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O SiSTeMa PeRiÓdiCO en CiFRaS

1. inTROduCiÓn

O sistema periódico dos elementos químicos é o instrumento conceptual máis marabilloso 
que temos os químicos para construír a nosa ciencia.

O profesorado de Química non somos conscientes, as máis das veces, do transcendente 
que é que os nosos alumnos e alumnas coñezan, canto máis mellor, o Sistema Periódico (S. P.). 
Consecuencia dunha pedagoxía trasnoitada e errónea fomos deixando de lado o coidado e a 
educación da memoria do noso alumnado e, hoxe, moi poucos alumnos ou alumnas coñecen o 
Sistema Periódico dos elementos.

O esforzo de memorización que representa o coñecemento do nome e o símbolo 
característico de cada elemento non é nada comparado co benefi cio que lles vai dar, ao seren 
capaces de coñecer: Onde se atopa cada elemento no S. P.; descubrir como é a súa confi guración 
electrónica externa; relacionar a súa confi guración cos estados de oxidación característicos; ...en 
suma, comprender como a súa posición no S. P. marca a súa periodicidade química e determina 
toda a súa natureza e o seu comportamento. Esta ganancia en coñecemento é o pago ó esforzo 
por ter que memorizar unha táboa na que hai 117 elementos hoxe recoñecidos como tales e 
aprender cousas divertidas sobre a súa historia.

Todo o devandito ten que ver co noso interese por resaltar a transcendencia que ten, na 
didáctica da aula, o uso da historia de todas e cada unha das ciencias. Coñecer a historia dos 
elementos químicos ten moito que ver coa transcendencia de comprender que é e para que serve 
o sistema periódico dos elementos. 

O Sistema Periódico dos Elementos é a máis clara e perfecta idea expresada para conseguir 
ordenar todos cantos elementos químicos coñecemos e coñeceremos. Representa a máis sinxela 
e gráfi ca ordenación da periodicidade química para cantos elementos químicos constitúen a 
materia do noso universo.
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Neste pequeno traballo pretendemos espir ao sistema periódico do seu contido químico 
e transformalo nunha xeira de táboas, gráficos e figuras que poidan ser utilizadas na aula para 
que os alumnos que comenzan a coñecer a química poidan atopar a historia, a mitoloxía, aos 
persoeiros da ciencia, o xénero... e moitas cousas máis que, estamos seguros, imos suscitar nos 
intelixentes lectores.

No que segue imos presentar, por medio dunha xeira de táboas, gráficos e figuras, unha das 
moitas formas nas que podemos acercar ao noso alumnado ao contacto co sistema periódico.

Podemos tamén montar actividades interdisciplinarias con outras materias: xeografía, 
historia, bioloxía ... etc. Nestas actividades podemos xogar con nomes ben coñecidos aos que lles 
quitamos letras que se identifican cos símbolos dos elementos químicos que nos lles damos.

2. O deSCuBRiMenTO dOS eleMenTOS QuÍMiCOS na HiSTORia

Os elementos químicos non aparecen na historia dunha forma misteriosa ou circunstancial; 
a súa aparición ou descubrimento é consecuencia da propia natureza química do elemento 
en cuestión. Como brevemente indicaremos, a obtención dos elementos prodúcese cando hai 
coñecemento científico e se conta coa tecnoloxía precisa para a súa beneficiación a partires das 
súas menas.

Na táboa 1 indícase o ano en que foi preparado cada un dos elementos químicos e no 
gráfico 1 indícase o número e a porcentaxe dos elementos preparados en cada unha das etapas 
históricas coñecidas. É ben sabido que os elementos químicos se atoparon fundamentalmente 
como combinacións químicas (haluros, óxidos, sulfuros, ...) en función da súa natureza química. 
Algúns atópanse como gases na atmosfera (O

2
, N

2
, gases nobres). Moi poucos se atopan como 

tales elementos químicos naturais.

O descubrimento dos elementos na historia ten que ver co devandito: os primeiros 
elementos químicos atopados son aqueles que aparecen como tal na codia terrestre: son os 
chamados elementos sen data ou prehistóricos. Son metais ou elementos que non se oxidan con 
facilidade.

O coñecemento químico avanzou con lentitude ao longo da Historia. O período da 
alquimia non aportou avance significativo da ciencia, dende o punto de vista conceptual, pero si 
do traballo no laboratorio. A consecuencia foi o descubrimento de moi poucos novos elementos 
químicos durante o Medievo.

Na Ilustración a confluencia e efecto sinérxico de novos avances tecnolóxicos e o inicio do 
que vai ser a química como ciencia vai producir un importante descubrimento de novos metais. 
O descubrimento do uso do carbón como elemento redutor das “cales” (óxidos metálicos) 
permitiu un desenvolvemento máis completo da metalurxia.

Será o século XIX onde se prepara unha morea de novos elementos químicos. Nos 50 
primeiros anos da centuria prepáranse tantos novos elementos como en toda a historia anterior 
da humanidade e, na segunda metade do século aparecerán outros tanto elementos. Cal foi a 
razón? Sen dúbida algunha, Lavoisier. 

O feito de que Lavoisier fora quen de: sentar as bases da química moderna; desenvolver o 
concepto de oxidación e redución; establecer e ordenar o uso dos instrumentos no laboratorio; 
esquematizar o desenvolvemento das operacións químicas no laboratorio; etc.; chantaron as 
bases do coñecemento científico preciso para realizar os procesos de beneficiación de moitos 
metais e non metais a partires das súas menas.
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Na primeira metade do século XIX é a electroquímica a determinante da obtención de 
moitos novos elementos químicos. Os estudos da electrólise e a súa aplicación na separación dos 
constituíntes de moitos sales coñecidos (haluros, óxidos,...) permitía a obtención de non metais 
(Br, I, Se) e de moitos metais. 

Na segunda metade do século XIX é o desenvolvemento da electrólise a altas temperaturas 
e a preparación de mesturas eutécticas, así como o desenvolvemento no laboratorio de técnicas 
de separación de óxidos metálicos con propiedades químicas moi semellantes, o que permitiu 
illar os elementos metálicos do grupo dos lantánidos, así como certos metais existentes en menas 
con baixas concentracións. Finalmente a tecnoloxía do uso do baleiro permitiu a obtención dos 
gases nobres.

O século XX vai achegar o descubrimento de novos elementos sacados do crisol nuclear; 
cumprir o sono dos alquimistas da transmutación artificial. O uso tecnolóxico do bombardeo 
nuclear de certos átomos metálicos permitiu, e segue a permitir, a obtención de elementos 
químicos artificiais. Os elementos transuránidos son o resultado do bombardeo de átomos de 
uranio, neptunio, plutonio, etc., etc., con partículas elementais (1n

o
, ) aceleradas nun ciclotrón. 

A segunda batalla tecnolóxica foi o bombardeo de brancos metálicos pesados (Cf, Es, Fm, ...) 
con átomos lixeiros (C, N, ...) superacelerados. A terceira etapa do proceso de obtención de 
elementos artificiais foi a utilización de proxectís pesados (Cr, Fe, Ni, Zn) contra brancos de 
metais moi estables como chumbo ou bismuto. Obviamente cumpría aceleradores máis potentes. 
A busca de novos elementos químicos, levou a unha nova estratexia: bombardear brancos de 
plutonio, americio, curio, etc. con proxectís de calcio. Neste proceso atopámonos na actualidade 
e confiamos en seguir obtendo novos elementos cando os novos aceleradores de partículas sexan 
capaces de incrustar os átomos e as partículas en brancos de átomos máis pesados.

3. OS eleMenTOS QuÍMiCOS e OS PaÍSeS dOS SeuS deSCuBRidOReS 

Interesa sinalar a que país pertencen os descubridores dos elementos químicos. Facendo 
esta clasificación teremos unha medida da potencionalidade científica dos desemellantes países, 
canto menos no terreo da química.

Na táboa 2 indícase, en diferentes cores, os elementos químicos que foron descubertos por 
científicos dun determinado país. No gráfico 2 pódense ver cantos elementos foron descubertos 
por cada país. Deste modo poderíase facer un ránking ou clasificación da potencionalidade dos 
países neste campo do saber.
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Cómpre analizar máis polo miúdo esta clasificación para poder comprender como e por 
qué se atopa cada país na posición na que se indica na táboa e no gráfico.

Hai 5 países realmente destacados. Tal situación da conta da súa auténtica potencionalidade; 
pero hai algúns outros países que cómpre situar na súa real posición: Debemos explicar por 
qué se atopan eses países no sistema periódico e canto tiveron e teñen que dicir no campo da 
química.

Alemaña é o máis destacado. Descubriron elementos ao longo de toda a historia da ciencia: 
algúns no Medievo (P, As, Sb, Bi); outros no s. XVIII (Zr, U). Evidentemente no s.XIX (Cd, Rb, 
Cs...) e no s. XX (Rn, Re) e con tecnoloxía de bombardeo nuclear na segunda metade do s. XX 
e na actualidade.

O Reino Unido tamén está amplamente representado ao longo da historia, preferentemente 
ata o s. XX. Ficou parado no tempo ao non dispor de tecnoloxía nuclear para bombardear átomos. 
De calquera xeito, ter descuberto 22 elementos químicos da conta da súa potencionalidade 
científica. Foi moi grande a súa aportación no manexo e obtención dos gases; no s. XVIII 
obtiveron hidróxeno, osíxeno e nitróxeno e no s. XIX os gases nobres. Foron moi activos na 
obtención de metais, particularmente os alcalinos preparados por electrólise.

Francia tivo e ten unha elevada potencionalidade. Preparou 16 elementos ao longo da 
historia; pero a maioría antes do s. XX. O último elemento achegado foi o Francio descuberto 
por Marguerite Perey no ano 1939. Cómpre sinalar que tanto o Polonio coma o Radio e o Radon, 
preparados por Pierre e Marie Curie adscribímolos a Francia e non os contabilizamos na patria 
de Maria Slodowska: Polonia.

Suecia é outro dos grandes países nesta clasificación. Foron os grandes especialistas en 
metalurxia durante os séculos XVIII e XIX, en compañía dos alemáns. Os suecos foron os 
descubridores das chamadas “terras raras”. Eles atoparon as terras chamadas “ceria” e “itria” 
das que se ían obter os metais chamados lantánidos. A tecnoloxía da separación química destas 
chamadas “terras” era moi complicada e foi desenvolvida por eles.

USA é o quinto gran país representado no sistema periódico. A súa contribución é esencial 
ao longo de todo o século XX e na actualidade. Esta contribución é derivada de ter creado a 
tecnoloxía nuclear e o deseño e posta a punto de aceleradores de partículas tremendamente 
potentes. Pódese comprobar na táboa como hai elementos químicos cuxo descubrimento se 
adscribe á autoría de varios países: son os elementos novísimos, obtidos por bombardeo nuclear 
con átomos pesados.



Boletín das Ciencias104



Nº 67 - (Marzo 2009)                                         MENDELEEV 105

Rusia. Os rusos son outros dos grandes desta clasificación, aínda que a notable distancia 
dos anteriores. A súa contribución especial é a da tecnoloxía nuclear. Hai 8 elementos preparados 
inequivocamente por eles ou compartida a súa autoría cos americanos. Con anterioridade 
estaban representados tan só polo elemento rutenio.

Hai algúns outros países con contribucións menores ao sistema periódico, pero que se 
atopan representados: Suíza, Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, ... 

España. De modo particular, nós debemos subliñar a presenza española para significar 
que, antes coma hoxe, España é un país importante na química. Cómpre lembrar que a nosa 
participación na historia da metalurxia foi moi importante ao longo da historia e que, nós, 
achegamos ao sistema periódico 3 elementos: o Platino, o Volframio e o Vanadio.

4. OS deSCuBRidOReS dOS eleMenTOS QuÍMiCOS

Parece lóxico, logo de ter escrito sobre cando foron descubertos os elementos químicos 
e de que países foron os descubridores, comentar sobre quen foron os descubridores relevantes 
dos elementos químicos. Mais non imos falar de cada un deles e das súas circunstancias, senón 
en xeral de cantos elementos descubriron os cazaelementos e dalgunha das súas frustracións.

Comezaremos por falar dos descubridores triunfadores, e logo comentaremos algo “sobre 
os cazaelementos frustrados”.

Descubridores triunfadores

Inglaterra é un pais que aportou moitos elementos ao sistema periódico e hai varios 
descubridores que resaltan por riba de todos.

Davy. Descubriu 6 elementos (Na, K, Mg, Ca, Se e Ba). Como xa indicamos relaciónase a 
súa obtención coa utilización da electrólise, desenvolta por Davy e Faraday.

Wollaston e Tennant. Pola mesma época que Davy, Wollaston dedicouse a estudar os 
metais da mena do Platino (xa se descubrira que a “platina” era Platino e outros metais). Dos 
seus estudios illou o Rodio e o Paladio; pero escapáronselle os elementos Osmio e Iridio, que si 
preparou o seu discípulo Tennant.

Ramsay. Cara finais do século XIX, sir William Ramsay foi quen de comprender que 
no aire había máis gases que o Osíxeno, o Nitróxeno, o vapor de auga e o dióxido de carbono: 
descubrira os Gases Nobres. Foi moi complicada a súa separación pero foron aparecendo todos 
eles: He, Ne, Ar, Kr e Xe.

Alemaña aportou moitos descubridores de elementos; pero poucos significados por ter 
descuberto máis de un.

Bunsen e Kirchoff merecen ser destacados, por ter identificado e preparado o Rubidio e 
o Cesio.

Na época moderna a escola de Darmstadt ten preparado variados elementos químicos 
superpesados.

En Francia aparecen varios descubridores dignos de mención.

Le Coq de Boisbaudran: descubriu (Ga, Sm e Dy) e andou na lea do descubrimento dos 
lantánidos.

Urbain. Tamén se ocupou de preparar os elementos lantánidos e triunfou na preparación 
de dous (Yb e Lu).
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Pierre Curie e María Slowdoska, considerando aquí á investigadora polaca como francesa. 
Ambos químicos foron quen de preparar 3 novos elementos químicos (Po, Ra e Rn).

Os EEUU de Norteamérica teñen, tamén, achegado numerosos elementos químicos en 
época recente. Deberiamos citar a Seaborg e Ghiorso quen, desde 1941 ata principios deste 
século, estiveron presentes na preparación de máis dunha decena de elementos pesados.

Rusia tamén conta nesta época recente. De modo particular o equipo de investigadores 
de Dubna, dirixidos por Kurchatov, que teñen colaborado na identificación de máis dunha 
ducia de novos elementos superpesados; pero os seus traballos eran máis colectivos que os dos 
americanos.

Suecia. Deixamos para o final as contribucións dos investigadores suecos por seren moi 
importantes ao longo dos s. XVIII e XIX. A súa pegada quedou na química das terras raras e 
de moitos outros metais de transición. Moitos destes investigadores forman parte de historia 
da química: Bergmann, Scheele, Klaproth, Berzelius, Mosander, Gadolin, Nilson, etc. forman 
parte por dereito propio da historia da química, se ben diferenciando uns coma triunfadores e 
outros coma perdedores. Como triunfadores podemos sinalar a: 

Scheele. Descubridor do Cloro; pero tamén do Osíxeno, aínda que a súa historia estea 
mesturada coa de Priestley e, coma non, coa de Lavoisier.

Mosander. Descubriu o Cerio e estivo implicado directamente na beneficiación do 
Praseodimio e do Terbio.

Berzelius. Na historia da química por moitos motivos, mais no tocante á táboa periódica 
por ter descuberto o Silicio e o Selenio, xunto co seu colega Gahn.

Klaproth. Tras moitos traballos aportou o descubrimento do Uranio.

Gadolin. Descubridor do Itrio; pero máis famoso por estar no sistema periódico no nome 
do Gadolinio. Aínda que o nome deste elemento derive do nome do seu mineral de procedencia: 
a gadolinita.

Cazaelementos frustrados. A historia do descubrimento dos metais no século XIX, está 
chea de frustracións. Citemos a :

Bergmann. Traballador incansable no descubrimento de metais; pero que non é pai de 
ningún. Foi mestre ou colaborador respectivamente de Gahn (descubridor do Mn e do Se), 
Scheele (descubre o Cl

2
 e o O) e Gadolin (achega o Y).

Klaproth. Descubriu o Uranio; pero estivo a piques de obter o Ti (foi preparado por W. 
Gregor) e o Ce (obtido por Mosander).

Scheele. Descubre o Cl
2
 e o Osíxeno; pero prepáralle o camiño aos seus discípulos: Gahn 

(Mn), Hjelm (Mo), Elhuyar (W) e, cen anos máis tarde, dálle as pistas a Moissan (F).

Berzelius. O gran Jacob preparou tan soo o Silicio. En colaboración co seu discípulo 
Gahn (o Selenio). Polas súas mans pasaron, pero nunca os preparou, os elementos: Ti, Yb, Ce e 
moitos outros lantánidos.

Rematamos metendo neste grupo a Mendeleev. Non é xusto que consideremos a Dimitri 
como un descubridor? Non serven, a modo de descubrimento, a súa fe na existencia dos elementos 
que foi quen de predicir? Podémoslle adscribir o descubrimento dalgún destes elementos? Sc, 
Ga e Ge ou os elementos Fr, Tc, Re ... podémoslle conceder parte da paternidade? Cada quen 
que opine.
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5. a PROCedenCia dO nOMe dOS eleMenTOS QuÍMiCOS

Unha forma moi didáctica de presentar o sistema periódico ao noso alumnado é aproveitar 
a relación existente entre os elementos químicos e a súa orixe, as súas propiedades, os seus 
descubridores, ... Coñecer a historia dos elementos sérvelles aos alumnos para relacionar mellor 
o seu comportamento químico coa súa orixe, a súa mena, moitas das súas propiedades... etc.

Na táboa 3 agrupamos aos elementos químicos do sistema periódico baixo unha xeira 
de tópicos que nos permiten racionalizar máis doadamente de onde proceden ou algunhas 
propiedades características de cada un deses elementos ou dos seus compostos. 

No gráfico 3 indícase numericamente como están integrados eses grupos. Cómpre 
sinalar que se se suman todos os integrantes de cada grupo sairán máis dos 117 elementos hoxe 
coñecidos. A razón está en que algúns elementos posúen nomes que se poden adscribir a varios 
dos grupos e, polo tanto, incorpóranse en varios grupos.

Sinalemos como dato máis relevante desta táboa o elevado número de elementos químicos 
con nomes derivados da xeografía, o que ten moito que ver co patriotismo dos seus descubridores. 
Máis do 22% dos elementos químicos deben o seu nome a esta motivación.

Resaltemos tamén o feito de que un 13% dos elementos levan nome de persoeiros da 
ciencia. Nos apartados seguintes comentaremos estes feitos.

Así pois resumimos na táboa 3 e no gráfico 3 unha clasificación do nome dos elementos 
que nos poden servir para incentivar o desexo dos nosos alumnos por querer coñecer máis sobre 
o porqué do nome dos elementos químicos.
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6. eleMenTOS QuÍMiCOS COn XéneRO

Séguese a insistir en que a ciencia non ten xénero; pero o estudo histórico do sistema 
periódico amosa que este é masculino, e cremos que pagaba a pena o estudar como está 
representado o xénero no sistema periódico. Abonda con dicir que todos os elementos químicos 
se denominan “o”: o xofre, o iodo, o mercurio... Sei que se poderá dicir que os elementos 
químicos non teñen xénero, pero ... Ata aos mesmos elementos femininos chamámolos “o”: o 
Vanadio, o Curio, ...

Na táboa 4 recollemos cal é a presenza do xénero feminino no sistema periódico.

Inspeccionamos cantos elementos teñen nome de muller: 11. Destes 11 elementos 
soamente 3 teñen nome dalgunha científica (Curio, Meitnerio e Joliotio); os oito restantes son 
inequivocamente nomes femininos (vanadio, niobio, paladio, cerio, ...)

As mulleres que están no sistema periódico, ben por ter descuberto algún elemento ou ben 
por térselle dedicado o seu nome son realmente escasas.

a) Tan só 3 mulleres foron descubridoras de elementos químicos: Marguerite Perey 
descubridora do Francio; Marie Curie que aportou o Polonio,o Radio e o Radon; e Ida 
Eva Tacke que descubriu o Renio

b) Dúas son as mulleres que están xa no sistema periódico polos seus importantes 
contribucións; María Slodowska e Lisa Meitner. Na táboa veredes a Irene Joliot-Curie 
no elemento con Z=102. Aínda que hoxe ese elemento chámase Nobelio, foi chamado 
Joliotio polos rusos na década dos sesenta do século pasado, para lembrar a importante 
aportación ao descubrimento da radiactividade artificial polo matrimonio formado por 
Federico Joliot e Irene Curie.

Podemos aceptar como nomes de elementos femininos aqueles procedentes dunha cidade 
(Lutecio-Lutecia) ou dun país (Francio-Francia) ou dunha localidade (Cadmio-Kadmeia), ou 
dunha mena (Bario-Barita). Atopariamos como aceptables (americio, bario, cadmio, californio, 
escandio, estroncio, europio, francio, galio, hafnio, holmio, iterbio, lutecio, magnesio, prata, 
rutenio, tulio, xermanio): en total 18. Por conxunto atopamos 29 elementos que poderiamos 
considerar como adscritos ao xénero feminino, o 25%. Moito queda por andar na busca da 
igualdade.

Noutro capítulo deste libro afondaremos máis neste tema.
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7. OS PeRSOeiROS da QuÍMiCa nO SiSTeMa PeRiÓdiCO

Na táboa 5 indícanse que persoeiros da historia da química están representados no sistema 
periódico; chama a atención, a primeira vista, o reducido número de químicos consagrados na 
táboa periódica; mais todo ten unha explicación.

Dende o establecemento do “Método de Nomenclatura química” do ano 1787 (por Guyton, 
Berthollet, Fourcroy e Lavoisier) ata as normas de Berzelius para ir representando por letras os 
elementos químicos existiu unha norma, non escrita, pola que o descubridor tiña todo o dereito 
para nomear ao elemento; mais non debía poñerlle o seu nome.

No ano 1938 a Comisión de Nomenclatura de Química Inorgánica (CNQI) da IUPAQ 
preparou unhas primeiras normas (que foron aprobadas no ano 1940) para nomear os elementos 
químicos e os compostos; mais no tocante aos elementos, non variaron a tradición dos 150 anos 
anteriores.

No ano 1944, por primeira vez, déuselle a un novo elemento con Z=96, o nome de Curio: 
Seaborg, James e Ghiorso quixeron inmortalizar a crucial contribución do matrimonio Curie 
ao sistema periódico; pero estaban abrindo a porta para incorporar-inmortalizar persoeiros da 
química no sistema periódico.

No ano 1952 déuselle o nome de Einstenio ao elemento descuberto con Z=99, mais a 
IUPAQ non o aceptou, Einstein aínda estaba vivo. Tan só se aceptou ese nome logo do ano 1955, 
cando xa morrera.

O elemento con Z=100 foi un elemento cunha forte contestación polo seu nome. Foi 
descuberto ao mesmo tempo por investigadores americanos e suecos. Os suecos chamárono 
“Centum”, nome lóxico, redondo e que cumpría as clásicas normas; pero os americanos 
chamáronlle Fermio na honra do italo-americano Enrico Fermi. En estrita xustiza o elemento 
debía levar o nome dado polos suecos, por moitas razóns; pero quizais a fundamental é que 
publicaron o seu descubrimento no ano 1953. Os americanos, e tamén os rusos, non publicaron o 
seu descubrimento ata 1955, aínda que o tiñan descuberto antes. Rusos e americanos andaban na 
loita histórica da chamada guerra fría e pasaban estas cousas. A CNQI tivo de novo que tratar de 
poñer orde e nas normas do ano 1957, amagou pero non pegou. Non se atreveu a proclamar dun 
xeito claro, como cumpría, como se debería nomear os novos elementos químicos descubertos e 
dende aquela iniciouse a guerra da nomenclatura dos elementos novísimos.

Como cada elemento novo era moi complicado de preparar, e logo de identificar, a disputa 
era permanente entre os equipos de investigación rusos e americanos pola paternidade de cada 
novo descubrimento. A disputa sempre remataba con enfrontamentos polo nome do elemento, 
pois esa era a marca de identidade para a historia.

A modo de exemplo indicamos nomes de algúns deses novos elementos:

  Z=102: Nobelio e Joliotio

  Z=103: Laurencio e Unniltrio

  Z=104: Rutherfordio, Kurchatovio, Unnilquadio

  Z=105: Dubnio, Hahnio, Nielsborio, Unnilpentio

  Z=106: Seaborxio, Dubnio, Unnilhexio

Abonda co indicado para comprendermos o enfrontamento.

No ano 1970 fíxose unha nova revisión das normas da IUPAQ de 1957 e chegouse ao 
acordo nalgún dos nomes controvertidos, cedendo os rusos; pero acordando a redacción dunha 
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nova norma que se fixo realidade no ano 1976 co que se chama a nomenclatura sistemática. 
Cada elemento chamábase en latín polo seu número atómico, o derradeiro elemento aceptado co 
nome dun científico sería o Laurencio (Z=103). 

Mais como é ben sabido esta nova normativa foi incumprida.

A modo de anécdota, debemos indicar que hai 3 elementos cuxo nome podería tamén 
derivar dalgún importante científico.

O Galio, descuberto por Le Coq de Boisbaudran, deriva do nome de Francia en latín. 
Mais, Le Coq significa “o galo” en francés?

O Gadolinio, nome derivado da mena no que se atopou: a gadolinita. Mais este nome da 
mena deriva do nome do químico finés Gadolin.

O Samario, nome derivado da súa mena: a samarsquita. O nome desta mena deriva de 
querer honrar ao enxeñeiro ruso que a descubriu, Samarskij.

Rematamos lembrando que soamente 11 (tal vez 14 se somos xenerosos) científicos e 
científicas se atopan co seu nome no sistema periódico. Este é o máis grande honor que pode ter 
un científico: ser utilizado acotío na linguaxe dos que cultivan a química.

8. eleMenTOS QuÍMiCOS COn nOMeS XeOGRáFiCOS e/Ou PaTRiÓTiCOS

Como indicamos con anterioridade, non deberiamos rematar este capítulo centrado 
nas cifras do sistema periódico, sen indicar que elementos deben o seu nome ao desexo de 
inmortalizar o lugar de procedencia do investigador ou do mineral.

Na Figura 1 indícanse elementos químicos que deben o seu nome a motivos xeográficos 
ou patrióticos.

Cómpre resaltar que aínda cando o chauvinismo semella ser unha característica propia 
do pobo francés, semella que hai moitos outros países e, particularmente, os científicos, que se 
comportan igual.

Francia está representada por 3 elementos referentes: o Galio, o Lutecio e o Francio. 

Estados unidos achega tamén 3 elementos referentes: Americio, Berkelio e Californio.

Alemaña conta con 4 elementos: Xermanio, Renio, Hassio e Darmstadtio.

Do mundo clásico derivan 4 elementos relacionados con rexións da antiga Grecia: Cobre, 
Magnesio, Manganeso e Cadmio.

Rusia achega dúas denominacións de elementos: o Rutenio e o Dubnio.

Con un elemento están representados os países: Escocia (Estroncio), Dinamarca (Hafnio) 
e Polonia (Polonio).

Mais o país máis representado é a península escandinava, e de modo singular Suecia. Ata 
sete elementos químicos inmortalizan esta zona xeográfica: Escandio, Holmio, Tulio, Erbio, 
Terbio, Iterbio e Itrio. Sinalemos particularmente o caso da pequena cidade mineira sueca de 
Ytterbi que esta representada por catro dos elementos citados. A maiores indiquemos que o 
Torio e o Vanadio lembran a deidades das sagas nórdicas.

Indiquemos finalmente que son 26 os elementos químicos con estas connotacións 
xeográficas, máis do 22% dos elementos descubertos.
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Figura 1. Mapa Químico. Localización xeográfica daqueles elementos con orixe 
que ten que ver con motivos patrióticos ou xeográficos

aCTiVidadeS

Como indicamos na introdución se poden montar moitas, e diversas, actividades 
interdisciplinarias que nos axuden a coñecer mellor o Sistema Periódico. Estas actividades 
pódense deseñar tanto para o alumnado da ESO coma do Bacharelato. Algúns exemplos 
preséntanse a seguir; mais podedes idear cantos queirades.

1) Completa os ocos cos símbolos dos elementos químicos:

a) O noso país, __ __ _ _a, (Carbono, Litio, Iodo, Galio) está integrado por 4 provincias: 
A __ r_ ña, (Uranio, Cobalto), __ g _ (Lutecio e Osíxeno), __ _ __ _ ed __ (Nitróxeno, Polonio, 
Teluro, Vanadio e Radio) e _ _ __ _ __ (Osíxeno, Uranio, Renio, Nitróxeno, Selenio).

b) Ga Li c i a limita ao norte co mar __ _ __ __ _ __ (Calcio, Nitróxeno, Tántalo, Bromo, 
Iodo , Cobalto), ao leste con __ t _ r _ __ (Arsénico, Uranio, Iodo), e Le _ _ (Osíxeno, Nitróxeno), 
no Sur con __ rt _ __ l (Polonio, Uranio, Galio) e ao oeste co océano __ __ _ __ __ (Astato, 
Lantano, Nitróxeno, Titanio, Cobalto).
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2) deSeña o Te u Si S Tema P er i O d i Co

a) Algúns científicos dan o seu nome a Elementos Químicos do Sistema Periódico. 
Constrúe unha táboa periódica destacando os nomes dos elementos con nomes de 
científicos e úneos coas súas fotografías.
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b) Alemaña, Suecia, Reino Unido, USA e Francia son os cinco países que máis elementos 
químicos teñen achegado ao sistema periódico. Dá cor aos elementos de cada un destes 
5 países na táboa periódica. España achegou 3 elementos ao sistema periódico. Cales 
son? Dálles cor no sistema periódico

alemaña: P, Zn, Ge, As, Rb, Zr, Cd, In, Sb, Cs, Re, Bi, Rn, U, Hs, Mt, Ds, Rg, Uub; 
Suecia: Li, Si, Cl, Sc, Mn, Co, Ni, Se, Nb, Mo, La, Tb, Er, Tm, Ta, Th, No; inglaterra: H, He, 
B, N, O, Ne, Na, Mg, Ar, K, Ca, Ti, Xe, Sr, Rh, Pd, Kr, Ba, Os, Ir, Tl; uSa: At, Pm, Np, Pu, 
Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, Lr, Rf, Db, Sg; Francia: Be, F, Cr, Ga, Br, I, Sm, Eu, Dy, Po, Fr, 
Ra, Ac; eSPaña: V, W, Pt

9. COda

Poderiamos seguir a construír máis táboas ou clasificacións dos elementos químicos, mais 
abonda. Este divertimento ten finalidade didáctica e representa unha forma de que os vosos 
alumnos se acheguen, sen temor, a xogar co sistema periódico e se familiaricen con el. 
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