.  

Saussure não é um caso isolado, em Genebra na segunda metade do século 

XVIII : no bordo do lago Leman existe uma verdadeira arte de medição, própria à 

física das Luzes. Como o maior parte dos seus colegas genebrinos, Saussure está 

mais do lado dos observadores da natureza e dos experimentadores que do lado 

dos teóricos aventureiros. A influência do seu tio, o entomologista e botânico 

Charles Bonnet (1720-1793), é determinante. Este cientista famoso, próximo do 

observador minucioso René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), encarna 

em si a tradição do « experimentalismo naturalista » genebrês13. Um dos grandes 

problemas que se colocam a Saussure, para descrever a natureza, é o problema 

da objectividade. No terreno, ou quando realiza experiências de física, repete os 

gestos do naturalista. Estas práticas trarão uma resposta a uma parte dos seus 

problemas.  

Quando as suas viagens terminam, Saussure não fica nas alturas e nas 

nuvens : envolve-se na vida genebrina. Assim, propõe uma reforma do Ensino 

Básico de Genebra, que introduza a história natural nos programas, uma 

preocupação sobre a educação popular. Cientista reconhecido até nos Estados 

Unidos, mas arruinado e esgotado, ficará activo até à sua morte, a 22 de Janeiro 

de 1799.  

 



 
Quadro tirado dos Ensaios sobre a higrometria que Horace-Benedict de Saussure publicou em 

1783, ou seja, quatro anos antes da sua ascensão ao Mont-Blanc. Dá conta dos resultados de 

experiências meticulosas feitas em laboratório sobre as condições de passagem do vapor de água 

(invisível no ar) ao estado líquido (sob a forma de gotinhas finas), e o inverso. Para fazer 

meteorologia, é importante compreender as condições desta passagem. Saussure realiza então 

experiências « sobre a absorção e a geração de vapores », fazendo variar diferentes parâmetros 

(como a pressão ou a velocidade do vento), cujos resultados estão consignados em quadros. O 

azul do céu está estreitamente dependente das taxas de humidade no ar ; é assim importante 

medi-la quando trabalhamos sobre os « vapores ». 

 
Que é feito do seu cianómetro ? Apesar de ter sido « eclipsado » por outros 

instrumentos, disciplinas ainda mais matemáticas e por novos campos de 

investigação, não caiu no esquecimento. Para o provar, em Junho de 1802, o 

sábio alemão Alexander von Humboldt (1769-1859), que conhece as obras de 

Saussure, leva um cianómetro para o Equador, nas encostas do Chimborazo (esta 

montanha de 6 267 m é, na altura, considerada como a mais alta do mundo). 



Numa vitrina do Museu de História das Ciências de Genebra, os pequenos 

quadrados azuis do cianómetro levado para o Mont-Blanc por Saussure não 

perderam nada do seu brilho. Como os outros instrumentos aperfeiçoados pelo 

sábio suíço, este é o testemunho de uma etapa fundamental para a constituição 

da meteorologia e, mais amplamente, para a física moderna. 
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