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Henry Cavendish nasceu em 10 de outubro de 1731, filho de membros da Sociedade Real, sendo que seu pai, Lorde 

Charles Cavendish era administrador do Museu Britânico e estudioso de Meteorologia. Em 1760, Henry se tornaria 

membro da Sociedade Real, onde adquiria grande espaço para apresentar seus feitos ao mundo. Era de personalidade 

introvertida e muito pouco sociável, o que o levou ao isolamento em seu laboratório ou na biblioteca junto de seu 

assistente Richard. Cavendish era muito preciso e suas pesquisas eram quase perfeitas e sua grande preocupação era o 

fato de que, para ele, tudo necessitava ser pesado e medido. Em 1766, publicou um estudo sobre dois gases pouco 

conhecidos na época: o hidrogênio e o gás carbônico. O isolamento e a identificação de diversos gases, como o gás 

carbônico e o hidrogênio, foram uns dos maiores avanços da Química no século XVIII, fatos redigidos no seu livro 

publicado em 1766. Apesar de profundamente convicto da validade da teoria do flogístico, Cavendish ajudou a 

derrubá-la. Uma de suas maiores contribuições para o advento da nova química foram suas experiências sobre a 

composição do ar, que descreveu em um artigo publicado em 1784.   Henry Cavendish, que ficou conhecido como o 

homem que pesou a Terra, faleceu em 24 de Fevereiro de 1810. 

Palavras chaves: Massa da Terra, constante gravitacional, balança de torção. 

Henry Cavendish was born on October 10th, 1731, son of members of the Real Society, being his father, Lord Charles 

Cavendish who was administrator of the British Museum and studious of Meteorology. In 1760, Henry would 

become a member of the Real Society, where he acquired great space to present his accomplishments to the world. 

He was introverted and had a very little sociable personality, which led him to the isolation in his laboratory or in 

library next to his assistant Richard. Cavendish was very precious and his research was almost perfect and his great 

concern was the fact that, for him, everything needed to be weighed and measured. In 1766, he published a study on 

two gases little known: the hydrogen and the carbonic gas. The isolation and the identification of diverse gases, as the 

carbonic gas and hydrogen, had been one of the greatest advances of Chemistry in the eighteenth century, facts written 

in his book published in 1766. Although believing in the validity of the theory of the flogístico, Cavendish helped to 

knock down it. One of his most important contributions for the advent of new chemistry had been his experiences on 

the composition of the air that he described in an article published in 1784. Henry Cavendish, who was known as the 

man who weighed the Earth planet, on February 24th, 1810. 

Key words: Mass of the Earth planet, gravitational constant, torsional scale. 

I. INTRODUÇÃO 

Em 2010, no dia 24 de fevereiro, aconteceu o bicentenário da morte de Henry Cavendish, e esse 

trabalho é uma homenagem à memória de Alguém a quem a Ciência deve muito do seu prestígio, pois, 

trata-se de uma figura sobressalente tanto no campo teórico como experimental. Embora seu trabalho 

científico mais conhecido tenha sido a experiência para a determinação da constante gravitacional, na 

verdade, ele transitou por vários temas científicos, desde a Eletricidade e Magnetismo até Termoquímica, 

Termodinâmica, Astronomia e Gravitação. 

É considerado, por muitos críticos e historiadores, como um cientista criativo, polêmico, 

excêntrico e muito influente na comunidade britânica que, com sua balança de torção, determinou o valor 

da constante gravitacional G e ficou conhecido como o homem que pesou a Terra. Além disso, a 

experiência comprovou a lei do inverso do quadrado da distância, enunciada por Newton. Cavendish 
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demonstrou o que Newton supunha, que a sua lei era verdadeira para qualquer par de corpos, utilizando 

uma balança de torção determinando o valor de G. 

A partir da primeira determinação experimental da massa da Terra, obteve-se sua densidade, cujo 

valor era uma especulação desde os tempos remotos.  

Conforme aponta SILVA (2005), Henry Cavendish nasceu em 10 de outubro de 1731, filho de 

membros da Sociedade Real, sendo que seu pai, Lorde Charles Cavendish era administrador do Museu 

Britânico e estudioso de Meteorologia. 

Em 1760, Henry se tornaria membro da Sociedade Real, onde adquiria grande espaço para 

apresentar seus feitos ao mundo. Era de personalidade introvertida e muito pouco sociável, o que o levou 

ao isolamento em seu laboratório ou na biblioteca junto de seu ajudante Richard. Cavendish era muito 

preciso e suas pesquisas eram quase perfeitas e sua grande preocupação era o fato de que, para ele, tudo 

necessitava ser pesado e medido. De acordo com  citação de BASSALO (2009), o primeiro artigo de 

Henry, foi comunicado a Royal Society of London, em 1766, com o qual ganhou a Medalha dessa 

Sociedade Científica. O conteúdo do artigo fazia referência às medidas químicas relacionadas com “ares 

factícios” (artificiais), isto é, ares contidos de forma não elástica em outros corpos, mas capazes de ser 

liberados e tornados elásticos. Nessa sua pesquisa, observou-se que um ácido, atuando em um metal, 

causava o desprendimento de um gás que tinha a propriedade de pegar fogo quando em contato com uma 

chama. Por essa razão e, também, por acreditar ser esse gás uma das causas das explosões nas minas, foi 

denominado ar inflamável. É interessante ressaltar que esse “ar” em decorrência das experiências do 

químico francês Lavoisier, realizadas a partir de 1772, recebeu o nome de hidrogênio,   

O isolamento e a identificação de diversos gases, como o gás carbônico e o hidrogênio,  foram uns 

dos maiores avanços da Química no século XVIII, fatos redigidos no seu livro publicado em 1766. 

Apesar de profundamente convicto da validade da teoria do flogístico, Cavendish ajudou a derrubá-la. 

Uma de suas maiores contribuições para o advento da nova química foram suas experiências sobre a 

composição do ar, que descreveu em artigo publicado em 1784. 

II. A BALANÇA DE TORÇÃO 

De acordo com Halliday et al (2007), de todas as experiências realizadas por Cavendish, a que lhe 

trouxe maior fama foi àquela que determinava a densidade da Terra. Em princípio, não há grande 

dificuldade em calcular essa grandeza. De acordo com a lei da gravitação de Newton, é possível comparar 

as massas de dois corpos medindo suas atrações gravitacionais sobre um terceiro objeto. A maior 

dificuldade encontrada para realizar a experiência, decorre do fato de que  a força gravitacional de objetos 

pequenos possui baixa intensidade. Para sua medida, é necessário utilizar uma balança extremamente 

sensível e isolá-la de algum outro efeito secundário capaz de causar alguma perturbação  do tipo 

gravitacional. O aparelho empregado por Cavendish nesse estudo, uma balança de torção, não era de sua 

autoria. AURINO FILHO (1999) menciona que a balança de torção é uma concepção do reverendo inglês  

John Mitchell (1750), sendo usada por Cavendish em 1770 e, depois, adaptada por COULOMB (1780), 

para ser usada com cargas elétricas. 

Cavendish montou e aperfeiçoou o instrumento, conseguindo medir a atração gravitacional criada 

por uma bola de chumbo. Depois de fazer correções para compensar os erros devidos às correntes de ar, 
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efeitos magnéticos e outras forças, acabou por concluir que a densidade média da Terra é 5,45.  

Atualmente, admite-se que esse valor seja um pouco superior ao calculado por Cavendish, 5,53, uma 

diferença  inferior a 2%. 

Essa experiência demonstrou pela primeira vez a força direta entre duas grandes bolas fixas de 

chumbo e outras duas bolas de chumbo bem  menores, fixadas nas extremidades de um braço preso por 

uma fibra finíssima chamada fibra de torção. Medindo-se o grau de torção da fibra, pode-se medir a 

intensidade da força, determinar a constante gravitacional e examinar se é inversamente proporcional ao 

quadrado da distância, isto através da lei da gravitação universal de Newton. 

A. Como funciona? 

No livro texto de Física Geral comumente se encontra um texto explicativo da balança de torção 

usada por Cavendish, por exemplo, Halliday (2007) dedica a página 4 de sua quinta edição, para explicar 

a experiência que proporcionou o cálculo da constante gravitacional (G). A balança consiste numa haste, 

leve e rígida, em forma de um T invertido onde está colocada uma pequeníssima esfera de chumbo em 

cada extremidade. A haste que está suspensa por um fio vertical, possui um espelho  E, fixado 

verticalmente, que reflete um feixe de luz sobre uma escala. Halliday descreve a disposição dos 

componentes da balança, comparando-a com um haltere. Duas esferas grandes, também de chumbo, de 

massa M são conduzidas às proximidades das esferas pequenas. Então, as forças de atração gravitacional 

entre as massas M e m  torcem o sistema, movendo, desse modo, o feixe luminoso ao longo da escala 

presente no espelho. A partir do deslocamento angular verificado no feixe de luz, determina-se da força 

exercida no sistema. Com a medida da referida força e, usando-se a lei de gravitação universal poder-se-à 

determinar a constante da gravitação universal (G), presente na lei de Newton.   As forças gravitacionais 

que agem sobre as partículas formam um par ação-reação. Embora as massas das partículas possam ser 

diferentes, atuam em cada uma delas forças de igual intensidade e a linha de ação das duas forças 

coincide com a reta que une as partículas, logo têm a mesma direção, mas sentidos opostos (PORTUGAL 

2007).  

Para uma discussão completa das medições de G, indicamos o artigo escrito por GILLIES (2007), 

the Newtonian Gravitacional Constant, onde há, inclusive alguns comentários sobre a natureza universal 

da referida constante.  

III. OUTROS TRABALHOS DE CAVENDISH 

De acordo com GASPAR (2002), Cavendish determinou o valor do calor específico e do calor 

latente de inúmeras substâncias, comprovou o resfriamento ou aquecimento do ar pela sua expansão ou 

compressão e descobriu a lei do inverso do quadrado da distância na interação eletrostática.  Na química, 

descobriu o hidrogênio, comprovou a composição química da água, mostrou que o ar era composto de 

uma mistura de nitrogênio e oxigênio acrescida de quantidades pequenas de outros gases. Segundo seu 

biógrafo George Wilson, notável físico-químico do século XIX, Cavendish "unia de forma extraordinária 

uma grande intuição com uma excepcional engenhosidade experimental e um total domínio da 

matemática, algo que ninguém havia conseguido desde Newton". 
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AOKI E PESSOA (2008)  fazem uma análise da história da eletricidade no século XVIII,  focando 

especialmente o trabalho de Henry Cavendish.  O estudo feito sobre o trabalho de Cavendish enfoca com 

mais detalhes os avanços por ele propostos, e se baseia na leitura de textos originais do cientista inglês, 

publicados e não publicados. O interesse em seus vários textos não publicados é comparar o 

encadeamento dos avanços obtidos por ele com os avanços obtidos independentemente por outros 

cientistas da época. 

AOKI E PESSOA utilizam como uma das fontes de referência o livro The Scientific Papers of the 

Honourable Henry Cavendish, editado por J.C. Maxwell (1921), de onde se conclui que  Cavendish 

contribuiu decisivamente para o esclarecimento de conceitos como carga elétrica, indução elétrica, 

resistência elétrica, potencial elétrico e corrente elétrica. Segundo os analistas foi ele quem primeiro 

estabeleceu a diferença entre carga e tensão elétrica e, também foi o primeiro a medir experimentalmente 

as capacidades elétricas de corpos de diversos materiais.  

De certa maneira é possível dizer que as experiências de Cavendish sobre eletricidade foram 

precursoras para o estabelecimento da lei de  Ohm.  

Sobre isso é interessante mencionar a opinião de BASSALO: “De certo modo, podemos dizer que 

Cavendish antecipou as descobertas realizadas por George Ohm, em 1825, sobre a intensidade da corrente 

elétrica I e sua relação com V, hoje conhecida como Lei de Ohm: V = RI, onde R é a resistência elétrica. 

Foi também Cavendish quem, de certa maneira, chegou à Lei de Coulomb”. 

IV. ALGUNS ASPECTOS PESSOAIS DE CAVENDISH 

O neurologista  Sacks (2001) escreveu um artigo revista Neurology  intitulado “Henry Cavendish: 

An early case of Asperger's syndrome?”. O artigo de Sacks  está fundamentado no livro publicado pelo 

médico e químico George Wilson (1851), um médico e químico  que , inclusive retratou as 

excentricidades de Cavendish, como, por exemplo,  o fato de que ele  fez todo o seu trabalho sozinho, 

num sofisticado laboratório que construiu em sua casa. Completamente desinteressado na competição, 

fazia experimentos, medidas e artigos por prazer. Raramente falava com outras pessoas, inclusive dava 

ordens a seus servos para se comunicar com ele por escrito. COSTA (1999) menciona que sua riqueza era 

tão grande que deu origem a um  comentário segundo o qual ele era “o mais rico dos sábios e o mais 

sábio dos ricos”. Apesar disso era indiferente à sua fama e fortuna, por exemplo, quando procurado pelo 

seu banqueiro, que queria uma orientação sobre como seu dinheiro deveria ser aplicado, respondeu: “Se o 

meu dinheiro o incomoda tanto, posso colocá-lo em outro banco”.   

BASSALO (2009) escreveu um artigo intitulado: Cavendish, Suas Contribuições à Química e à 

Física e Suas Idiossincrasias. Um trecho deste artigo será usado aqui, com finalidade de entender um 

pouco da vida particular do nosso homenageado. De acordo com o artigo de BASSALO, o químico inglês 

George Wilson  escreveu um livro sobre a vida de Henry Cavendish, e conta que suas rotinas diárias eram 

executadas segundo uma  lei inflexível e imperativa como aquela que rege o movimento de estrelas. E 

mais : Ele usava a mesma roupa ano após ano, sem dar atenção às mudanças da moda. Calculou a vinda 

de um alfaiate para fazer suas novas roupas como se fosse a chegada de um cometa. Pendurava o chapéu 

sempre no mesmo cabide quando ia a encontros do Clube da Royal Society. A bengala sempre era 

colocada em uma de suas botas, e sempre na mesma. Assim ele foi em vida, uma bela peça de 
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engrenagem intelectual. E como viveu pela regra, morreu por ela, predizendo sua morte como se fosse o 

eclipse de um grande astro (e foi mesmo) e contando o momento em que a sombra do mundo invisível 

viria cobri-lo em suas trevas. Registre-se que Cavendish morreu no dia 24 de fevereiro de 1810, e foi 

cremado na Derby Cathedral. Por fim, um comentário sobre a sua fortuna: Cavendish pertencia a Nobreza 

inglesa e, por isso, herdou uma grande fortuna, principalmente porque era dono de um Banco, mais tarde 

transformado no Banco de Londres. Em virtude disso, ele nunca trabalhou. Talvez por isso, jocosamente, 

o engenheiro químico, jornalista e escritor, o russo francês Jacques Bergier, em seu livro Os 

Extraterrestres na História, considerava Cavendish como um “extraterrestre”. 

Analisando os escritos, especialmente os elementos reunidos por seu biógrafo a respeito de seu 

perfil, os especialistas colocam o caso de Cavendish como exemplo de autismo.O estudo indica que 

possivelmente sim. Então, como alguém  inteiramente alheio a tudo, ou com estranhas e limitadíssimas 

fixações e habilidades, poderia criar teorias científicas tão elaboradas e criativas?  Mas, será que os 

autistas são, de fato, pessoas inteiramente alheias ao mundo em que vivem, excêntricos e incapazes de 

cuidar de si próprios? 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das maiores dificuldades em qualquer medida de G é determinar com suficiente precisão as 

dimensões e a distribuição de densidade do corpo do pêndulo de torção (o haltere). A segunda limitação 

está em conhecer as propriedades da fibra de suspensão com precisão suficiente. Assim sendo, inúmeros 

laboratórios em todo o mundo realizam medidas da constante gravitacional, no sentido de obter valores 

mais precisos, pelo importante papel fundamental que ela  desempenha nas teorias de gravitação, 

cosmologia e física de partículas e em observações astrofísicas.  O interesse em medir G se explica pelo 

papel essencial da gravitação nas teorias que tratam da estrutura do Universo.  A priori, a constante G é a 

mesma em todo o universo e em todas as ocasiões, chamando-se por isso constante de gravitação 

universal. Mas, em seu livro, Halliday (2007) questiona: G é de fato uma constante? Será que não varia 

com o tempo? Depende das temperaturas dos corpos? Tem relações com o estado químico e físico das 

massas? Sabe-se que até hoje, nenhuma variação desse tipo foi confirmada. 

Para destacar ainda mais a importância de Cavendish, podemos citar a edição de setembro (2002) 

da revista Physics World, que apresenta o resultado de uma enquete realizada entre seus leitores sobre o 

mais belo experimento da física. Um dos mais votados da relação é o Experimento com a balança de 

torção, realizada por Cavendish. 
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