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BOLETÍN DAS 
CIENCIAS 

Presentación 
Este boletín das Ciencias é un número especial co que poñemos 
o broche de ouro ao Ano Internacional da Táboa Periódica 
conmemorando que, no 2019, cumpría 150 anos a táboa 
periódica creada por D. Mendeleiev (foto de portada). 

Este segundo número dedicado á táboa periódica ofrece 18 
artigos que fan un percorrido sobre os aspectos máis novidosos 
da táboa periódica, vinculándoa coa vida cotiá, á vez que recolle 
as reflexións de docentes, autores dos mesmos. 

Os lectores e lectoras atoparán artigos que abordan como a 
táboa periódica se foi construíndo a medida que se atopaban 
novos elementos, sen esquecerse da contribución particular de 
científicas e científicos como Marie Anne Paulze, Lavoisier ou 
mesmo os galegos Xosé Rodríguez Carracido ou Tomás Batuecas. 
Tamén lerán artigos que remarcan o uso dos elementos 
químicos en diferentes ámbitos da sociedade, o que leva a unha 
cuestión moi actual que é o uso sostible destes elementos tanto 
para poder preservalos como para evitar o deterioro da 
contorna natural. Mención especial reciben os elementos que 
conforman as “terras raras” que, como indican os autores, non 
son tan raros na natureza, e si moi empregados no ámbito 
tecnolóxico. 

Unha parte importante dos artigos engloba reflexións de como a 
táboa periódica tivo repercusión na vida profesional dos 
diferentes autores e autoras. Reflexións dende unha óptica 
docente, sobre o emprego da táboa periódica coma un recurso 
didáctico, pero tamén dende a óptica da investigación científica 
poñendo énfase na contribución á construción da táboa 
periódica, como hoxe a coñecemos, por diferentes disciplinas: a 
química orgánica e inorgánica, a química analítica e mesmo a 
edafoloxía, entre outras.  

Todo isto cunha perspectiva formadora, cuxo fin é mellorar a 
formación científica da cidadanía en xeral, para retar ás 
pseudociencias e contribuír á consecución do estado do 
benestar, tal e como o coordinador deste boletín, Manolo 
Bermejo, manifesta no limiar. 

Agradecer a Manolo Bermejo a coordinación do número, co 
entusiasmo e o cariño que sempre dedica á difusión do saber 
científico dunha forma desinteresada, así como a todas as 
autoras e autores que fan posible a transmisión destes 
coñecementos á comunidade dos ensinantes das ciencias e das 
matemáticas.  

Esperamos que desfrutedes deste número especial 

A Xunta Directiva  
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Como di un dos autores deste libro, nun seu artigo, “...antes da vida e do universo foi a química”.  

O Universo existe porque, como consecuencia do Big Bang, nos primeiros segundos despois, 
formouse unha sopa de partículas que darían lugar á formación do primeiro elemento químico 
do universo: o hidróxeno. Sírvanos este recordatorio da historia do noso universo e de todo canto 
nos rodea, porque este número do noso Boletín, será dedicado novamente á celebración/peche 
do Ano Internacional da Táboa Periódica e como recordatorio da celebración do 150 aniversario 
da publicación da Táboa Periódica por Dimitri Mendeleev. 

O hidróxeno, citado máis enriba como primeiro elemento formado logo do Big Bang; os elementos 
que constitúen a nosa vida (C, H, N, O e 55 elementos máis); os 92 elementos atopados sobre a 
cortiza terrestre; os 118 elementos coñecidos ata hoxe; ...  etc. Todos eles integran o Sistema 
Periódico que, os químicos hoxe, utilizamos para facer Ciencia e construír o Estado do Benestar 
actual. 

ENCIGA sumouse ás celebracións deste Ano Internacional con moi variadas actuacións, entre 
outras a publicación dun número especial do noso Boletín, o Nº 87, que iniciaba a celebración do 
Ano e nos animaba a tod@s a tomar parte activa no mesmo. Cando remata este Ano queremos 
pechalo con outro número especial: o que, agora, tedes nas vosas mans. 

No Boletín Nº 87 pretendiamos, quen coordinamos o número, contestar preguntas dos por que e 
dos para que do Sistema Periódico. Neste número preténdese afondar un chisco máis nesas 
cuestións; pero sobre todo pretendemos analizar como, o Sistema Periódico, influíu e inflúe na 
vida e na práctica científica dos moi diversos autores que participan nel. Como o S. P. determinou 
a actividade vital de variados químicos e de diversos científicos de moi variadas idades e distintas 
especialidades.  

O prologuista e coordinador deste número pretendía que, moitos dos diversos autores dos 
traballos explicaran que representou e representa par eles a Táboa Periódica na súa vida 
profesional diaria. Veredes como, un dos autores, expresou perfectamente esta pretensión 
dicindo “ ....evocar aos elementos da táboa periódica é falar das miñas inquedanzas, preocupacións, 
intereses, inimizades ou motivacións, en poucas palabras, é rememorar a propia vida”. Nestes 
artigos poderedes comprobar como viviron, cada un dos autores que participan neste libro, o 
sistema periódico na súa profesión 

Nos seguintes 18 capítulos, e ao longo de máis de 270 páxinas, pretendemos aportar moita máis 
información e coñecemento sobre canto de transcendente segue sendo hoxe a táboa periódica. 

No Boletín Nº 87 estudouse moitos dos por que e algúns para que; máis quedan aínda moitas 
preguntas por plantexar e resolver, entre outras: quen somos. Nun dos artigos deste número faise 

LIMIAR 

Manuel R. Bermejo Patiño  

Coordinador do número especial 



Boletín das Ciencias 
 

 6 

fincapé en que, os seres vivos, somos “CHNO”: a química da vida está baseada no carbono. Máis, 
podería estar baseada no silicio?. Algún dos nosos preparados lectores podería tentar dar 
resposta a esta interesante pregunta. 

Vaia por diante que, este libro, estaba pensado para saír do prelo na primavera deste ano 2020, 
máis ou destino! polo medio agardábanos unha tremenda pandemia. Houbo artigos que non se 
puideron escribir e cumpriu pechar o número como está hoxe, o que resultou e o que, agora, chega 
ás vosas mans. 

O amigo Ramón Cid, no seu traballo “ A Táboa Periódica máis que Química”, preséntanos unha 
profunda reflexión sobre novos aspectos relacionados coa T. P.. Xa sabemos que, a T. P. , é moito 
máis que química e, por elo, o Ramón, ofértanos diversos materiais, que nos poidan servir como 
motivos de reflexión a todos nós para chegar a conseguir unha mellor formación integral do noso 
alumnado. Como bo educador de educadores que é, o Ramón, sempre está preocupado  por 
ofertar os máis variados materiais, ao seu alumnado en formación, para que poidan ser utilizados 
nas aulas. Neste traballo, e dun xeito totalmente transversal, utiliza a historia dos  forxadores da 
T. P. Para mostrarlles non só como é a historia da T. P., senón tamén como é a vida (grandezas e 
vilezas) dos construtores da T. P.. Utiliza as “terras raras” para ensinar como estes metais están 
inxeridos na vida cotián: a súa historia; o por que dos seus nomes; a súa abundancia; as súas 
propiedades; a relación cunha cidade sueca; a súa utilidade; o problema da sustentabilidade no 
seu uso;...etc. A historia de moitos descubrimentos falidos de elementos, lévao a plantexar: os 
problemas da fe de moitos descubridores; os problemas derivados da identificación real de tales 
elementos; as presas derivadas de descubrir; os erros da ciencia;...etc. A descrición da historia do 
descubrimento dalgúns elementos concretos  (Tc, Re, Pm..) permítelle amosar a vida dura de 
moitos científicos (penalidades, frustracións, persecucións, ninguneo,...etc de todos eles) e, ao 
tempo, a transcendencia da utilización deses novos elementos. O xénero no sistema periódico 
dálle pe para a presentación de D.C. Hoffman, quen sempre foi considerada coma un ”home” máis 
do grupo de científic@s de Berkeley; sendo ela a lideresa dese grupo de investigadores. Remata 
o artigo ofrecendo as súas reflexións sobre as miserias humanas na T. P.. Todas estas propostas 
que nos ofrece o Ramón hanvos servir para reflexionar, todos cantos vos dediquedes a lelo, tanto 
como o fixen eu. 

Sandra F. Fariña escribe un luminoso traballo sobre a aplicación da táboa periódica na didáctica 
da aula. No seu artigo “Construíndo unha táboa periódica sostible” ofrécenos un resumo do seu 
traballo de fin de mestrado no que tenta que, o alumnado, estableza na súa formación relacións 
entre ciencia tecnoloxía, sociedade e medio ambiente, na pretensión de que perciban a educación 
científica en xeral, e a da química en particular, como útil, e mesmo fundamental, para a vida 
actual. Utilizando as redes sociais, tan propias da vida do estudantado, pretende e explica no seu 
artigo como, esas redes sociais, poden conseguir atraelos para levalos á comprensión e á 
interacción coa táboa periódica de modo que cheguen a coñecer os elementos químicos que a 
integran e consigan aprender e valorar a súa utilidade no medio no que vivimos para que. Sandra 
pretende que, o noso alumnado, chegue a comprender, a respectar e a defender o medio 
ambiente. 

O profesor Suso Fidalgo, no seu artigo “de Hidróxeno a Hidróxeno”, ofrécenos unha reflexión do 
que, para el, significou o sistema periódico ao longo da súa vida académica. Tomando como 
puntos de partida fitos da súa vida docente, chega á conclusión de como, o hidróxeno, foi un 
elemento clave nun monte de decisións e actividades que realizou. Como nos comenta o Suso, o 
hidróxeno, é para el a trabe de todo: base da auga, que da vida á nosa vida; do modelo standar da 
física, onde xoga un papel transcendental na nucleosíntese dos restantes elementos químicos; nos 
moitos xogos que se poden deseñar para traballar na aula, para comprender a utilidade da táboa 
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periódica,....etc. Como moitos outros autores, que neste libro seleccionan outros elementos 
químicos, o Suso preséntanos a utilidade do coñecemento e do uso do hidróxeno na didáctica da 
aula. 

Encantador é o artigo de Tino Armesto no que, lembrando o gran libro de Primo Levi sobre a 
Táboa Periódica, reflexiona sobre que representou para el, ao longo da súa vida, o Sistema 
Periódico. O traballo titulado “Primo Levi a táboa periódica e máis eu” é alegre, documentado, 
prolixo e actual. As súas reflexións, sobre ese feixe de elementos químicos que selecciona porque 
impactaron a súa vida, é viva e vivificante tanto polo que para el representaron como polo que 
hoxe representan. O seu artigo fainos soñar sobre moitas ideas que, todos nós, en maior ou menor 
medida, fomos sentindo ao longo das nosas vidas, sobre canto nos suxiren os distintos elementos 
químicos. A relaxante lectura deste traballo non ha deixar a ninguén indiferente; pois a visión que 
presenta o Tino é moi particular. Polemista como é daranos ocasión de coincidir e discrepar moito 
coa súa visión dos elementos químicos e, sobre todo, hanos levar a considerar ao sistema 
periódico como algo vivo e operante. 

Temos reflexionado moito, no noso Boletín, sobre a contribución dos españois á táboa periódica 
e, tamén, como se foi ensinando os elementos químicos do Sistema Periódico na Universidade de 
Santiago ao longo do século XIX. Neste número seguimos afondando nas contribucións de 
personalidades da ciencia universal e galegas á comprensión e transmisión da táboa periódica de 
Mendeleev. 

Ana González Noya et al. escriben un artigo no que presentan a relación entre Marie Anne Paulze 
e a táboa periódica: o título é “Marie Anne Paulze no descubrimento do osíxeno”.  Nel, os autores, 
presentan a súa opinión sobre o papel xogado por, Marie Anne, no descubrimento do osíxeno. 
Lembran a participación de Marie na elaboración da táboa das sustancias simples que, Lavoisier, 
inclúe no seu libro “Tratado Elemental de Química” e revisan as posibles achegas ao 
descubrimento do osíxeno. Sitúan na historia da química do osíxeno as relevantes achegas de 
Scheele e Prestley á síntese deste importante gas, dándolles a paternidade que lles corresponde. 
Presentan tamén as enormes achegas de Lavoisier á comprensión da utilidade deste elemento, 
particularmente o papel xogado na teoría da combustión, ata colocalo na cerna do que hoxe 
representa na historia da química. Utilizando achados históricos recentes, sobre unha carta entre 
Scheele e Lavoisier, tratan de colocar no seu xusto punto cal foi a intervención de Marie Anne na 
historia deste importante elemento da táboa periódica. 

No artigo “Xosé Rodríguez Carracido e a lei Periódica”, Paco Fierros, explica o comportamento do 
químico galego, Rodríguez Carracido, diante da aparición da nova táboa periódica de Dimitri 
Mendeleev. Explica, o Prof. Fierros,  como, sendo Carracido contrario ás ideas da teoría do 
atomismo, chegou a interesarse polo que el entende como unha “lei periódica” e chega a  
comprender a súa utilidade práctica porque, segundo Carracido , permite “un proceso de 
ordenación ou clasificación dos pesos atómicos dos elementos”. Por todo elo considera que, esa 
lei,  debe ser transmitida no seu libro para que sexa coñecida e aprendida polos seus alumnos. 
Nos seus libros, Carracido, irá recollendo esa “lei periódica” e ordenará os elementos químicos 
segundo o chamado “diagrama en espiral da táboa periódica de Mendeleev segundo Williams 
Crookes”. 

Noutro traballo “Tomás Batuecas: un químico galego no Sistema Periódica”, realizado por Ramon 
Cid et al., analízase a importancia e as diversas achegas do grupo  de investigación de Química 
Física da Universidade de Santiago, dirixido por Tomás Batuecas, na determinación de masas 
atómicas rigorosas dos máis variados elementos químicos. Se explica como utilizando o método 
das “densidades lindes gasosas” e o do chamado “método Roengenométrico” se pode chegar a 
calcular con enorme precisión as masa atómicas dos elementos (N, Na, K, Mg, Si, Al, Ag, Pb,...) 
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cunha rigorosidade e precisión extraordinaria. A categoría deste grupo galego de investigación 
permitiulle publicar nas revistas do máis alto prestixio internacional como Nature. O prestixio do 
profesor Batuecas levouno a presidir a Comisión Internacional de Pesos e Medidas da IUPAC. 
Coñecer a nosa historia hanos permitir valorar moito máis a valía da nosa Universidade e 
comprender mellor as achegas realizadas. 

Manolo Vicente é un dos mellores comunicadores galegos da ciencia que temos no noso país. 
Dende os seus numerosos e variados programas de radio, TVG, cafés-teatro,...etc, ven pulando por 
dar a coñecer na nosa sociedade a transcendencia da Ciencia no desenvolvemento do mundo 
actual. No seu artigo sobre a divulgación científica titulado “ A Táboa Periódica, a Química e os 
Medios de Comunicación” tenta reflexionar sobre a noticiabilidade da ciencia e, de modo moi 
particular neste ano, sobre a noticiabilidade do Sistema Periódico na vida cotián. Achega 
informacións da prensa diaria, ao longo dos últimos anos, sobre a noticiabilidade da aparición dos 
elementos químicos superpesados, así como sobre Dimitri Mendeleev. Amosa como, ás veces, son 
moito máis noticiables os seudocientíficos e as seudociencias que a propia ciencia e os seu 
cultivadores. Remata constatando como transcorre a vida da comunicación científica entre as 
augas turbulentas e as tranquilas do mundo actual. 

Un grupo de profesores  de química, especialistas nos campos da:  Q. Analítica;  Q. física;  Q. 
Inorgánica; Q. Orgánica,  Q. Técnica;  Edafoloxía..etc. presentan variados traballos nos que, desde 
opinións moi abertas, nos ofrecen as súas visións de como é para eles a T. P.. Reflexionan sobre 
como influíron sobre eles, os elementos químicos, tanto nas súas actuacións como na súa 
actividade académica e investigadora ou como na toma de decisións da súa profesión,....etc. É 
interesante comprobar como dous dos traballos presentados comentan o futuro da química 
ligada á química do deseño computacional: tanto Emilio Martínez, que traballa en teoría de 
grafos;  como Fran Rivadulla, especialista na química e a funcionalidade dos nanomateriais 
subliñan este aspecto. Prevén que, o deseño computacional, xogará no futuro un papel semellante 
ao que a Táboa Periódica xogou no pasado. Presentan o “Materials Genome Project”  como unha 
iniciativa que, utilizando técnicas de computación, permite explorar posibles combinacións de 
elementos químicos que podan chegar a ser de utilidade tecnolóxica ou industrial.     

A Profesora Carme Yebra, no seu artigo “Química Analítica e Táboa Periódica ou viceversa” estuda 
a relación biunívoca entre a T. P. e a materia da química analítica. Utilizando unha ampla historia 
da Q. A. trata de dar resposta á pregunta, é a Q. A. a orixe da T.P.? Para elo vai debullando, elemento 
a elemento, como estes, se foron descubrindo a partir dos seus minerarios: partindo da definición, 
dada por Parecelso, do que era a arte da química “a resolución do mixto, a separación do que é puro 
de aquelo que está impuro”. A súa exposición é moi ampla e documentada; ao longo desta historia 
vai relacionando a obtención dos distintos elementos, partindo dos seus minerarios na natureza, 
coa utilización das diversas técnicas analíticas que se ían descubrindo ao longos dos séculos XVIII 
e XIX .Estuda a influenza da Q.A. na ordenación dos elementos químicos, no que sería a T. P. de 
Mendeleev e remata reflexionando sobre como a Q. A. é debedora da T. P., ao contribuír esta: ao 
desenvolvemento da Q. A. cualitativa, que conduciría ás aparicións das chamadas marchas 
analíticas e, tamén, á aparición da Q. A. cuantitativa que permitiría a comprensión da cantidade 
de analito contido en cada mostra a ensaiar. Traballo interesante para cantos queiran coñecer, 
resumidamente, a historia da química analítica.   

Que significa a Táboa Periódica para un químico físico hoxe?. Os autores que quixeron responder 
este reto, neste número, consideran que o que fixo Mendeleev, ao publicar a súa T. P., foi 
racionalizar, ordenar e predicir o comportamento dos elementos químicos; ao igual que antes 
fixera Carl Linneo, coa clasificación de todas as especies do mundo animal e vexetal, ou como logo 
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faría a física-cuántica ao clasificar as partículas que ían constituír, seguindo o modelo standar, os 
átomos que  constituirían os elementos químicos. 

 O profesor Emilio Martínez entende a T. P. como unha ecuación matemática que condensa moito 
do coñecemento existente sobre os elementos químicos. Como químico físico teórico que é 
desenvolve modelos e traballa con computadores que son quen de explicar o comportamento dos 
elementos químicos. No seu artigo “A Táboa Periódica na era do Machine Learning”, intenta 
facernos comprender o que para el é a T.  P.. Logo dunha inicial información numérica do contido 
da T. P., pasa a presentarnos a súa particular visión sobre a mesma: como entende a constitución 
dos elementos químicos, pola súa posición na T. P. que determina a súa reactividade; a teoría de 
grupos, coa que está en condicións de construír matrices que conteñan o número atómico, a 
valencia e o radio covalente dos átomos; o uso da Machine Learning, para a resolución de 
problemas científicos, mediante o cálculo computacional. Na súa lectura comprobaredes que nos 
amosa unha visión moderna e novedosa dun campo novo da Q.F. 

O profesor Fran Rivadulla escribe un traballo titulado “ A importancia da Táboa Periódica nas 
Ciencias dos Materiais“, no que parte da transcendencia da T. P. comentando que é similar a: a 
clasificación taxonómica de Carl Linneo, que permitiu a ordenación do mundo mineral e animal, 
tamén  á clasificación de partículas do modelo standar da física, que deu conta da formación dos 
elementos químicos. Neste artigo, ao igual que na súa investigación, estudia o papel xogado pola 
T. P. na ciencia dos materiais para nos introducir na comprensión daqueles elementos químicos 
que determinan o magnetismo e a aparición dos materiais magnéticos. Explica o comportamento 
diamagnético, paramagnético e ferromagnético dos elementos para xustificar as súas aplicacións. 
Como consecuencia desas aplicacións nos introduce nos campos dos materiais útiles no caso da 
eficiencia enerxética escribindo sobre: os materiais para o aproveitamento das enerxías naturais; 
os materiais para o transporte e o almacenamento de enerxías; os materiais para a conversión 
enerxética;...etc. O mundo dos nanomateriais é un mundo especial e moi singular; pois a 
dimensión “nano” xera unha singularidade “singularidade” aos    elementos químicos, como indica 
o Fran. Remata o seu artigo conducíndonos ao que pode ser o futuro da química neste campo da 
Q.F. co uso das técnicas computacionais na ciencia dos materiais. Como xa indicamos coincide co 
profesor Emilio Matínez, no tocante ao uso de ordenadores superpotentes que permitirán a 
realización de experimentos computacionais. Este deseño computacional, anticipan, xogará no 
futuro un papel semellante ao realizado pola T. P dos elementos químicos no pasado.  

Como determina, a Táboa Periódica, o desenvolvemento da Química Inorgánica? Dous traballos 
tratan de dar respostas a esta pregunta desde visións ben distintas. 

Marcelino Maneiro et al. escriben un traballo “A Táboa Periódica na Química Inorgánica” no que 
ofrecen a súa reflexión sobre a relación que existiu ao longo da historia da química entre a Q. I. e 
a T. P. Nel van reflexionando como, no século XVIII, a química era case toda inorgánica. No século 
XIX nace a Q. O. como a Química dun único elemento da T. P., o carbono, esta disciplina vaise 
desenvolver rapidamente para se converter nun campo amplo do saber na Química. Pouco 
despois aparecerá a Q. F. para poder comprender e explicar como se producen as reaccións tanto 
orgánicas como inorgánicas que dan lugar á formación dos novos compostos. Os autores seguen 
analizando a historia das relacións entre a Q. I e a táboa periódica ao longo do século XX, e como, 
desde entón, se foi desenvolvendo exponencialmente o número de compostos químicos 
preparados desde mediados deste século, logo da aparición de novos campos como: a Q. de 
Coordinación; a Q. Organometálica; a Q. dos Novos Materiais; a Q. Bioinorgánica. Tamén explican 
como ven, na actualidade, o desenvolvemento da Q. I. e como, os químicos que cultivan esta rama 
da química, seguen buscando respostas aos porqués e aos para qués derivados do estudio da 
Táboa Periódica. 
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Os profesores Carlos Platas et al., no seu traballo “O fascinante grupo dos elementos lantanoides. 
Terras Raras?”, nos ofrecen unha particular visión da Q. Inorgánica. Nela nos contan como é de 
transcendente na actualidade o coñecemento da química deste metais non tan raros. Empezan 
presentando unha ampla introdución sobre a historia da aparición e da beneficación destes 
elementos químicos e, tras amosarnos a súa distribución estratéxica ao longo do mundo, se 
dedican a considerar as súas importantes propiedades químicas. Rematan o seu capítulo 
explicando algunhas das súas importantísimas aplicacións e suxerindo que o realmente raro, 
neste grupo de elementos, non é que sexan consideradas raras estas terras, senón que, aínda hoxe, 
non se lles recoñeza a súa importancia social. 

Dous traballos amosan como a Táboa Periódica determinou o devir da Química Orgánica e como, 
hoxe, esta química xa non é só a química do carbono, considerando que outros elementos son 
obxecto do interese dos químicos orgánicos. 

A profesora Susana López escribe un artigo no que pretende presentar unha visión da táboa 
periódica na que, a química orgánica, non só é a química do carbono; senón de moitos outros 
elementos químicos: pois, hoxe, son moitos outros elementos do Sistema Periódico os que son 
imprescindibles non só na síntese dos novos compostos orgánicos, senón que, tamén, son 
esenciais na composición de todos aqueles compostos orgánicos con interese bioquímico.  No seu 
traballo “Unha visión (particular) da Táboa Periódica desde a Química Orgánica”  utiliza a súa vida 
académica como nexo de unión para irnos amosando a influenza dalgúns profesores na súa 
incorporación á investigación científica. Igualmente nos ensina  como se comportan os elementos 
químicos distintos do carbono e como se utilizan na actualidade na preparación dos máis diversos 
compostos químicos orgánicos de importancia social. Remata o seu traballo sinalando, ao igual 
que o fan outros autores, como as ramas do saber científico non son xa compartimentos estancos. 
Compre botar por terra as barreiras que, ao longo dos últimos 150 anos, se foron establecendo 
entre as diversas químicas. Segundo Susana, chegou o momento de interconectar non só as 
químicas entre si senón, esas diversas químicas, coas distintas ramas das Ciencias. 

O amigo Xavier Sardina nos escribe un artigo fascinante, desde o título “Mecánica Cuántica, a 
Táboa Periódica e algo de filosofía. Unha combinación imbatible na investigación en Química 
Orgánica”, no que nos plantexa a transcendencia dunha educación humanística na formación 
global dun científico ( o coñecemento da lóxica de Aristóteles, as ensinanzas da Serendipia, o 
manexo da navalla de Ockham,...etc. son básicos na formación do noso alumnado; ata o remate do 
seu artigo no que di “....calquera ferramenta.....só é tan afiada como a mente que a emprega e a man 
que a manexa”. Neste traballo nos explica como o manexo de ferramentas como a Mecánica 
Cuántica e a T. P. son útiles na comprensión da síntese e da reactividade de novos compostos 
orgánicos. O Xavier aplica esta doutrina na súa vida académica e investigadora diaria; así nos 
presenta algúns exemplos da investigación do seu equipo: na síntese  total de moléculas 
orgánicas, como a preparación dun enolato ou no descubrimento da reacción de Estanna-Brook; 
pero tamén no estudio do olor, como unha propiedade periódica?. Xavier non ha deixar 
indiferente a ningún lector e havos dar que pensar sobre a importancia da formación intelectual 
global do voso alumnado e sobre o transcendente que é o uso das propiedades periódicas na 
química actual. Tamén apunta na dirección da importancia no futuro da química computacional. 

O profesor emérito de enxeñería química, Alberto Arce, escribe un artigo titulado “Buscando na 
táboa periódica dos elementos químicos” no que intenta presentarnos a súa visión da táboa 
periódica estudando a importancia industrial duns determinados elementos químicos. Amósanos 
a súa visión da facultade de química de fai 60 anos e nos introduce no que, para el, foi a busca dos 
elementos químicos que o perfilaron como especialista na enxeñería química. Partindo do que el 
chama “os catro parámetros necesarios para definir a natureza”, definidos polos filósofos 
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presocráticos (Terra, Auga, Aire e Fogo) expresa a súa impresión da transcendencia que teñen, os 
elementos químicos que os integran, na vida mesma. Estuda os compoñentes do aire (N2, O2) e da 
auga (H2, O2) e, logo de explicar os seus procesos de obtención, pasa a destacar a súa utilidade na 
vida actual. Céntrase no seu traballo en resaltar a transcendencia das industrias químicas galegas 
que, ata hai ben pouco, os producían e transformaban en produtos de importancia industrial. 
Remata laiándose pola desaparición de todo ese tecido industrial esencial para o noso país pero 
que, xa, non existe. 

Como bo edafólogo que é, Paco Fierros, no seu artigo “Os Solos na Táboa Periódica” aborda o 
estudio da composición dos solos. No seu traballo vai debullando como é esa composición e 
explora, e nos ensina, como son oito, nada máis, os elementos químicos que integran 
maioritariamente os solos. Os elementos O, Si, Al, H, Fe, C, Ca, e K son, por orde de abundancia, os 
elementos químicos do sistema periódica que compoñen, case na súa totalidade, os solos. 
Relaciona, os chamados elementos siderófilos, con aqueles elementos químicos derivados da 
nucleosíntese que ten lugar nas supernovas; de modo que, na terra, abundan fundamentalmente 
aqueles elementos químicos que teñen número atómico baixo. 

O prologuista e coordinador deste exemplar pretende no traballo “A Química, a Táboa Periódica 
e o Estado do Benestar” deixar por escrito a súa visión do papel xogado pola T.P./ S.P.na 
consecución do Estado de Benestar. No artigo recóllese historicamente como, o Sistema Periódico 
e a Química, determinaron a actual situación do Estado do Benestar. Como o desenvolvemento da 
química no século XIX é debedora da publicación da Táboa Periódica que iniciou o camiña cara o 
estado actual de progreso. Utilizando campos do coñecemento químico actuais vai amosando 
como, a química, foi resolvendo problemas vitais existentes nos séculos XIX e XX (hambrunas, 
dor, enfermidades infecciosas, a necesaria enerxía, a contaminación, o ocio, a lonxevidade,...etc.). 
Remata o seu traballo,  indicando como se intentará resolver no futuro  problemas aínda 
existentes: como os problemas derivados da contaminación, que xorden como unha derivada do 
progreso; ou tratar de conseguir chegar a vivir máis de 100 anos. O autor fai unha chamada para 
que, entre todos, puxemos por conseguir a realización da tan necesaria 3ª REVOLUCIÓN 
QUÍMICA. Nas nosas mans está a capacidade de convicción sobre os nosos alumnos para que a 
realicen.  

 

Que axiña se realice!!!!! 
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Para min tamén, a Táboa Periódica era unha paixón. ... Cando era neno, permanecía de 
pé fronte a ela durante horas, pensando no marabilloso que era que cada unha desas 
láminas de metal e frascos de gas tivesen a súa propia personalidade. 

Freeman Dyson1. 

 

 

 

 

1. INTRODUCIÓN2 

Como todos sabemos, e así se ten posto de manifesto este Ano Internacional da Táboa Periódica, 
a carta dos elementos químicos é moito máis ca Química. As posibilidades didácticas que se poden 
atopar a partir dela son innumerables, e deben permitir a creación na aula da necesaria conexión 
entre as "frías" columnas e filas desa táboa e o excitante e apaixonante escenario humano que 
estivo detrás da súa construción. 

Neste artigo preséntanse algúns feitos vencellados ao descubrimento, síntese e clasificación dos 
elementos químicos, coa intención de que o lector ou lectora que os descoñeza poda coñecelos e 
utilizalos na aula. Achegaremos así esa extraordinaria concreción científica a un alumnado que 
na maioría síntese alleo a ela, diante de nomes e símbolos que lles parecen moi afastadas da súa 

 
1 Freeman John Dyson é un físico teórico e matemático, nacido en 1923 en Inglaterra e con 

nacionalidade norteamerica. Na actualidade é profesor emérito en Princeton. É coñecido polas súas 
contribucións en electrodinámica cuántica, física do estado sólido, astrofísica e enxeñería nuclear. 

2  Parte das reflexións que se fan nesta Introdución e no apartado final están baseadas nas presentadas 
no artigo: Cid R., (2018). A beleza como motor da construción da Física.” Boletín das Ciencias. Ano 
XXXI, nº 85. pp 27-49. ENCIGA. Santiago, 2018. 

A TÁBOA PERIÓDICA, MÁIS QUE QUÍMICA 

CID MANZANO, RAMÓN 

IES de Sar (Santiago de Compostela) 
Departamento de Didácticas Aplicadas (USC) 
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realidade e intereses. Abórdanse soamente algúns deses casos, seleccionados con o único criterio 
de ser considerados de especial valor divulgativo por quen isto escribe, e estando seguro de que 
no resto destas páxinas aparecerán outros moitos recursos que completarán esta 
intencionalidade didáctica. 

Einstein dicía que a alegría de ver e entender é o máis perfecto don da natureza, pero como 
afirmaba Schrödinger, é extraordinario que, a pesar da perturbadora complexidade do universo, 
poidamos descubrir certas regularidades nos fenómenos naturais. Un exemplo, indicado nesta 
liña por Eugene Wigner3, é a regularidade descuberta por Galileo de que dúas pedras, deixadas 
caer simultaneamente, cheguen ao chan ao mesmo tempo. E non importa o lugar da Terra onde 
se leve a cabo, da forma, tamaño e constitución das pedras, ou da época do ano en que se faga. 
Pode que alguén, lendo isto un tanto distraído, poida pensar que estamos ante un exemplo ben 
comprendido hai séculos e, porén, tivo que ser a Relatividade Xeral a que establecese de xeito 
definitivo esta “aparente casualidade”.  

Volvendo a Schrödinger4, non é en absoluto “natural” que existan leis da natureza, e moito menos 
que sexamos quen de descubrilas. En efecto, parece un auténtico milagre que se poidan unir no 
mesmo cadro de reflexión aspectos da natureza tan distantes como as leis universais que 
gobernan os constituíntes últimos da materia, e aquelas, por exemplo, que están detrás da 
evolución dos seres vivos, e o desenvolvemento das súas habilidades.  

Murray Gell-Mann5 sinala a este respecto como o comportamento mecanocuántico das partículas 
elementais – como os electróns, os quarks ou os fotóns– e a evolución física do universo, dirixida 
por esas leis cuánticas, foron producindo obxectos particulares espraiados por todo el: os átomos; 
e a partir deles, só foi cuestión de tempo para que xurdiran os grandes obxectos, como o noso 
propio planeta, e despois, a través de procesos como a evolución biolóxica na Terra, esas mesmas 
leis deron lugar a entidades particulares como un colibrí ou un elefante, capaces de se adaptaren 
e aprenderen. Por último, apareceron outros obxectos particulares, os seres humanos, capaces de 
desenvolver a linguaxe e a civilización, e de descubrir esas mesmas leis físicas fundamentais e, 
tamén, o comportamento periódico dos átomos: a Táboa Periódica. 

Esta clasificación, que reduce a inconmensurable variedade química que nos rodea a, algo máis, 
dun centenar de tipos diferentes de átomos, forma parte desa alegría de ver e entender, á que se 
refería Einstein, “constituíndo o máis perfecto don da natureza”. 

Se a idea de que toda a materia está formado por átomos é o pensamento máis fecundo do ser 
humano, o sistema periódico dos elementos é a explicitación definitiva desa idea. 

2. SOBRE AS “TERRAS RARAS”, QUEN NON SAN TAN RARAS. 

Coincidirá ó lector ou lectora que se algún grupo é o gran ignorado da Táboa Periódica este é o 
das Terras Raras, que son mesmo máis descoñecidos que os Actínidos, nos que o Uranio, o 
Plutonio e o resto dos transuránidos -por diferentes razóns- son máis “famosos” cós que se sitúan 
xusto enriba deles na representación periódica. 

 
3 Eugene Wigner (1960). The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. 

Communications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, No. I. John Wiley & Sons, New York Inc. 
4 Erwin Schrödinger (1983). ¿Que es la vida?. Tusquets Editores, Barcelona. 
5 Murray Gell-Mann (1995). El quark y el jaguar: aventuras en lo simple y en lo complejo. Metatemas 

Editorial: Tusquets Editores S.A. Barcelona 
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A verdade é que os nomes dese grupo non axuda moito a se achegar a eles, pero paga a pena facer 
un pouco de esforzo para os sacar do anonimato, presentalos como un bo recurso á hora de 
conectar configuración electrónica e propiedades químicas e utilizar a historia dos seus 
descubrimentos para desenterrar algúns efímeros elementos que gozaron da gloria de ser tales 
pero soamente por breve tempo. Isto último verémolo nun apartado posterior. 

O primeiro de todo é que o nome de terras raras provén do feito de que no século XIX os químicos, 
chamaban terras ou cales aos óxidos. Na realidade, os metais libres deste grupo foron obtidos 
moito máis tarde do descubrimento dos seus óxidos. 

As terras raras representan o grupo dos lantanoides (elementos de números atómicos 
comprendidos entre 57 e 71, do Lantano ó Lutecio) ós que se engade, ás veces, por mor do feito 
das propiedades químicas semellantes, o Itrio (Y) e o Escandio (Sc). As Terras Lantánidas pódense 
clasificar en: Terras Céricas (Lantano, Cerio, Praseodimio e Neodimio) e Terras Ítricas (as outras 
terras raras). 

A pesares do seu clásico nome, os elementos que constitúen as chamadas terras raras non son tan 
raros. O máis abundante, o Cerio, esta máis difundido na codia terrestre que o cobre, e o máis 
escaso, o Tulio, é catro veces máis abundante que a Prata. En total forman unha quinta parte de 
todos os elementos existentes na natureza. En xeral, a forma na que aparecen na codia terrestre 
é na de óxidos (e de aí, insistimos, o nome de “terras”). 

Táboa 1. Os óxidos dos lantanoides e a súa abundancia. 

 
O Prometio (Pm), radioactivo (vida media do Pm-147 = 3,7 anos), non existe en estado natural. 
Aparece como isótopo inestable nos produtos de fisión do Uranio. A súa historia está relacionada 
co físico italiano Emilio Segré do que falaremos nun apartado específico máis adiante. 

No caso do Escandio a abundancia na codia terrestre e moi baixa: dalgunhas ppm a algunhas 
decenas de ppm, sendo, porén, máis abondoso que os elementos ben coñecidos como: U, Sn, Cs, 

Óxidos dos 
lantánidos Fórmula 

Abundancia 
na codia 
terrestre  
(en ppm)  

Lugar que 
ocupan 
entre os 

elementos 
Total óxidos  >180  

Lantano La2O3 35 28 
Cerio CeO2 66 26 

Praseodimio Pr6O11 9,1 37 
Neodimio Nd2O3 40 27 
Samario Sm2O3 7,0 40 
Europio Eu2O3 2.1 48 

Gadolinio Gd2O3 6.1 41 
Terbio Tb4O7 1,2 55 

Disprosio Dy2O3 5.0 42 
Holmio Ho2O3 1,3 54 
Erbio Er2O3 3.5 43 
Tulio Tm2O3 0,5  59 

Yterbio Yb2O3 3,1 44 
Lutecio Lu2O3 0,8  58 

Itrio Y2O3 31 29 
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As, Mo, W, etc. Por todo iso parece máis axeitado deixar para a anécdota o termo “terras raras” e 
chamarlle elementos lantanoides. 

Ademais, están moito más presentes na nosa vida do que parece indicar a “súa ausencia” cando 
usamos a Táboa Periódica na aula, ou ensinamos a formulación nos cursos de Química na 
secundaria. Por exemplo, o Cerio (Ce) aínda se utiliza en cremas para as queimaduras, e tamén en 
catalizadores. O Escandio (Sc) forma parte de aliaxes empregadas para fabricar compoñentes da 
industria aeroespacial. O Tu (Tm), en equipos de raios X portátiles e láseres de estado sólido. O 
Europio (Eu) está presente nos billetes de euro para evitar falsificacións, o Gadolinio (Gd) 
inxéctase aos doentes durante as resonancias magnéticas, nas probas para detectar un cancro, ou 
o Neodimio (Nd) é o imán en moitos dos auriculares que usamos.6. Son varias, en fin, as terras 
raras utilizadas na fabricación de teléfonos móbiles, ordenadores, baterías, imáns e 
electrodomésticos. En fin, e tal o protagonismo delas na actual alta tecnoloxía que se podería falar 
dunha Idade das Terras Raras coa mesma propiedade que o facemos das Idades de Bronce ou de 
Ferro (Prego, 2019). 

E todo comezou a finais do século XVIII cando, na pequena localidade sueca de Ytterby, foi aberta 
unha mina para extraer feldespato, mineral necesario na industria cerámica e do vidro. Os 
estudos químicos dos minerais que se ían atopando deron lugar, durante o século XIX e os 
primeiros anos do XX, ao descubrimento dos quince elementos que conforman o grupo dos 
lantanoides, aos que sumamos o Itrio e o Escandio. Dedicaremos a esa poboación sueca un 
apartado deste artículo pois é, sen dúbida, o lugar xeográfico máis importante, polo número de 
elementos químicos descubertos, relacionado coa Táboa Periódica. 

As principais menas destes metáis son: as monacita e a bastnaesita: 

Monacita: ortofosfato de terras raras (TR) e de torio, (TR,Th)PO4, é o mineral máis abundante. 
Tamén é o mineral do Torio, sendo, a miúdo un subproduto do tratamento da ilmenita 
(mineral do Titanio), explotado na area das praias, en Australia, India, Brasil, Malasia… As 
praias do norte de Galicia –Cedeira, Bares, Cariño- contan con elevadas porcentaxe de 
monacitas. 

Bastnaesita: fluorcarbonato, (TR)FCO3, rica en terras céricas e, relativamente, en Europio. 
Explotado en China e en USA.  

Outros minerais que conteñen terras raras son a xenotima (ortofosfato de terras ítricas), a 
loparita (niobiotitanato de terras raras, sobre todo céricas), minerais fosfatados (cun 1% de 
terras raras) e arxilas (cun 0,2% de terras raras).   

As reservas estimadas, e referidas a óxidos, ascenden a uns 85 millóns de toneladas, 
principalmente nos minerais de bastnaesita e de monacita, e están situadas en: China 50%, 
Estados Unidos 15%, Australia 6%, India 3%. 

Debemos indicar que esa minería é basicamente a ceo aberto, o que unido a que os procesos 
químicos de extracción xeran grandes cantidades de contaminantes, dá lugar a problemas 
medioambientais moi serios e con implicacións importantes nas poboacións. Isto non deixa de 
ser un paradoxo pois, os lantanoides, son materia prima imprescindible das chamadas 
“tecnoloxías verdes”, xa que están presentes na fabricación de (aeroxeradores, paneis 
fotovoltaicos, as iluminacións de baixo consumo, os coches eléctricos….). Ademais das cuestións 
medioambientais, toda esa importancia tecnolóxica que, obviamente se estende ao mundo 

 
6  O químico galego, investigador do CSIC, Ricardo Prego Reboredo cóntanos isto e moitas cousas 

máis no seu libro “Las tierras raras” (Editorial CSIC-Los libros de la Catarata, Madrid 2019). 

about:blank#Mati
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militar, provoca que a explotación das terras raras sexa unha fonte de conflitos xeopolíticos entre 
países e tamén de tensións financieiras7. De feito, a crise que durante o ano 2019 apareceu entre 
China e EEUU tivo a estes elementos como baza na primeira fase do acordo comercial, na que 
China comprometeuse a comprar a EE UU escandio e itrio, fundamentais en aplicacións de 
defensa, na aeronáutica e na fabricación de televisores8. 

 
Figura 1. Serra do Galiñeiro (Imaxe de El diario.es) 

 

En Galicia xa citamos as praias do norte en relación a súa relativa abundancia en monacitas, pero 
é a Serra do Galiñeiro, situado entre Vigo e Gondomar, un dos lugares máis ricos neses elementos 
da península Ibérica. Esa presenza inflúe nos sedimentos do Miño e da ría de Vigo, sendo os máis 
abundantes en terras raras e torio da costa galega. Hai anos que hai intereses por parte de 
empresas estranxeiras na súa explotación, pero esperemos que os problemas medioambientais 
antes citados sexan un atranco insalvable9. 

Utilización das terras raras non separadas 

Debido que, en xeral, as súas propiedades químicas son moi parecidas, arredor do 75 ó 80 % das 
terras raras consúmese sen separación. Atópanse, en xeral, baixo a forma de óxidos, hidróxidos, 
carbonatos, fluoruros, cloruros ou nitratos. Os sales obtéñense xeralmente por ataque ácido e os 
óxidos obtéñense por calcinación dos sales. A mestura de metais de terras raras, chamada 
"mischmetal", son obtidos por electrólise do sal fundido de terras céricas. A composición da 
mestura depende do mineral de procedencia ou da mestura de minerais usada. É arredor do 50% 

 
7  Ver a este respecto: Scherk Serrat A. (2011). Tierras raras: su escasez e implicaciones bursátiles. 

Observatorio de Divulgación Financiera (Instituto de Estudios Financieros) . Número 7, Marzo 
2011. www.iefweb.org/odf 

8 Ver nova en El Pais: China y EE UU se enzarzan en una cruenta batalla por las tierras raras (8 de 
Marzo de 2020) 

9  Tomado de Gracia A. S. (2013). As terras raras: o ouro tecnolóxico. Cerna 69, 20-22. 
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en cerio, 25% en lantano, 17% en Neodimio, e o resto representa os outros lantánidos. A 
utilización en forma metálica representa sobre o 15% en peso do consumo de terras raras. Así:  

Pedras de chisqueiro: son un ferrocerio, aliaxe de mischmetal con 25 a 30% de ferro O 
forte poder redutor das terras raras utilízase nesta aplicación; as terras raras son 
pirofóricas (as finas partículas arrincadas por abrasión inflámanse ó aire). 

Metalurxia: utilízase arredor do 25% da produción total de terras raras para desoxidar e 
desulfurar o aceiro (os metais das terras raras son moi redutores). 

Catálise : ocupan preto do 40% da produción das terras raras. Por exemplo, xogan o papel 
esencial nas zeolitas utilizadas como catalizadores no "craqueo" de productos derivados 
do petróleo. 

Utilización de terras raras separadas:  

De forma individual destacamos o Cerio, pola súa importancia -ocupa case o 25% da utilización 
dos lantanoides. É un elemento fundamental na industrias do vidro e da cerámica (pulido, 
decoloración do vidro, axente antiennegrecedor, absorbente de raios UV). Tamén se usa como 
opacificante dos esmaltes, pigmento vermello, camisas de chisqueiros de gas, ou como aditivo 
para carburante diésel. 

De forma colectiva podemos destacar as seguintes aplicacións: 

.- Aplicacións ligadas ás súas propiedades ópticas:  

As propiedades notables das terras raras neste dominio son debidas á súa estrutura 
electrónica. Os niveis electrónicos 5p e 5s, saturados, fan de pantalla ós niveis 4f, como unha 
gaiola de Faraday, o que explica a case insensibilidade do niveis 4f ós efectos do campo 
cristalino. En consecuencia, as transicións electrónicas, f  f, prodúcense entre niveis 
discretos, como nun ión libre, e as absorcións ou emisións da luz son case que 
monocromáticas. 

Son utilizadas como luminóforos, substancia que, baixo o efecto dunha excitación exterior, 
emite luz (fenómeno de luminiscencia). Exemplos:  

Catoluminiscencia: nos televisores actuais a cor vermella é a base de terras raras. 
Radioluminiscencia: en pantallas protectoras dos R-X en medicina.  
Fotoalmacenaxe: algunhas terras raras emiten durante varias horas logo de só 10 minutos 
de irradiación.. 
Fluorescencia: en lámpadas fluorescentes. 
Láser: o Nd3+ e un ión moi utilizado en láseres como é o caso do tipo YAG. 

.- Aplicacións ligadas ás súas propiedades magnéticas: 
As terres raras teñen propiedades magnéticas excepcionais, desgraciadamente, por debaixo 
da temperatura ambiente. Non obstante a formación de aliaxes con metais como o Co ou o Fe 
permite acadar dispositivos magnéticos notables a temperaturas de interese. Entre eses 
sistemas podemos atopar imáns miniaturizados para microaltavoces, cabezas de lectura de 
discos duros ou xeracións de unidades de rexistro magnetoóptico de alta densidade. 

Outras aplicacións dos lantanoides: 

Superconductores: Os primeiros supercondutores de alta temperatura (Tc ≅ 110 K) foron os 
YBaCuO. Hoxe hai xa supercondutores á temperatura do nitróxeno líquido empregando outros 
Lantanoides. 

about:blank
about:blank#Carburants
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Figura 2. Estrutura cristalina do YBaCuO (Imaxe de http://neofronteras.com) 

 

Metalurxia: o Itrio metal é empregado para mellorar o comportamento do aceiro fronte ós 
choques térmicos. 

Cerámica : o óxido de Itrio utilízase para estabilizar, a altas temperaturas, a forma cúbica do 
oxido de Circonio. Tamén se usa, o óxido de Itrio, como compoñente dos dispositivos 
catalíticos dos automóbiles.  

Vidro ; os óxidos de terras raras poden colorear vidros: violeta, co 2 ó 6 % de óxido de 
Neodimio; verde claro, co 2 ó 6 % de óxido de Praseodimio; rosa , co 2 ó 5 % de óxido de Erbio; 
amarelo claro á laranxa, co CeO2 (1 à 3 %) asociado ó TiO2 (2 ó 6 %). O óxido de Lantano, 
incrementa o índice de refracción e diminúe a dispersión da luz. Os vidros ó Lantano son 
universalmente empregados en óptica de precisión, para realizar lentes de microscopios, de 
telescopios, de obxectivos fotográficos… 

3. OS DESCUBRIMENTOS FALLIDOS. 

Desde 1789 – en que o concepto de elemento químico foi definido- ata 1869, cando Mendeleiev 
presenta o primeiro sistema periódico, había 36 elementos xenuínos identificados, pero tamén 
uns 50 que non eran auténticos. Entre 1869 e 1914 outros 23 novos elementos verdadeiros foron 
descubertos, e uns 140 elementos falsos foron reivindicados, maiormente inspirados no sistema 
de Mendeleiev. Cando Henry Moseley, Niels Bohr e Frederick Soddy presentan ó comezo do S. XX 
unha base teórica para a Táboa Periódica, existían aínda varios ocos por ocupar, tales como os de 
número atómico 43 (Tc), o 61 (Pm), 75 (Re), o 85 (At) e o 87 (Fr). A busca do elemento 72 (o 
Hafnio, descuberto en 1925), deu lugar previamente a máis identificacións erradas que ningún 
outro, incluíndo os propostos como asium10, celtium, euxenium, jargonium, e oceanium. Despois 

 
10 No que segue prefírese deixar a terminación “-ium”, e non “-io”, pois moitos deses elementos fallidos 

que se citan nunca apareceron traducidos ao español ou galego. O mesmo criterio se segue para o 
nome, respectando o orixinal. 
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de 1939 aínda houbo novas descubertas falsas con nomes como anodium, cathodium e “big 
dipperian”11. 

Moitos deses elementos propostos xurdiron máis da fe científica, a ilusión, a inxenuidade ou o 
mero optimismo esaxerado dos seus ·descubridores, pero probablemente non existiron razóns 
fraudulentas12. Houbo casos de científicos “amateurs” que propuxeron nomes como carolinium, 
jospehinium, rogerium e virginium. Outros, non tan amateurs, como o enxeñeiro e astrofísico 
Henry Rowland -inventor da rede de difracción- reclamou en 1864 o descubrimento do 
demonium; Theodor Gross, enxeñeiro de zeppelins, anunciou o bythium en 1897; o experto en 
metalurxia,  Thomas French presentou o canadio; mesmo William Crookes, quen descubrira o 
Talio, reclamou varios elementos: victorium, monium, ionium e incognitum; en fin, o propio 
Mendeleiev prediciu o coronium e o newtonium. 

Ademais dos descubrimentos erróneos houbo tamén atrancos para chegar a identificación 
definitiva de elementos certos, e en moitos casos foron diferentes os nomes propostos. A Figura 
2 dános a oportunidade de intuír o longo camiño ata chegar á consolidación do sistema periódico 
que hoxe coñecemos. Nela preséntanse  

Despois deste primeiro achegamento imos cun pouco máis de concreción comezando coa zona 
máis confusa da táboa periódica, e da que xa falamos antes: as “terras raras”. Nomes como didimio, 
ilmenio, neptunio, novio ou pelopio estiveron presentes en manuais de Química13 durante a 

 
11 “Big Dipper” é o nome en inglés para a Osa Maior. 
12 Tomado de Fontani M., Costa M., e Orna M. V. (2015). The Lost Elements: The Periodic Table's 

Shadow Side. Oxford University Press, 2015. 
13 Ver a este respecto Cid R. (2019). A clasificación dos elementos químicos no ensino da Química no 

s. XIX na Universidade de Santiago. Boletín das Ciencias. Ano 32, 87, 117-128. 

 

Figura 3. Algúns exemplos de elementos cos vellos nomes propostos (Tomado  de Karpenko(1980)). 
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segunda metade do S. XIX. Faremos a continuación un percorrido pola historia dos descubrimento 
destes elementos que non foron tales, durante o século XIX. 

Coa nomenclatura de hoxe, o grupo dos Lantanoideos é o que presenta claramente a maioría dos 
illamentos que resultaron erróneos. A razón desta situación débese a enorme similitude de 
comportamento químico entre eles, o que ten que ver coa configuración electrónica que 
presentan (en particular coa parecida configuración electrónica máis externa, como xa indicou 
con anterioridade ). Esta semellanza química explica que se atopen todos xuntos nos minerais, as 
dificultades de separación por procedementos químicos usuais, e, xa que logo, a abundancia de 
descubrimentos falsos. Por exemplo, durante os trinta anos que van de 1878 a 1910 apareceron 
máis de cen comunicacións sobre supostos descubrimentos de novos elementos das terras raras, 
e soamente dez resultaron certos. 

Para que se teña unha idea das dificultades de separación basta indicar que C. James realizou en 
1911 case que 15000 recristalizacións par obter pura unha sal de Tulio [Tm(BrO3)3]. 

No 1826, Mosander descubriu que o Cerio contiña dous novos elementos. A un denominouno 
lantano, do grego “xacer escondido”, e o outro didimio, “dobre ou xemelgo” en grego, polo seu gran 
parecido co lantano. Durante moitos anos o didimio, de símbolo Di, foi tomado como un elemento 
químico, e como tal apareceu en moitos libros de texto e publicacións científicas. 

En 1846, Heinrich Rose, R. Hermann e Wolfgang Franz von Kobell analizaron os minerais tantalita 
e columbita para entender mellor a química do niobio e o tántalo. Deste traballos xurden 
illamentos de supostos novos elementos que finalmente resultaron mesturas de niobio, tántalo e 
tamén titanio. Rose descubre en 1846 o pelopium (do rei e deus grego Pelops), mentres que 
Hermann en 1847 anuncia o descubrimento do ilmenio (do mineral ilmenita, analizado e 
bautizado por Mosänder, por terse atopado nas beiras do lago ruso Ilmen). En 1860, Kobell 
publica o resultado dos seus estudos concluíndo que se trata do dianio, en honor á deusa grega 
Diana. 

No ano 1878 o espectroscopista francés Marc Delafontaine creu atopar no didimio un novo 
elemento que denominou decipio (do latín “enganar”) que co tempo resultou ser unha mestura 
de elementos, uns xa coñecidos e os outros non. Ademais do decipio e o didimio, apareceron 
outros elementos como: davio, etéreo e filipio.  

No 1879 o francés Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran desenmascarou o decipio. Estudou e 
purificou o didimio, obtido da samarskita, e illou un novo elemento contido no didimio e que pola 
súa procedencia denominou samario. O suízo Jean-Charles-Galinard de Marignac, ao purificar o 
samario, descubriu un novo elemento, a quen Boisbaudran denominou gadolinio en honra ao 
finlandés Johan Gadolin, pioneiro do estudo das terras raras. No ano 1885 o austríaco Carl Auer 
Freiherr von Welsbach informou que dividira o didimio en dous compoñentes. A un deles 
chamoulle praseodimio, pola cor dos seus sales (do grego xemelgo verde). O outro compoñente 
denominouno neodimio (novo xemelgo). Polo tanto, o didimio “descúbrese” en 1826 e durante 
case que 60 anos permanece como un corpo simple máis. Con razón este elemento nunca deixou 
de aparecer nos libros de Química do S.XIX A figura 4 ilustra unha parte da historia do Didimio.  

A estos nomes hai que engadir outros moitos que tamén resultaron achados fallidos. Este é o caso 
de o celtio, o damario, o demonio, o donario, o incógnito, o cosmio, o lucio, o masurio, o niponio, o 
rusio, o nigrio, o norvegio, o prasadinio e o norio. 

Pero non só apareceron “falsos positivos” na familia das terras raras e nos S. XIX. Xa indicamos 
antes que cando N. Bohr publicou a súa versión do sistema periódico en 1922, faltaban por 
descubrir os elementos de número atómico 43, 61, 72, 75, 85 e 87 (que se corresponden co Tc, 
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Pm, Hf, Re, At e Fr, respectivamente). O último elemento desta serie, o “eka-Cs” tivo varios falsos 
descubrimentos, a maioría deles debido a que non sabían que se trataba dun elemento radiactivo, 
o que producía erros nos datos. Neses intentos fallidos recibiu nomes como “russium” (1925), 
“alcalinium” (1925), “virginium (1930) e moldavium (1937). Habería que agardar ata 1937, 
cando a francesa Marguerite Perey descubriu defintivamente ese elemento que foi chamado 
Francio.  

 
Figura 4. A secuencia dos descubrimentos dalgúns lantanoides. 

Se imos ao penúltimo desta serie, o At, hai unha longa historia de falsos descubrimentos. Por 
exemplo, Fred C. Allison (1882-1974) e colaboradores do Technological Institute of Alabama 
reclamaron o illamento do elemento 85 a partir de area de monacita, chamándolle “alabamium”, 
e mesmo indicaron que prepararan os seus compostos con hidróxeno e osíxeno. Incluso, tan tarde 
comoo ano 1947 o símbolo deste "elemento", Ab, aínda aparecía en algúns libros de texto. 

Na mesma época, producíronse varios anuncios en relación ao descubrimento do elemento 85, 
sendo algúns dos nomes propostos e os anos do descubrimento os seguintes: dacinum (1935), 
helvetium (1936), anglohelvetium (1937), end leptine (1938). Finalmente, en 1940, D. R. Corson, 
K. R. Mackenzie e E. Segre, of the University of California, produciron este elemento, ao que 
chamaron Astato (do grego “inestable”) bombardeando Bi-209 con partículas alfa. 

Como último elemento da serie antes citada traemos agora o elemento 43. Como veremos nun 
apartado posterior, este elemento foi o primeiro da Táboa Periódica en ser creado (1937) e non 
descuberto. Porén, houbo moitos “candidatos” previos a ocupar o seu posto. En efecto, foron 
varios os descubrimentos fallidos: davyum (1877), ilmenium (1877), lucium (1896), nipponium 
(1908) and masurium (1925). 

Remátase este apartado coa relación da táboa 2 (Karpenko, 1980) na que aparecen 136 nomes 
de elementos, co ano do anunciamento, que ao longo duns 150 anos foron propostos, e que 
acabarían por seren fallidos. Aínda hai uns vinte máis que non se consignan por non chegaren a 
ter nome no seu momento. 
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Táboa 2. Elementos “fallidos” desde finais do S.XVIII a mediados do S.XX (Karpenko, 1980). 

aetherium,1898 
agusterde,1800 
alabamium,1930 
alcalinium,1926 
aldebaranium,1907 
amarillium,1903 
andronia,1800 
anglohelvetium,1942 
anodium,1900’ 
antihydrogenium,1906 
apulum,1790’ 
archonium,1900 
aridium,1850 
austriacum,1889 
austrium,1886 
austrium,1900 
austrum,1785 
auxium,1894 
berzelium,1904 
bohemium,1934 
borbonium, 1893 
bythium,1893 
canadium,1911 
carolinium,1901 
cassiopeium,1907 
celtium,1911 
columbium,1879 
comesium,1880 
coronium,1871 
crodonium,1820 
cyklonium,1941 
dacinum,1930’ 
damarium,1896 
Davyum,1877 

 

donarium,1851 
donium,1836 
dubhium,1916 
dvimanganum,1925 
E,1910 
ekacesium,1931 
ekaiodine, 1925 
ekaplatinum, 1935 
emanium, 1904 
erebodium, 1886 
eurosamarium, 1917 
euxenium, 1901 
florentium, 1924 
G’s, 1886 
gadenium, 1886 
galoid, 1906 
glaucodidymium, 1897 
gnomium, 1889 
helvetium, 1886 
hydrosiderum, 1781 
hypon, 1928 
idumium, 1884 
illinium, 1926 
ilmenium, 1846 
incognitum, 1906 
infraelements, 1895 
ionium, 1906 
jargonium, 1869 
josephinite, 1903 
junonium, 1818 
junonium, 1811 
kalidium, 1900’ 
kathodium, 1900 
kosmium, 1896 
lavoesium, 1877 

leptine, 1943 
lucium, 1896 
masnum, 1892 
masurium, 1925 
metacenum, 1895 
moldavium, 1936 
mosandrium, 1878 
munum, 1890’ 
nebulium, 1911 
neoerbium,1901 
neoerbium,1896 
neoerbium,1917 
neothulium, 1916 
neotungsten,1917 
neptunium, 1877 
neutronium, 1926 
newtonium, 1904 
niccolanum, 1805 
nigrium, 1866 
nipponium, 1908 
nitron, 1909 
norium, 1845 
norwegium, 1879 
oceanium, 1923 
omega, 1900 
ostranium, 1825 
oxydium, 1890’ 
pantogen1867 
pelopium, 1846 
philippium, 1878 
pluranium, 1827 
polinium, 1827 
polymnestum, 1886 
prefluorunium, 1907 
protofluorine, 1911 

proto-glucinum, 1907 
protohydrogenium,1896 
protohydrogenium,1910  
protometals, 1890’ 
protyle, 1886 
radiomercurium,1904 
radiotellurium,1902 
rigium,19030’ 
rogerium, 1884 
russium, 1887 
S1, 1886 
satellite,1909 
siderum,1781 
silen,1802 
sirium, 1895 
sydneia,1790 
Tb1, Tb2, Tb3,1911 
thelyke,1800 
theta,1911 
treenium,1836 
triargon,1895 
uralium,1879 
vesbium,1879 
vestalium,1800’ 
vestium,1818 
victorium,1899 
virginium,1930 
wasmium,1862 
welsium,1920 
wodanium,1818 
X,1878 
X,1904 

Y,1904 

4. A HISTORIA DO TECNECIO. EMILIO SEGRE. 

Faise un apartado propio deste elemento porque nel se reúnen varias circunstancias moi 
singulares que o fan especialmente indicado para ser levado a aula. 

En primeiro lugar, e como xa se dixo no apartado anterior, trátase do primeiro elemento químico 
sintético. Foi identificado por primeira vez por Emilio Gino Segré (1905-1989) e Carlo Perrier 
(1886-1948) no “Istituto di Fisica”, agora Departamento de Física e Química, na Universidade de 
Palermo.  

No verán de 1936, Segré, un antigo estudante de Enrico Fermi e recén nomeado profesor de Física 
Experimental na Universidade de Palermo, visitou os Estados Unidos, primeiro a Universidade de 
Columbia en Nova York e despois o, agora chamado, Lawrence Berkeley National Laboratorio en 
California; alí convenceu a Ernst Lawrence para que lle dese algunhas partes do seu ciclotrón, 
desbotadas por se converteren en radiactivas. Logo, xa en Palermo, Segré tentou identificar a 



Boletín das Ciencias 
 

 24 

orixe das propiedades radioactivas dunha lámina de molibdeno, que se usaba como deflector no 
ciclotrón, e seguindo os coñecementos da física nuclear daquel momento, restrinxiu o campo dos 
posibles produtos do bombardeo de molibdeno a tres elementos, niobio, tántalo e o elemento 43. 
Ao final dunha elaborada serie de separacións e purificacións, realizadas en colaboración co 
químico Carlo Perrier, foi posible demostrar, por exclusión, que a radioactividade se debía ao 
elemento 43. A non poderen illar unha cantidade substancial de tecnecio, Segré e Perrier 
pospuxeron o anunciamento do seu descubrimento ata que, dous anos máis tarde, xunto co 
químico estadounidense Glenn Theodore Seaborg (1912-1999), Segré obtivo cun ciclotrón o 
espectro de raios X do isótopo metastable Tc-99m.  

 
Figura 5. Emilio Segré (imaxe tomada de https://www.primapagina.sif.it). 

Emilio Segré non só participou na síntese do Tecnecio senón que foi tamén protagonista na do 
Astato e o Plutonio (ver Figura 5), e isto é a segunda razón para traer aquí este elemento, ou 
mellor, ao físico italiano. Non son moitos os científicos que están detrás da aparición de varios 
elementos químicos da Táboa Periódica. Recibiu o Premio Nobel de Física en 1959, xunto con 
Owen Chamberlain, pero non directamente por estes traballos, senón pola confirmación 
experimental en 1955 da existencia do antiprotón.  

O nome do elemento 43 deriva do feito da súa síntese artificial (“tecnetos” = artificial), e hoxe en 
día obtense en cantidades manexables como produto de fisión no reproceso das barras de 
combustible dos reactores nucleares14. 

Táboa 3. Estes son os tres isótopos do Tc de maior período de semidesintegración (Fonte wikipedia) 

 Z A Masa atómica T1/2 (anos) 
97Tc 43 54 96,906365(5) 4,21(16)·106 
98Tc 43 55 97,907216(4) 4,2(3)·106 
99Tc 43 56 98,9062547(21) 2,111(12)·105 

 

Con técnicas de análise radiactiva puido ser detectado o Tc a partir da década dos 60 do século 
pasado na codia terrestre15 en minerais de uranio (Kuroda, 1989). Pero tamén ten sido atopado 

 
14 Actualmente se coñecen 54 isótopos do Tecnecio, con T1/2 que van dos <100 ns para o Tc-85 aos 

4·106 anos do Tc-97. 
15 As trazas que se atopan na codia terrestre proceden da fisión espontánea do Uranio, e estímase que 

nun kilogramo de Uranio está contido aproximadamente 1 ng de Tecnecio. En 1962, o Tc-99 foi illado 
e identificado B.T. Kenna e P.K. Kuroda no mineral pechblenda, procedente de África en moi 
pequenas cantidades. 
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este elemento no espectro de estrelas do tipo S, M e N. A presenza deste elemento na materia 
estelar ten un grande interese pois é clave para comprender como se produce nelas a síntese de 
elementos pesados. En particular, o estudo do Tecnecio nestas estrelas permite verificar o 
chamado “Proceso-s” que consiste nunha absorción constante de neutróns lentos.  

Pasamos agora á terceira razón para traermos de forma protagonista a este elemento a estas 
páxinas. O tecnecio desempeña un papel moi importante na medicina nuclear actual, xa que o seu 
isótopo metaestable16 Tc-99m utilízase en decenas de millóns de probas diagnósticas médicas en 
todo o mundo, o que supón, arredor do 80% de todos os procedementos de medicina nuclear. 
Polo tanto, trátase dunha ferramenta físico-química que está a salvar miles de vidas a diario. 

O Tc-99m, é o produto de desintegración do molibdeno-99 (Mo-99). Emite raios gamma cunha 
enerxía de 140 keV, que pode ser detectada facilmente utilizando unha cámara gamma estándar. 
A súa vida media física relativamente corta de seis horas, e unha vida media biolóxica dun día, fai 
que o Tc-99m sexa ideal para o seu uso en procedementos como a tomografía computarizada por 
emisión dun solo fotón (SPECT). É importante subliñar que, pouco despois de que finalice o 
procedemento, non queda radioactividade no corpo.17 

Unha aplicación de enorme interese é a exploración miocárdica, utilizada para axudar a 
diagnosticar enfermidades cardíacas. Inxéctase un radiofármaco baseado no Tc-99m no doente e 
os raios gamma emitidos desde o interior do corpo utilízanse para crear imaxes do músculo 
cardíaco, tanto en repouso como realizando exercicio. A comparación das imaxes resultantes  
permite aos médicos avaliar o fluxo sanguíneo a través do corazón do doente-paciente. 

Hai moitos outros procedementos importantes que empregan Tc-99m, incluíndo imaxes de todo 
o corpo para detectar metástases óseas, imaxes de ganglios centinelas antes da cirurxía para o 
cáncer de mama ou melanoma, así como imaxes de tiroides, cerebro, pulmón e renal. O Tc-99m 
fai, sen dúbida, honor a súa reputación como o "isótopo de cabalo de batalla" da medicina nuclear. 

 
Figura 6. Unha das formas en que se acomplexa o Tc para uso médico. 

 
16 O termo "metaestable" refírese ao feito de que estes estados excitados teñen unha vida media de 

máis de 100 a 1000 veces a vida media dos estados nucleares excitados. Neste caso, o Mo-99 
desintégrase para dar Tc-99 nun estado nuclear excitado. En xeral, cando isto ocorre o núcleo pasa 
a estado fundamental en picosegundos emitindo radiación gamma, pero nun estado mestaestable -
como o do Tc-99m- isto ocorre nun tempo suficientemente longo para ser utilizado de xeito práctico. 

17 Parte da descrición que segue está baseada no pequeno traballo presentado en 
https://physicsworld.com/a/battle-of-the-elements-technetium-99m-diagnoses-disease-then-
decays-away/ 
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Porén, en termos de subministro, ten pasado este isótopo por problemas. Para crear Tc-99m, 
primeiro debe producirse Mo-99, que ten unha vida media de 66 horas, e que se transporta máis 
facilmente aos hospitais ca o seu produto de desintegración de máis curta duración. O Mo-99 
xérase tradicionalmente mediante a fisión de uranio-235, logrado mediante o bombardeo con 
neutróns sobre brancos de uranio, e é realizado nun número limitado de reactores nucleares. Hai 
arredor dunha década, o campo da medicina nuclear experimentou unha gran escaseza de 
subministro causada polo peche simultáneo de dous destes reactores envellecidos polo seu uso 
durante períodos prolongados. Para facer fronte a esta vulnerabilidade, os gobernos e a industria 
tomaron medidas para mellorar a fiabilidade da cadea de subministro Mo-99/Tc-99m. 

Ademais de acordos para a produción de respaldo e o subministro de Mo-99 para casos de peches 
programados (ou non programados), están a se desenvolver métodos de produción alternativos 
que non requiran brancos de uranio. Un enfoque é utilizar a captura de neutróns, na que o isótopo 
estable Mo-98 captura un neutrón e se transmuta a Mo-99. Outros enfoques eliminan por 
completo a necesidade dun reactor, como é o caso da transmutación inducida por fotóns de Mo-
100 a Mo-99 utilizando fotóns de aceleradores de electróns. As necesidade de Tc-99m é evidente, 
e todas as partes interesadas están a traballar para salvagardar o seu subministro. Estamos a falar 
do radioisótopo médico máis utilizado na medicina nuclear, detrás do que están as vidas de 
centenares de miles de doentes cada ano en todo o mundo. 

Unha cuarta consideración sobre este elemento é a polémica do descubrimento. Non é 
obviamente o primeiro caso, senón que, e coma xa foi indicado no apartado anterior, son moitos 
os elementos que levantaron polémica en relación ao seu descubrimento. Con todo, o caso do Tc 
é exemplificador das dificultades que en moitos casos xurdiron para adxudicar correctamente a 
autoría. 

En 1925, oos químicos alemanes Otto Berg, Walter Noddack e Ida Tacke anunciaron o 
descubrimento dos elementos 75 e 43, propoñendo o nome de “masurio” para o 43 (por Masuria, 
rexión de Prusia da que procedía Noddack). Deduciron a existencia do elemento 43 polo espectro 
de difracción de raios X (seguindo a ley de Moseley que relacionaba o valor da lonxitude de onda 
dos raios X co número atómico ) no mineral columbita, onde se sospeitaba que podía estar ese 
elemento. Pero outros  investigadores daquela época non foron quen de obter ese espectro. A 
realidade é que as cantidades tan pequenas deste elemento imposibilitaban poder medir por esa 
técnica a súa presenza18. Sería por medidas de radioactividade, como fixeron Segré e Perrier nos 
anos 1930, as que permitirían detectar a existencia do Tecnecio.  

Unha última consideración, pero non menos importante, é de dimensión humana, e serve para 
achegar ao alumnado esoutra perspectiva da ciencia que adoita ser moi pouco utilizada na aula. 
Emilio Segré formaba parte do grupo de Física Teórica na Universidade de Roma, que era liderado 
por Enrico Fermi. A actividade de todos os membros deste grupo (e tamén doutro da cidade de 
Florencia) quedo practicamente detida cando o goberno de Mussolini publicou o "Manifiesto en 
defensa da raza” en 1938, que marcaría o comezo dunha serie de decretos legais coa mesma 
intención que os aparecidos naquela época na Alemaña nazi. Os grupos de investigación de Roma 
e Florencia foron diezmados e case destruídos. Cinco profesores de física emigraron: Bruno Rossi. 

 
18Tómese en consideración que o contido do Tc-99 na pechlenda, cun 50 % de uranio, é menor de 1 ng 

por quilogramo de mineral, pero na columbita a cantidade non supera o 5 % de uranio. Isto supón 
que Berg, Noddack e Tacke só podían dispoñer duns poucos picogramos por quilogramo de mineral. 
Con esta cantidade era imposible separar o elemento e detectar o espectro de raios X do novo 
elemento respecto do “ruído”. 

about:blank
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Emilio Segre, Giulio Racah, Enrico Fermi e Franco Rasetti. Outros moitos científicos tiveron que 
seguir os mesmos pasos. 

 
Figura 7. Investigadores do Instituto de Física (Roma) preto do 1930: De esquerda á dereita: Oscar 

D’Agostino, Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Franco Rasetti e Enrico Fermi. 

O medo destes científicos non era infundado. A nai de Emilio Segré, Amelia Treves, a súa prima 
Egle Segrée, e o sogro de Fermi foron arrestados pola SS e deportados a Alemaña, e nunca máis 
se soubo deles. Emilio Segré nunca máis volveu ver aos seus pais vivos.  

Nesa emigración forzada de Segrè aos Estados Unidos atopouso con pouca axuda científica, sendo 
tratado con distancia e pouca xenerosidade por Ernest Lawrence -director do Radiation 
Laboratory daqueles anos en California- a quen Segré coñecía dunha estadía anterior, e a quen 
pedira axuda a súa chegada aos Estados Unidos. Por certo, Lawrence, iniciador no uso dos 
aceleradores de partículas, foi honrado na Táboa Periódica, dándolle o seu nome ao elemento 
químico 103. 

Segré precisaba diñeiro para axudar á súa nai arrestada, e ao seu pai, desolado por este feito. 
Lawrence negoulle ese diñeiro aínda que, moi probablemente, a morte da súa nai e despois a do 
seu pai, non poderían ter sido evitadas. Cando Segré puido retornar a Italia, dispersou sobre a 
terra da sepultura dos seus pais un pouco de pó de Tecnecio, pois aínda que de vida media curta 
en comparación coa idade do noso planeta, ía durar sobre esa tumba moitísimo máis cunhas 
simples flores. 

5. A VILA DE YTTERBY  

É habitual citar esta cidade sueca como a “máis famosa vila da Táboa Periódica”. Sete elementos 
dos sistema periódico foron descubertos nas minas desa vila escandinava. 

Ytterby, unha pequena localidade situada nunha pequena illa de Resarö, pertencen ao 
arquipélago de Estocolmo. Ostenta catro elementos nomeados na súa honra:  Iterbio; Itrio; Erbio 
e Terbio. Y tería máis, pois outros tres elementos foron tamén descubertos nas minas desa vila 
sueca, pero xa non era posible “xogar” co seu nome para ese tres novos. Así, o Holmio toma o 
nome latino de Estocolmo; o Tulio, o nome mítico de Escandinavia e o Gadolinio, na honra do 
químico sueco Johan Gadolin, quen descubriu a primeira terra rara (o itrio). Hai quen, tendo en 
conta a importancia que esta vila tivo para a Táboa Periódica, e facendo paralelismo coa 
importancia que outras lllas tiveron no traballo de Darwin, chámanlle a ese lugar sueco, as “illas 
das Galápagos” da Química.  
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Figura 8. A mina de Ytterby en 1910. 

 

Cales son as razóns da aparición de tantos elementos químicos nun lugar, por outra parte, tan 
aparentemente “remoto”?  

Para comezar, está a razón química, pois, como é coñecido, a configuración electrónica das terras 
raras dá lugar a un comportamento químico semellante, así que onde hai un deles teñen que 
aparecer os outros. Pero hai unha circunstancia especial que se engade a anterior, e é que os 
glaciares durante a última glaciación retiraron as capas superiores do solo deixando expostas as 
capas inferiores, permitindo así unha minería de superficie.  

Porén, estas dúas razóns non son extraordinarias e teñen ocorrido noutros moitos lugares do 
planeta, así que fai falta máis razóns.  

Unha terceira razón é de carácter económico. A mina de Ytterby non foi aberta para buscar novos 
elementos, senón para obter feldespatos, cos que lanzar a industria cerámica. Esta non tiña só 
valor estético, senón que para os suecos o feldespato permitíalles facer mellores estufas, e iso non 
era cousa menor nun país tan septentrional. Así que a finais do S.XVIII abriuse a mina de Ytterby.  

 
Figura 9. Placa que lembra a zona de tantos descubrimentos de elementos químicos. 
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Pero isto aínda non explica o descubrimento de tantos novos elementos, pois os traballadores e 
empresarios poderían ter tirado ao lixo todo aquilo que non fose feldespato. 

Pero entón aparece a cuarta razón: esta foi a Ilustración, nacida en Francia, e que tamén comezou 
a estenderse por Suecia. Xeólogos e químicos suecos, empurrados pola ansia de coñecemento, 
foron sensibles ás historias que viñan desa pequena localidade e que falaban de minerais 
descoñecidos que aparecían ao carón daqueles que eran de interese mineiro. Estes minerais 
chegaron ao gran químico da época en Suecia, Johan Gadolin, quen non sen esforzo foi quen de 
illar o Itrio, e deixando claro que tiña que haber outros máis que serían máis tarde descubertos. 

Hoxe nada lembra ese pasado, pois a mina pechou hai moito tempo e todo está cuberto de vida 
vexetal, O único recordo é unha placa nunha rocha que fala da proximidade da mina, colocada 
pola ASM (antiga Sociedade Americana dos Metais), e algunhas rúas da localidade que levan o 
nome dos elementos químicos descubertos. 

6. DARLEANE C. HOFFMAN E OS ELEMENTOS SUPERPESADOS 

Cando falamos de mulleres e a Táboa Periódica veñen de inmediato ao noso discurso nomes que 
van desde Marie Paulze Perret a Lise Meitner, ou desde Marie Curie a Marguerite Perey... Porén,  
a estadounidense Darleane Hoffman, de 93 anos de idade no momento de escribir isto, ten por 
dereito propio un lugar máis ca destacado neste asunto. 

 
Figura 10. Darleane Christian Hoffman. 

En efecto, en tempos nos que os teitos de cristal estaban aínda máis altos ca hoxe, Darleane 
Hoffman, foi a líderesa do equipo que descubriu os elementos superpesados con Z: 104, 105 e 
106, no Lawrence Berkeley Laboratory.  

Xa antes, e cunha perseverancia propia de quen sabía que por ser muller tiña que ir aínda máis 
aló ca os seus colegas masculinos, conseguiu detectar, a pesar da incredulidade destes, o Pu na 
superficie terrestre. En 1997 recibiu a prestixiosa National Medal of Science do seu país, por 
traballos: co elemento Pu; polos seus estudos en núcleos superpesados; pero sobre todo pola súa  
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extraordinaria traxectoria docente en “química nuclear”, e no seu posto de directora do Seaborg 
Institute for Transactinium Science of the University of California.  

Unha das súas máis importantes achegas no campo nuclear foi o entendemento da fisión 
espontánea nos inicios dos anos 70 do século pasado. Sabíase que os núcleos pesados podían 
fisionar, pola acción de neutróns externos, pero Hoffman descubriu que, os núcleos de Fm podían 
fisionar espontaneamente. Isto abría as portas a novos métodos para almacenar refugallos 
nucleares, permitindo tamén, unha mellor comprensión da estabilidade nuclear dos elementos 
químicos da Táboa Periódica. 

Como xa se comentou antes, Darleane C. Hoffman tivo que loitar duramente para se abrir paso 
nun tempo moi difícil para as mulleres; por iso, ten especial relevancia indicar as posicións 
científicas e docentes que foi ocupando desde moi nova. Así, ó inicio dos anos 50 traballou como 
química no Oak Ridge National Laboratory e, pouco despois no ano 1953, entrou como “staff 
member”en Los Alamos Scientific Laboratory e que, en 1979, convertéuse en Division Leader of 
the Chemistry and Nuclear Chemistry Division (Isotope and Nuclear Chemistry Division) deste 
laboratorio. Nos anos 80 pasou a ser investigadora e docente no Department of Chemistry at UC 
Berkeley and Leader of the Heavy Element Nuclear & Radiochemistry Group at LBNL Ademais, 
axudou a fundar o Seaborg Institute for Transactinium Science at LLNL en 1991, converténdose 
na súa primeira Directora, posto que ocupou ata o seu retiro no ano 1996. 

Entre outras distincións mencionamos as seguintes: Priestley Medal (2000), Natonal Medal of 
Science (1997), Garvan-Olin Medal (1990), ACS Award for Nuclear Chemistry (1983) (first 
woman to win the award), Membro da Academia Noruega de Ciencias e Letras,...etc. 

Aparte dos malos momentos durante a súa carreira científica, por mor da súa condición de muller, 
seguramente un dos que máis dor lle produciu foi o grave caso da fraude científica cando no seu 
laboratorio foi anunciado, por parte dun grupo dos seus investigadores, o descubrimento do 
elemento 118. A este suceso imos dedicarlle o seguinte apartado.  

7. A TÁBOA PERIÓDICA E AS MISERIAS HUMANAS.19  

Desde que comezaron a aparecer os ordenamentos, clasificacións, agrupamentos  de elementos 
químicos, e finalmente a Táboa Periódica, a ansia por chegar primeiro a nomear un novo elemento 
conduciu a pequenas e grandes precipitacións, a controversias e a descualificacións persoais. Xa 
nun apartado anterior indicamos a gran cantidade de elementos químicos supostamente 
descubertos, a gran variedade de nomes propostos, etc.  Imos citar neste apartado unha das 
grandes fraudes da ciencia dos últimos vintecinco anos, e que ten especial importancia por 
acontecer nun dos mellores centros de investigación, no campo dos novos elementos, en 
particular os elementos superpesados. 

Os nucleos superpesados non poden existir na natureza debido ao seu alto número de protóns, o 
que fai que a respulsión culombiana supere o efecto internucleónico da interacción forte. É dicir, 
cando hai moitos protóns, os que están máis afastados dentro do núcleo seguen a sufrir unha 
considerable repulsión eléctrica, pero ese afastamente fai que a atracción debida á carga de color 
dos seus quarks sexa pequena. Para os crear é preciso lanzar núcleos de elementos lixeiros sobre 
un branco dun núcleo pesado que teña un tempo de vida suficiente alto como para que se produza 

 
19 Parte deste apartado está baseado no artigo Chapman K. (2019) “The element that never was”, na 

web de ChemistryWorld. (https://www.chemistryworld.com/features/victor-ninov-and-the-element-
that-never-was/3010596.article) 
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a eventual fusión entre eles. Hai obviamente que elixir a parella axeitada para lograr o núcleo 
buscado; pero o resultado é a tendencia imparable a se desintegrar. Por exemplo, en 1974, o 
equipo liderado por Al Ghiorso20 en Berkeley, traballando en colaboración con o Lawrence 
Livermore National Laboratory, sintetizaron o elemento 106 disparando núcleos de osíxeno (Z = 
8) sobre californio (Z = 98). En aparencia esta técnica parece sinxela, pero a posibilidade de 
colisión é moi pequena, e o núcleo formado ten un tempo de vida extremadamente curto21.  

 
Figura 11. Al Ghiorso e unha das montaxes para crear núcleos superpesados. 

A dificultade de obter un resultado inequívoco e a competencia co grupo rival ruso de Dubna, 
USSR, liderado por Georgy Flerov e Yuri Oganessian, fixo que a aceptación dese descubrimento 
tivese que agardar ata 1993, cando en Berkeley foi confirmado sendo catro anos máis tarde 
chamado “Seaborgium” (Sg). 

Ademais do grupo ruso, nas décadas de 1980 e 1990, tamén aparece o equipo alemán do GSI 
Darmstadt, que descubre os elementos 107–112, sendo o físico búlgaro Victor Ninov un dos 
codescubridores. Ansioso Berkeley por volver á cabeza neste campo faise cos servicios de Ninov; 
o traballo específico deste físico centrábase no uso do programa informático de análise Gosey co 
que parecía tomar avantaxe Berkeley fronte ao novo equipo ruso-americano formado por Dubna 
e Livermore que crían ir en cabeza cara a síntese do elemento 118. 

De feito, en 1998, o grupo liderado por Oganessian informou da creación do elemento 114 
facendo colidir núcleos de Ca sobre Pu. Aínda que o descubrimento non foi inmediatamente 
confirmado, o grupo de Ninov sabía que non podía demorarse. Baseándose nun estudo previo 
levado a cabo por Al Ghiorso e Darleane C. Hoffman, decidiron bombarder Pb-203 con Kr-86 para 
crear o elemento 118. O 27 de maio de 1999 o equipo de Berkeley anunciou a síntese en Physical 
Review Letters. Calquera persoa involucrada foi incluída como coautora, mesmo os estudantes de 
posgrao.  

 
20 Moitos expertos no campo da síntese de núcleos superpesados propuxeron o nome de Ghiorso para 

o elemento 118 no canto de Oganesson (que procede de Yuri Oganessian, líder neste campo en 
Rusia), pois estivo detrás do maior número de procesos que lograron crear novos elementos. 

21 Para ter unha aproximación ao enorme traballo que esta tecnoloxía implica pode consultarse Cid R., 
Cid Vidal X. (2011). “Un nuevo nombre en la Tabla Periódica: el Copernicio”. Revista Española de 
Física 25 (1), pp 47-54. 
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A repercusión foi enorme, e en todos os outros laboratorios comezou a carreira para repetir o 
experimento. En particular, o líder do GSI alemán, Sigurd Hofmann, quen coñecía a Ninov da etapa 
deste en Darmstad, tentou repetir o experimento de Ninov, pero non foi quen de obter éxito. O 
mesmo ocorreu con equipos francés e xaponeses, e a actitude de Ninov comezou a se encher de 
evasivas en relación a contestar esta cuestión. Berkeley tentou o experimento outra vez en 2000, 
pero, do mesmo xeito que os outros laboratorios, non puideron repetir a obtención do elemento 
118. 

 
Figura 12. Ninov e Gregorich co seu dispositivo onde “creron” sintetizar o elemento 118. 

En 2002 Ninov foi acusado de mala praxe científica, polo Lawrence Berkeley National Laboratory, 
e foi cesado. Durante setenta anos, Berkeley liderou o descubrimento de elementos químicos e, 
agora, a súa reputación estaba en cuestión.  

Isto ocorreu pouco despois do pasamento de Glenn T. Seaborg, figura indiscutible durante 
cincuenta anos no estudo dos elementos transuránidos e que, segundo Al Ghiorso, foi unha boa 
cousa pois Seaborg non o tería soportado.  

 
Figura 13. Seaborg foi quen propuxo o deseño horizontal da Táboa Periódica para introducir os novos 

elementos transuránidos. 
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Cómpre lembrar que Seaborg foi a primeira persoa en ver o su nome na Táboa Periódica, pois 
había unha especie de lei non escrita que viña a dicir que para propoñer a unha persoa, para 
nomear un elemento, debería ter finada. 

Para moitos científicos e científicas do LBNL, a creación do elemento 118, de ter sido válido, tiña 
unha clara destinataria: Darlene C. Hoffman, pero ela tivo que “quedar sen elemento” e sufrir 
neses últimos anos en activo da súa carreira o resultado desa fraude de dobre maneira.  

Finalmente Physical Review Letters aceptou a retirada do artigo, e o laboratorio recuperou a súa 
credibilidade. 

8. GRUPO DE TRABALLO SOBRE TERMINOLOXÍA QUÍMICA DA RSEQ. 

Para ir rematando con estas aportacións un pouco fóra do ámbito habitual do que coñecemos 
sobre a Táboa Periódica, cremos de interese reproducir a decisión do “Grupo de trabajo sobre 
terminología química de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ)” en relación coa tradución 
ao español dos 118 nomes dos elementos químicos da Táboa Periódica dos elementos baseados 
na versión da IUPAC do 28 de novembro de 2016, e tendo en conta os acordos adoptados pola 
RAC, a RAE, a RSEQ e a Fundéu. Transcribímola deseguido tal como foi presentada. 

Nombres y símbolos en español de los elementos aceptados por la IUPAC el 28 de 
noviembre de 2016 acordados por la RAC, la RAE, la RSEQ y la Fundéu  

Miguel Ángel Ciriano, José Elguero, Javier García-Martínez, Pilar Goya, Pascual Román Polo. Grupo 
de trabajo sobre terminología química de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ). C-e: 
pascual.roman@ehu.es  

El 28 de noviembre de 2016 la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) publicó 
la tabla periódica de los 118 elementos químicos conocidos y aceptados con sus nombres y 
símbolos.[1,2] En el informe realizado por el grupo de trabajo sobre terminología química de la 
Real Sociedad Española de Química (RSEQ) se recomendaba traducir al español los nombres de 
los elementos químicos de números atómicos 113, 115, 117 y 118 adoptados definitivamente por 
la IUPAC como nihonio (Nh), moscovio (Mc), tennesso (Ts) y oganessón (Og), respectivamente.[3] 
Por otro lado, el Departamento de "Español al día" de la Real Academia Española (RAE) elaboró 
un informe sobre el nombre en español de los nuevos elementos de números atómicos 113, 115, 
117 y 118 que fue aprobado con fecha 22 de diciembre de 2016 por la Comisión de Vocabulario 
Científico y Técnico de la RAE en el que proponían los nombres de nihonio (Nh), moscovio (Mc), 
teneso (Ts) y oganesón (Og), respectivamente. Ante las discrepancias surgidas en los nombres de 

 
Figura 14. Physical Review Letters anuncia que o artigo de Ninov foi “retractado”. 
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los elementos de números atómicos 117 y 118, se decidió convocar una reunión entre 
representantes de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (RAC), la RAE, la 
RSEQ, y la Fundéu sobre los nombres españoles de los elementos químicos. Dicha reunión tuvo 
lugar el día 1 de febrero de 2017 en la sede la RAC con el fin de adoptar un criterio unificado 
debido a la diferente grafía que se asignaba a algunos elementos químicos en español. Los 
asistentes fueron: José Elguero Bertolini (presidente de la RAC), Salvador Gutiérrez Ordóñez 
(académico miembro de la Comisión de Vocabulario Técnico de la RAE), Elena Hernández 
(directora del Departamento de «Español al día» de la RAE), Pascual Román Polo (coordinador 
del grupo de trabajo sobre terminología química de la RSEQ) y Javier Bezos López (ortotipógrafo 
y responsable de la Wikilengua en Fundéu BBVA). Se revisaron los nombres en español de todos 
los elementos químicos con el fin de asignar a cada uno de ellos un único nombre. A continuación, 
se indican los acuerdos adoptados en relación con los nombres que en este momento figuran en 
el Diccionario de la lengua española (DLE, 23.a ed., RAE y ASALE, 2014) y con los ya aprobados 
para su incorporación en próximas actualizaciones:  

1. Dar preferencia a la grafía zinc para el elemento de número atómico 30 y registrar cinc como 
variante, de acuerdo con el uso mayoritario. [Supone invertir la preferencia actual del DLE].  

2. Mantener la preferencia por la grafía kriptón para el elemento de número atómico 36 y 
registrar criptón como variante, de acuerdo con el uso mayoritario. [Supone invertir la 
preferencia actual del DLE].  

3. Dar preferencia a la grafía circonio en el nombre del elemento de número atómico 40 y 
registrar zirconio como variante, de acuerdo con el uso mayoritario.  

4. Mantener la preferencia por la forma telurio como nombre del elemento de número atómico 
52 y seguir registrando teluro como variante.  

5. Dar preferencia a la grafía yodo en el nombre del elemento de número atómico 53 y seguir 
registrando iodo como variante, de acuerdo con el uso mayoritario.  

6. Suprimir tantalio como variante de tántalo, único nombre que debe figurar para el elemento 
de número atómico 73.  

7. Dar como preferida la denominación wolframio (variante volframio) para el elemento 
químico de número atómico 74, a pesar de que el nombre establecido en inglés por la IUPAC sea 
tungsten (español tungsteno). La RSEQ reivindica esa denominación por estar basada en el 
nombre que le dieron quienes primero aislaron este elemento, los hermanos Delhuyar, 
químicos riojanos.  

8. Mantener el par lawrencio/laurencio, con preferencia por la primera forma, en el nombre del 
elemento de número atómico 103. La RAC valorará la posibilidad de incluir en su Vocabulario 
científico y técnico la variante laurencio (que ahora no figura), aunque mantendrá de momento 
la preferencia por lawrencio en espera de ver por cuál de las dos formas se decanta el uso 
mayoritario. En la tabla periódica se dará también preferencia a la grafía más cercana a la 
etimología: lawrencio.  

9. Eliminar el nombre kurchatovio para el elemento de número atómico 104 (denominación 
adoptada por los rusos en el contexto de la Guerra Fría, que durante un tiempo compitió con el 
hoy definitivo rutherfordio). Se puede justificar la supresión por la ausencia en el DLE de 
denominaciones no vigentes hoy de otros elementos químicos.  

10. Sustituir la grafía hassio (en cursiva) por hasio (en redonda) como nombre del elemento 
químico de número atómico 108. Se suprime hassio incluso como variante, pues la secuencia 
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gráfica -ss- es ajena al sistema ortográfico del español. La condición híbrida de esa grafía 
semiadaptada obligaba a escribir el nombre de este elemento en cursiva.  

11. Sustituir la forma darmstadio por darmstatio para el elemento de número atómico 110, por 
ser la t la dental que se conserva en la pronunciación en inglés (al menos en el británico, pues 
en el americano se relaja y suena /d/, tal como puede comprobarse en las pronunciaciones que 
registra el Oxford English Dictionary, y por ser también /t/ el sonido final que presenta en 
alemán la ciudad que le da nombre: Darmstadt [dármʃtat].  

12. Establecer las formas teneso y oganesón como nombres españoles de los nuevos elementos 
de números atómicos 117 y 118, respectivamente.  

13. En relación con las pautas de la IUPAC para la creación de los nombres provisionales de los 
nuevos elementos químicos y el conflicto que se plantea con la norma ortográfica del español 
que obliga a escribir m antes de p o b (p. ej., ingl. ununpentium > esp. unumpentio), se sugiere 
que, si no se quiere aplicar esa norma ortográfica por considerar que oscurece la formación 
numérica composicional de esos nombres, se emplee la grafía inglesa (con terminación –ium) 
en cursiva hasta tanto se apruebe el nombre definitivo y su adaptación a nuestra lengua. El uso 
de la grafía original inglesa permite mantener las secuencias etimológicas np y nb inalteradas, 
mientras que su mantenimiento en la forma española (*ununpentio, por ejemplo) supone la 
creación de formas semiadaptadas, híbridos que no responden ya ni a las pautas ortográficas 
inglesas ni a las españolas.  

[1] IUPAC Periodic Table of the Elements, versión fechada el 28 de noviembre de 2016, 
bit.ly/2bjmHcz, visitada el 08/02/2017.  

[2] (a) IUPAC announces the names of the elements 113, 115, 117 and 118, IUPAC recent 
posts, 30/11/2016; bit.ly/2fPyFQg, visitada el 08/02/2017. (b) IUPAC announces the names 
of the elements 113, 115, 117 and 118, IUPAC recent posts, 30/11/2016. For Immediate 
Release 30 November 2016, Formato PDF, bit.ly/2gEUbs5, visitada el 08/02/2017.  

[3] M. A. Ciriano, J. Elguero, J. García-Martínez, P. Goya, P. Román Polo, An. Quím. 2016, 112(4), 
200-204, bit.ly/2jeSVL0, visitada el 08/02/2017. 

9. FINALIZANDO. 

Ao longo do S. XIX e XX foron realizadas grandes unificacións na Física e na Química en campos 
moi diversos, sendo a harmonía, a simetría e a estética as bases deses logros monumentais do 
intelecto humano. Emerxen xigantes científicos da talla de Faraday, Maxwell e Ampère coa síntese 
entre a electricidade, magnetismo e óptica; Einstein coa unificación espazo-tempo; Planck, 
Einstein, Heisenberg, Schrodinger, Born… coa conexión cuántica na interacción radiación-
materia; Dirac na presentación da relación materia-antimateria; Swinger, Feynmann e Tomonoga 
na construción da electrodinámica cuántica; Salam, Weinberg e Glashow na unificación das 
interaccións electromagnética e débil; en fin, Englert, Brout e Higgs dando resposta ao problema 
da masa das partículas. 

Moitos dos logros dalgúns dos científicos que vimos de nomear tamén permitiron o 
desenvolvemento da Química como ciencia moderna, o que posibilitou as primeiras clasificacións 
dos elementos químicos coñecidos e, dalgún xeito, a grande unificación desta ciencia. Chégase ao 
cambio de paradigma cando Mendeleiev presenta o seu Sistema Periódico en 1869. Despois, foron 
xurdindo ao longo do século XX outros moitos nomes relacionados coa Táboa Periódica, e neste 
traballo destacamos figuras da talla de Marie Curie, Lise Meitner, Ida Tacke, Glenn Seaborg, 
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Marguerite Perey, Darleane Hoffman, Emilio Segré, Al Ghiorso, Gueorgui Flerov, Sigurd Hofmann 
ou Yuri Oganessian.  

Cando escribimos estas liñas os laboratorios de núcleos superpesados, nomeadamento o 
Laboratorio Nishina do centro de investigación Riken en Xapón, seguen á procura de crear novos 
elementos máis aló do 118. Máis pronto ca tarde eses elementos aparecerán, e quen sabe se algún 
deles deparará algunha sorpresa que veña, como en tantas outras ocasións, a revolucionar o xa 
establecido. 

Para rematar, e despois de ter abordado nun dos apartados anteriores as peculariedades do 
grupo dos lantanoides, non me podo resistir en traer aquí unha regra nemotécnica propia para 
lembrar a primeira letra do símbolo dos elementos desa familia de elementos. Era finais dos 
oitenta  e certa sinrazón dun alcalde deu lugar a unha duradeira polémica en relación ao nome da 
súa cidade. 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Dy Tb Ho Er Tm Yb Lu 

La Coruña Paco Non Pode Soar En Galego Doce Tenra Harmoniosa Empregando Tan Yuppie Letra 

É unha regra nemotécnica para recordar os nomes deses elementos, orientada a facilitar esa 
tarefa e sen outra intencionalidade... ou si.  
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1. INTRODUCIÓN 

Neste ano no que se están a celebrar os 150 anos da creación da táboa periódica por Mendeleev 
parécenos importante aumentar o interese do noso alumnado na aprendizaxe desta táboa. Para 
isto, a continuación, preséntase unha actividade innovadora para a aprendizaxe do Sistema 
Periódico dos elementos [1]. A proposta busca fomentar unha actitude máis positiva do alumnado 
cara a ciencia levando a cabo unha aprendizaxe contextualizada da táboa periódica dos 
elementos. 

Para o seu desenvolvemento, proponse a metodoloxía de indagación coma estratexia de 
aprendizaxe activa e colaborativa, co obxectivo de promover o interese do alumnado e implicalo 
no seu propio proceso de ensinanza-aprendizaxe. Esta metodoloxía porase en práctica utilizando 
a ferramenta didáctica WebQuest. Nela, preséntase unha actividade na que as alumnas e alumnos 
terán que realizar unha busca de información de forma guiada partindo dun problema exposto 
para, posteriormente, analizar os datos obtidos e establecer conclusións.  

Durante a actividade fomentarase o traballo colaborativo, xa que o obxectivo para o alumnado é 
solucionar o problema de forma grupal e, a maiores, tratarase de potenciar a súa creatividade 
mediante a elaboración dun informe en forma de publicación de Instagram e dun vídeo para 
YouTube. Para finalizar a actividade, elaborarase unha táboa periódica sostible de forma grupal. 

 

[1] Este artigo é un resumo do Traballo Fin de Mestrado “Actividad innovadora: una tabla periódica 
sostenible” defendido pola autora e dirixido por Pedro Vega Marcote dentro do Mestrado Universitario 
en profesorado de ESO e Bacharelato, F.P. e Ensino de Idiomas. 

CONSTRUÍNDO UNHA TÁBOA PERIÓDICA SOSTIBLE 

FERNÁNDEZ FARIÑA, SANDRA 

Departamento de Química Inorgánica 
Universidade de Santiago de Compostela 
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2. XUSTIFICACIÓN 

Na actualidade, a ciencia é indispensable para o desenvolvemento da cidadanía, por isto 
considérase esencial para a formación do noso alumnado, unha educación científica que lles 
permita comprender a realidade, coñecer os problemas da nosa sociedade, así coma desenvolver 
un pensamento crítico que lles permita diferenciar aquelas informacións falsas que intentan 
danar o papel da ciencia. Para todo elo, é primordial que o alumnado responda de forma positiva 
ás materias científicas sendo este obxectivo un dos grandes retos actuais para os docentes destas 
materias.  

A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible para o desenvolvemento do 
pensamento crítico [2], sen embargo cada vez hai menos interese por parte do alumnado. 

Para resolver este problema, é de gran importancia que se leve a cabo unha aprendizaxe 
contextualizada que estableza relacións entre ciencia, tecnoloxía, sociedade e medio ambiente, 
que permitan lograr unha alfabetización científica do alumnado, de forma que perciban a 
utilidade da ciencia na vida [3,4].  

A maiores, estas estratexias han permitir unha maior concienciación do alumnado cara a 
problemática social que xera a ciencia e a tecnoloxía e, tamén, unha maior sensibilización fronte 
aos problemas que afectan á calidade de vida do ser humano e, en xeral, a de todo o ecosistema 
[5]. 

2.a IMPORTANCIA DA APRENDIZAXE DO SISTEMA PERIÓDICO 

O Sistema Periódico permítenos ordenar e clasificar os elementos químicos segundo as súas 
propiedades, así coma comprender a súa natureza e o seu comportamento químico, polo que para 
unha mellor comprensión da química é importante insistir ao noso alumnado na necesidade da 
súa aprendizaxe. É ben coñecido que gran parte do alumnado adopta unha actitude negativa cara 
el [6], debido en parte ao esforzo de memorización que deben realizar para coñecer un gran 
número de elementos e símbolos sen aparente utilidade para a súa vida cotiá [7]. 

 

[2] DOG. (29 de xuño de 2015). DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 25434-
27073. Galicia: Diario Oficial de Galicia. 

[3] Martínez, L., Villamil, Y., e Peña, D. (2006). Actitudes favorables hacia la química a partir del enfoque 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA). I Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, 
Sociedad e Innovación CTS+I.  

[4] Sjöström, J., e Talanquer, V. (2014). Humanizing Chemistry Education: From Simple 
Contextualization to Multifaceted Problematization. Journal of Chemical Education, 1125-1131.  

[5] Henao Hueso, O., e Sánchez Arce, L. (2019). La educación ambiental desde la interdisciplinariedad 
en la educación básica secundaria. Recuperado el 6 de Mayo de 2019, de 
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/255 

[6] Román, P. (2015). La tabla periódica de los elementos químicos para niños y abogados. Anales de 
Química, 247-253. 

[7] Martínez-Calvo, M., Bermejo, M., González-Noya, A., Romero, M., e Pedrido, R. (2009). O Sistema 
Periódico en cifras. En Boletín das Ciencias, nº 67, (págs. 99-117). ENCIGA. 
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Por iso, é fundamental non caer nunha ensinanza baseada unicamente na súa memorización, que 
faga crer ao alumnado que a táboa periódica só é un instrumento que serve para formular [8], e 
facer o esforzo para que a súa aprendizaxe sexa máis sinxela, atractiva e completa. Para 
conseguilo é primordial que as alumnas e os alumnos perciban a táboa periódica de forma menos 
abstracta, sendo fundamental a contextualización dos elementos que a compoñen. Esta 
identificación e valoración da presencia dos elementos máis importantes no seu entorno cotián 
permitiralles ter a capacidade de vincular o que estudan co mundo que lles rodea, promovendo, 
ademais, unha actitude máis positiva cara a ciencia [9]. 

2.b IMPORTANCIA DA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Debido á crise ambiental que estamos a vivir na nosa sociedade [10], o quecemento global 
converteuse nun dos fenómenos que causa unha maior preocupación no século XXI; por iso é 
imprescindible a concienciación da sociedade sobre a importancia de actuar no coidado do medio 
ambiente [11]. Para conseguir este obxectivo, a comunidade educativa ten que xogar un papel 
moi importante, debendo fomentar nos máis novos un cambio nas actitudes e valores cara o 
desenvolvemento de prácticas máis sustentables, mediante a Educación Ambiental. 

A Educación Ambiental persegue a formación de persoas responsables co medio ambiente, 
capaces de respectar a natureza e de recoñecer os problemas ambientais para desenvolver 
comportamentos sostibles [12]. Polo tanto é de extrema importancia reestruturar o currículo 
escolar incluíndo na educación obrigatoria a “dimensión ambiental” desenvolvendo estratexias 
que promovan a formación de persoas concienciadas que dean lugar a un cambio cara un estilo 
de vida máis sostible e que, ao mesmo tempo, sexan conscientes de que o quecemento global se 
produce debido aos nosos malos hábitos e que unicamente está nas nosas mans poder detelo.10 
Unha das estratexias que se propoñen para lograr a concienciación cidadá no noso sistema 
educativo é o uso dun enfoque interdisciplinario que estableza relacións entre ciencia, tecnoloxía, 
sociedade e ambiente [13] (ver Figura 1) e que se pretende relacionar, nesta actividade, co 
Sistema Periódico. 

 

[8] Franco-Mariscal, A. J., e Oliva-Martínez, J. M. (2012). Dificultades de comprensión de nociones 
relativas a la clasificación periódica de los elementos químicos: La opinión de profesores e 
investigadores en educación química. Revista científica. 

[9] Franco-Mariscal, A., e Oliva-Martínez, J. (2013). Evolución en el alumnado de la idea de elemento 
químico a lo largo del bachillerato. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 353-
376. 

[10] UN Environment. (2019). Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 6. Recuperado el 21 de Mayo 
de 2019, de https://www.unenvironment.org/es/resources/perspectivas-del-medio-ambiente-
mundial-6 

[11] Hernández, A., Burgui, M., Velázquez, F., e Corrales, J. (2018). ¿Responden los libros de texto a las 
demandas de la educación ambiental? Un análisis para la educación secundaria. Boletín de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, 80-110. 

[12] Mogensen, F., Mayer, M., Breiting, S., e Varga, A. (2009). Educación para el desarrollo sostenible. 
Tendencias, divergencias y criterios de calidad. Barcelona: Graó. 

[13] Henao Hueso, O., e Sánchez Arce, L. (2019). La educación ambiental desde la interdisciplinariedad 
en la educación básica secundaria. Recuperado el 6 de Mayo de 2019, de 
https://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/article/view/255 
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Figura 1. Enfoque interdisciplinar CTSA. 

Neste artigo propoñemos unha actividade innovadora co fin de espertar o interese do alumnado 
cara o Sistema Periódico, así coma fomentar un hábito de vida máis sostible. Tamén se considera 
de moita importancia a introdución da educación ambiental no ensino obrigatorio, xa que urxe 
formar a persoas concienciadas co medio ambiente [14], co obxectivo de promover no alumnado 
un cambio nas súas actitudes e valores cara o desenvolvemento de prácticas máis sostibles [15]. 
Polo tanto, a contextualización dos elementos da táboa periódica, utilizando unha perspectiva 
sostible, podería lograr que a aprendizaxe do alumnado sexa máis significativa e, ao mesmo 
tempo, conseguir unha maior conciencia medioambiental. 

3. COMPETENCIAS QUE IMOS TRABALLAR 

1. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

2. Competencia aprender a aprender. 

3. Competencia dixital. 

4. Competencia social e cívica. 

5. Competencia en comunicación lingüística. 

4. OBXECTIVOS 

O obxectivo xeral desta actividade é que o alumnado coñeza a importancia que teñen os 
elementos químicos que constitúen a táboa periódica relacionándoos coa materia inerte e 
recoñecendo a influencia que teñen no medio ambiente. Para conseguilo, establécense os 
seguintes obxectivos específicos: 

 

 

[14] Pérez-Franco , D., de Pro-Bueno , A., e Pérez-Manzano, A. (2018). Actitudes ambientales al final de 
la ESO. Un estudio diagnóstico con alumnos de Secundaria de la Región de Murcia. Revista Eureka sobre 
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 3501-3517. 

[15] Torres-Porras, J., e Arrebola, J. (2018). Construyendo la ciudad sostenible en el Grado de 
Educación Primaria. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2501-2515. 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

43 

1. Recoñecer a táboa periódica como ferramenta de ordenación e clasificación dos elementos 
químicos. 

2. Identificar os diferentes elementos químicos que forman o Sistema Periódico. 

3. Recoñecer a influencia que teñen os elementos químicos na nosa sociedade e no medio 
ambiente. 

5. CONTIDOS 

 Introdución ao Sistema Periódico dos elementos. 

 Os elementos químicos principais e a súa simboloxía. 

 Importancia dos elementos químicos na nosa sociedade. 

 Impacto dos elementos químicos no medio ambiente. 

6. METODOLOXÍA 

Durante a posta en práctica desta actividade farase uso dunha metodoloxía de indagación, xa que 
diversos estudos realizados demostran que a aprendizaxe a través de experiencias prácticas, 
onde o alumnado teña un papel activo e de razoamento, favorecen que a aprendizaxe sexa máis 
significativa [16]. Para iso, farase uso da WebQuest, unha actividade deseñada polo profesorado 
na que o alumnado disporá de recursos web seleccionados anteriormente que lle servirán de guía 
para buscar a información, que aprenderá a recoller e analizar de forma que consiga chegar máis 
sinxelamente á conclusión do problema exposto [17]. 

A metodoloxía de aprendizaxe por indagación consiste na busca de solucións mediante a 
realización de pequenas investigacións por parte do alumnado a partir dun problema exposto 
polo docente. Este problema debe ser de actualidade e hase presentar de forma que esperte o 
interese do alumnado e de modo que estea contextualizado no seu contorno máis próximo. Desta 
forma, establecendo relacións entre os contidos e os problemas da vida cotiá do alumnado 
conséguese que comprendan a influenza e as aplicacións que ten a ciencia na nosa sociedade. 

No presente traballo proponse o quecemento global como problema de actualidade; búscase 
motivar ao alumnado a participar na aula e a que desenvolva diferentes destrezas de razoamento. 
Isto realízase mediante a busca e análise de información sobre que elementos químicos están 
relacionados con este problema, así como da proposta de diferentes alternativas ou solucións ao 
mesmo [16]. 

Pretenderase tamén a integración das tecnoloxías da información e da comunicación (TICs) nas 
actividades, de modo que se desenvolva a competencia dixital do alumnado e se fomente a súa 
participación e motivación [18].  

 

[16] Crujeiras-Pérez, B., e Cambeiro, F. (2018). Una experiencia de indagación cooperativa para 
aprender ciencias en educación secundaria participando en las prácticas científicas. Revista Eureka 
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 1201-1209. 

[17] Temprano, A. (2007). Problematica metodologica en la elaboración de las webquest. Recuperado 
el 10 de Mayo de 2019, de http://phpwebquest.org/tutoriales/webquest.pdf 

[18] Curto Prieto, M., Orcos Palma, L., Blázquez Tobías, P., e Molina León, F. (2019). Student Assessment 
of the Use of Kahoot in the Learning Process of Science and Mathematics. Education Science. 
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Durante a realización desta actividade proponse tamén o mobile-learning que utiliza os 
smartphones como ferramenta didáctica para favorecer o proceso de ensinanza-aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso, optouse pola elaboración final por parte do alumnado dun “Instagram 
Periódico” e unha táboa periódica formada por códigos QR. Esta última podería ser utilizada nun 
futuro como recurso ou material didáctico. 

Como xa se mencionou, tamén se optou pola introdución de estratexias cun enfoque ciencia-
tecnoloxía-sociedade-ambiente, xa que permiten que o alumnado perciba a ciencia como útil para 
a vida. Desta forma, o alumnado terá a oportunidade de desenvolver unha maior concienciación 
cara problemas actuais, neste caso o quecemento global, esperando que se reflexe no 
desenvolvemento de hábitos máis sostibles. 

7. MATERIAIS E RECURSOS 

Para a posta en práctica desta actividade farase uso principalmente das novas tecnoloxías (Figura 
2) tendo en conta a importancia que teñen estas no día a día do alumnado nativo dixital [19]. É 
por iso, polo que se escolleu a WebQuest como ferramenta principal no proceso de indagación. Así 
mesmo utilizarase o smartphone como ferramenta didáctica, tendo en conta que ambas son 
indispensábeis para a maior parte do alumnado de secundaria. O uso destes recursos tecnolóxicos 
ten como principal obxectivo motivar e xerar interese cara a actividade en particular e cara a 
táboa periódica en xeral. 

 
Figura 2. TICs como ferramentas de aprendizaxe. 

Polo tanto, será necesario que, como mínimo, un membro do grupo teña un smartphone con 
espazo para gravar vídeos e con capacidade dabondo como para baixar a aplicación gratuíta que 
permite ler códigos QR “QR code” e a rede social “Instagram”.  

Nesta última, crearase un perfil conxunto da clase e cada grupo realizará unha publicación cos 
resultados obtidos na primeira tarefa da actividade. Así mesmo, necesitaranse ordenadores para 
realizar as buscas guiadas de información durante a actividade, tamén para subir a conclusión da 
segunda tarefa en formato vídeo á rede social “YouTube” e para xerar os códigos QR que 

 

[19] Gómez Galán, J. (2017). Nuevos estilos de enseñanza en la era de la convergencia tecno-mediática: 
hacia una educación holística e integral. International Journal of Educational Research and Innovation 
(IJERI), 60-78. 
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permitirán visualizar estes vídeos na táboa periódica que se elaborará de forma grupal para 
concluír a actividade. 

Por último, tamén se necesitará un encerado dixital para introducir a actividade, papel e unha 
impresora. 

8. DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 

Neste apartado preséntase o desenvolvemento da actividade proposta para introducir por 
primeira vez o Sistema Periódico dos elementos. Proponse coma unha actividade introdutoria co 
obxectivo de que o primeiro contacto do alumnado co Sistema Periódico sexa máis sinxelo e 
atractivo tratando de evitar un rexeitamento cara a táboa periódica, ferramenta fundamental 
para a química. A actividade (Figura 3) proponse para levar a cabo mediante a metodoloxía de 
aprendizaxe por indagación utilizando unha WebQuest [20].  

 
Figura 3. Actividade WebQuest “Unha táboa periódica sostible”. 

Levarase a cabo en seis sesións de 50 minutos cada unha. Inicialmente formaranse grupos de tres 
persoas cada un e a cada grupo asinaráselle un elemento químico sobre o cal deberán investigar. 
A actividade realizarase de forma colaborativa, sen embargo, as pequenas tarefas que se 
propoñen ao longo da WebQuest levaranse a cabo de maneira individual. Unha vez rematadas as 
tarefas individuais, o alumnado deberá reunirse cos demais membros do seu grupo para poñer 
toda a información reunida en común e elaborar a conclusión ou resultado final de forma 
conxunta. 

A WebQuest está dividida en dúas tarefas, cada unha dispón duns criterios de avaliación e a súa 
propia conclusión, polo que se non fose posible levala a cabo de forma íntegra, podería realizarse 
unicamente unha das partes da actividade segundo as preferencias que teña o docente. 

A primeira tarefa ten como finalidade introducir a historia e as características dalgúns dos 
elementos químicos e relacionalos con obxectos do contorno máis próximo do alumnado. A 
segunda tarefa ten como obxectivo coñecer a influencia que teñen os elementos químicos no 
medio ambiente e lograr unha maior concienciación para o desenvolvemento de hábitos sostibles. 

Na seguinte táboa, amósase un resumo coa secuencia das diferentes tarefas que se levarán a cabo 
durante o desenvolvemento da actividade: 

 

 
[20] https://sites.google.com/view/una-tabla-periodica-sostenible 

WebQuest

https://sites.google.com/view/una-tabla-periodica-sostenible/p%C3%A1gina-principal
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Táboa 1. Secuenciación das tarefas. 

Sesións (duración) Tarefa 

Primeira sesión (50 minutos) Explicación da actividade. 

Segunda sesión (50 minutos) Recollida de información 1ª tarefa. 

Terceira sesión (50 minutos) Elaboración e presentación dun informe. 

Cuarta sesión (50 minutos) Recollida de información 2ª tarefa. 

Quinta sesión (50 minutos) Elaboración do vídeo. 

Sexta sesión (50 minutos) Elaboración da “Táboa Periódica Sostible” 

 

A continuación, farase un breve resumo das tarefas que se van realizar en cada unha das sesións 
que compoñen a actividade: 

 

Primeira sesión (50 minutos): explicación da actividade 

Esta sesión proponse para levar a cabo na aula ordinaria e ten como obxectivo principal espertar 
a curiosidade e a motivación do alumnado cara a táboa periódica. Para comezar, durante os 
primeiros minutos da clase farase unha breve explicación da actividade que se vai realizar nas 
seguintes sesións e, a continuación, formaranse os grupos de traballo de entre tres ou catro 
persoas cada un. 

Unha vez formados os grupos realizarase o sorteo dos elementos químicos xa preseleccionados 
polo profesorado. Os elementos que se propoñen para esta actividade son os seguintes: 
hidróxeno, litio, carbono, nitróxeno, osíxeno, flúor, aluminio, fósforo, xofre, cloro, calcio, titanio, 
vanadio, cromo, manganeso, ferro, cobalto, níquel, cobre, cinc, prata, cadmio, ouro, mercurio e 
chumbo. 

Antes de finalizar a sesión e unha vez formados os grupos e sorteados os elementos, comezarase 
a actividade. En primeiro lugar, realizarase unha choiva de ideas a partir dunha pregunta sobre a 
que se desenvolverá toda a actividade.  

A pregunta, “Todos os elementos químicos contaminan?” pretende sacar á luz as ideas previas do 
alumnado sobre os elementos químicos e a súa influencia no medio ambiente.  

Unha vez acabada a chuvia de ideas, co obxectivo de espertar a curiosidade cara a actividade, 
proxectarase no encerado dixital o problema a partir do cal se vai desenvolver a actividade: “Que 
lle está sucedendo ao noso planeta? Todos escoitamos falar sobre o quecemento global, o efecto 
invernadoiro, a destrución da capa de ozono ou a chuvia ácida, pero parece que a xente non o 
cree. Por elo, un grupo de investigadoras e investigadores solicitan a vosa axuda porque confían 
en que consigades que a xente se conciencie a favor do medio ambiente e leve a cabo 
comportamentos máis sostibles. Así poderedes salvar o planeta!” 
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Segunda sesión (50 minutos): actividades un e dous da primeira tarefa WebQuest, recollida de 
información 

Esta sesión levarase a cabo na aula de informática. Unha vez na aula, o alumnado sentarase de 
forma individual. A finalidade desta segunda sesión é que o alumnado se familiarice cos 
elementos químicos da táboa periódica e estableza relacións entre estes elementos e diversos 
materiais da súa contorna máis próximo. Durante esta sesión levaranse a cabo as actividades un 
e dous da primeira tarefa da WebQuest, correspondentes á recollida de información. 

Co fin de facilitar a recollida de información, deseñouse un cuestionario para que o alumnado vaia 
contestando a medida que avanza na tarefa, de forma que non esqueza ningunha información 
relevante. Así mesmo, o alumnado dispón de tres enlaces a distintas páxinas web que lle 
facilitarán a busca de dita información. A actividade un introdúcese facendo referencia ao Ano 
Internacional da Táboa Periódica. 

Nesta actividade, proporciónase un enlace onde o alumnado poderá coñecer pequenas 
curiosidades como, por exemplo, quen é considerado o pai da táboa periódica ou cantos 
elementos a forman, permitíndolles responder ás dúas primeiras preguntas do cuestionario. 
Tamén se proporcionará outro enlace a unha táboa periódica interactiva onde o alumnado poderá 
investigar sobre as propiedades, familia e bloque onde se atopa, o símbolo ou a historia do 
elemento que está a investigar, permitíndolles contestar ás seguintes tres preguntas. 

A actividade dúas consiste na visualización do vídeo “The Periodic Table Song”. Con este vídeo 
búscase que o alumnado estableza relacións entre os elementos químicos e a materia inerte, de 
forma que poderá responder a última pregunta do cuestionario. Unha vez o alumnado termine as 
dúas primeiras actividades e recolla toda a información, xuntarase cos demais membros do grupo 
e, entre todos e todas, realizarán a terceira actividade. 

 
Figura 4. “Instagram Periódico”. 
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Terceira sesión (50 minutos): actividade tres da primeira tarefa WebQuest, elaboración e 
publicación do informe 

Esta sesión levarase a cabo na aula ordinaria onde o alumnado se sentará por grupos. Unha vez 
rematadas as dúas primeiras actividades, realizarase a actividade tres da primeira tarefa. Nela, o 
alumnado debe preparar un informe que recolla os datos que se consideren máis relevantes de 
toda a información recompilada de forma individual nas actividades anteriores. O informe 
elaborarase en forma de publicación na rede social Instagram e debe ir acompañado dunha imaxe 
ou debuxo cun obxecto cotián onde se poda atopar o elemento químico.  

As publicacións de tódolos grupos faranse nunha mesma conta, creando desta forma un pequeno 
espazo onde se poderá consultar información dos diferentes elementos químicos. Polo tanto, o 
obxectivo final desta sesión, tendo en conta o interese do alumnado hoxe en día cara as redes 
sociais, é a creación dun “Instagram Periódico” (Figura 4). 

Co fin de facilitar a súa realización, será o profesorado o que cree a conta de Instagram para que 
o alumnado a complete ao finalizar a pequena tarefa de investigación. Na WebQuest, o alumnado 
poderá consultar os criterios que se levarán a cabo para a avaliación da tarefa. Desta forma, 
búscase fomentar un maior rendemento e unha maior motivación do alumnado á hora de 
elaborar a publicación no “Instagram Periódico”. 

 

Cuarta sesión (50 minutos): actividades un e dous da segunda tarefa WebQuest, recollida de 
información 

Esta sesión impartirase na aula de informática e levarase a cabo a segunda tarefa da actividade 
de forma individual. Ao comezo da cuarta sesión o profesoradopreguntará: Que aprendemos coa 
primeira tarefa da actividade?  

Con isto preténdese ver que é o que aprendeu o alumnado ata o momento, ademais permite 
repasar os contidos de forma activa e participativa para favorecer o proceso de aprendizaxe por 
parte de todo o alumnado.  

Nesta sesión levaranse a cabo as dúas primeiras actividades de busca e recollida de información 
correspondentes á segunda tarefa da actividade. 

Comezarase cunha actividade onde se presenta o problema do quecemento global e se propón ao 
alumnado que descubra se o seu elemento químico causa ou non un impacto negativo no medio 
ambiente. Para facilitar a busca de información proporciónanse dúas preguntas no caso de que o 
elemento sexa contaminante: 

o  “O elemento ou os seus derivados forman parte dos gases de efecto invernadoiro? onde 
ou como se produce dita contaminación?” 

o “O voso elemento forma parte dalgún material prexudicial para o medio ambiente como, 
por exemplo, os plásticos, as pilas, os aparellos electrónicos… etc.? Se é así, onde se 
encontra?” 

Na actividade dúas preséntanse diferentes medidas a levar a cabo para combater o quecemento 
global tentando fomentar que o alumnado desenvolva hábitos sostibles. 

A continuación, no caso dos elementos contaminantes, proponse investigar sobre as posibles 
alternativas ao uso actual que se lle da ao seu elemento químico. Para elo, proporciónanselles 
dúas situacións diferentes co fin de facilitar a busca de información: 
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o ¿Cales serían as posibles alternativas para reducir a contaminación polo uso do teu 
elemento químico? 

o ¿O teu elemento encóntrase en materiais que danan o medio ambiente se non se reciclan? 
Se é así, ¿como ou onde se deben reciclar? 

o No caso dos elementos non contaminantes exponse a seguinte pregunta: 

Utilízase como alternativa sostible? Se é así, a quen substitúe? 

 

Quinta sesión (50 minutos): actividade tres da segunda tarefa WebQuest, elaboración do vídeo 

A actividade tres da segunda tarefa da WebQuest levarase a cabo na aula de informática e 
corresponde á elaboración por grupos dun vídeo que recollerá toda a información obtida durante 
as dúas primeiras actividades. O alumnado sentarase cos demais membros do grupo e, entre 
todos, seleccionarán a información que consideren máis relevante para analizar e presentar 
posteriormente os resultados en formato vídeo. Unha vez finalizado, subirase a YouTube e 
enlazarase a un código QR que se utilizará na elaboración da conclusión final da actividade. Para 
facilitar esta tarefa, será o profesorado o que cree a conta de YouTube. 

Na WebQuest móstranse unhas pautas sobre a información que debe conter o vídeo, así mesmo, 
amósase  como exemplo o vídeo “Imaxinaríaste un mundo sen tántalo?” (Figura 5) e tamén se 
proporciona o enlace a unha páxina web que permite converter o vídeo, unha vez elaborado, nun 
código QR. 

 
Figura 5. Vídeo “Imaxinaríaste un mundo sen tántalo?” 

O vídeo debe ter unha duración mínima de 60 segundos e unha duración máxima de 90 segundos 
e debe proporcionar información sobre como afecta ao medio ambiente o uso dos materiais que 
conteñen o elemento químico que investigaron. 

Así mesmo, por un lado, se é un elemento contaminante deben propor unha alternativa sostible, 
podendo elixir entre a reciclaxe ou a substitución do uso de materiais que conteñan ese elemento 
por outros que conteñan elementos máis sostibles.  

Por outro lado, se o elemento é considerado como unha alternativa sostible deben mencionar a 
que elemento está substituíndo. Igual que no caso anterior, o alumnado poderá consultar os 
criterios que se levarán a cabo para a avaliación da tarefa. O obxectivo final da segunda tarefa é, 
polo tanto, que o alumnado estableza relacións entre os elementos químicos, as súas aplicacións 
e o impacto que poden producir no medio ambiente. 

Vídeo tántalo
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Sexta sesión (50 minutos): conclusión final da actividade, elaboración dunha táboa periódica 
sostible 

A sexta sesión levarase a cabo na aula ordinaria. Durante esta sesión elaborarase de forma 
conxunta unha “táboa periódica sostible” xuntando os resultados finais das dúas tarefas 
realizadas coa WebQuest. 

O profesorado terá preparada nunha das paredes da aula de física e química un mural que conterá 
unha táboa periódica muda construída con cadrados de papel en branco. 

Os grupos escribirán o nome do elemento químico sobre o que investigaron, o seu número 
atómico e o seu símbolo no cadrado correspondente. Así mesmo, poderán debuxar un obxecto ou 
material onde se poda atopar o elemento químico. 

Por último, cada alumna ou alumno imprimirá o código QR correspondente ao vídeo elaborado 
durante a segunda tarefa e o pegará tamén no cadrado do seu elemento químico. A modo de 
exemplo, na Imaxe 6 móstrase o cadrado do tántalo: 

 
Figura 6. Cadrado do tántalo. 

Na Figura 7, móstrase un exemplo de posible resultado da actividade. Desta maneira conséguense 
relacionar os elementos químicos coa materia inerte. Así mesmo, permite descubrir o impacto 
que causa no medio ambiente o uso dalgúns materiais que o conteñen e chegar a coñecer as 
alternativas sostibles que se están a levar a cabo, ou que deberían levarse a cabo nun futuro 
próximo. 

Na táboa periódica final tamén se engadirá un código QR enlazado á conta do “Instagram 
Periódico” para aquelas persoas que queiran ler un pouco acerca da historia e as propiedades dos 
elementos químicos. 

Unha vez rematada a táboa periódica sostible volverase a expor a pregunta “Todos os elementos 
químicos contaminan?” co obxectivo de comprobar se a aprendizaxe do alumnado foi 
significativa. 
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Figura 7. Proxecto final: Táboa Periódica Sostible. 

 

9. AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE PARA A SÚA POSIBLE APLICACIÓN EN CENTROS DOCENTES 

Para a avaliación desta actividade, teranse en conta as respostas á pregunta inicial que servirán 
para coñecer as ideas previas do alumnado e tamén para a obtención dos resultados e das 
conclusións tanto na primeira como na segunda tarefa. Así mesmo, tamén se usará, como 
instrumento de avaliación a observación, polo que se terá moi en conta a actitude do alumnado 
durante o seu transcurso; a participación; o interese e o traballo en equipo. Isto permitirá levar a 
cabo unha avaliación continua e formativa durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

Para tal fin, propóñense os seguintes criterios de avaliación: 

Identificar e situar os elementos químicos principais na táboa periódica:  

Avaliarase que o alumnado sitúe e recoñeza os símbolos dos distintos elementos químicos na 
táboa periódica e identifique a familia á que pertencen. 

Recoñecer a importancia que teñen os elementos químicos para o desenvolvemento da 
nosa sociedade:  

Avaliarase que o alumnado recoñeza a presenza dos elementos químicos na materia inerte 
mediante a realización de pequenas buscas de información. Tamén se terá en conta o interese e a 
participación, ademais do traballo en equipo e o respecto cara as compañeiras e compañeiros. 

Recoñecer o impacto que teñen algúns elementos químicos no medio ambiente:  

Avaliarase que o alumnado recoñeza o impacto que producen algúns elementos químicos no 
medio ambiente e a proposta de alternativas sostibles mediante a realización de pequenas 
actividades de indagación. Tamén se terá en conta o interese e a participación, ademais do 
traballo en equipo e o respecto cara as compañeiras e compañeiros. 
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Os criterios de cualificación que se propoñen son os seguintes: 

Traballo persoal:  

Valorarase co 50% da nota final da actividade. Teranse moi en conta tanto a publicación do 
Instagram como o vídeo de YouTube, nos que se reflexarán os resultados das tarefas da WebQuest. 

Presentación dos resultados:  

Valoraranse co 20% da nota final da actividade. Teranse en conta tanto a organización da 
información coma a súa redacción no caso da primeira tarefa e a claridade e orixinalidade do 
vídeo no caso da segunda tarefa. 

Actitude:  

Valorarase como o 30% da nota final da actividade. Neste curso, é de gran importancia fomentar 
unha actitude positiva na aula e cara a materia en xeral. Por iso, tanto o bo comportamento, como 
a motivación, o traballo en equipo e o respecto cara as compañeiras e compañeiros valoraranse 
de maneira moi positiva. 
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1. INTRODUCIÓN 

Vou falar de memoria e a memoria é fráxil e selectiva, cada vez máis fráxil, máis selectiva, e máis 
politicamente incorrecta, por iso pido desculpas anticipadas se os feitos diverxen da realidade; 
pero isto pretende ser unha visión persoal, case introspectiva, da miña relación coa Táboa 
Periódica.  

Por onde comezar?...Nun exceso de orixinalidade, polo principio: o hidróxeno. É o primeiro 
elemento que me veu a mente á hora de establecer esta relación miña coa Táboa Periódica. As 
razóns poderían ser múltiples, pero elixamos a mais pragmática: Instituto de Bacharelato Xoán 
Montes, Lugo, Xuño de 1988. Oposicións de Agregados de Bacharelato. Tema a desenvolver: 
Ácidos e bases.  

Obviando o feito de que a famosa “transferencia de protóns” leve a confusións derivadas da 
incorrecta apreciación que resulta de empregar H+ en vez de H3O+, aí comeza todo o que teño que 
agradecerlle a ese transcendental elemento da Táboa Periódica. E non só polo soporte e 
estabilidade económica, senón por permitir que se me pague por facer algo do que desfruto. 

 2. NA BÚSQUEDA DUN LUGAR NO MUNDO 

Resulta curioso o caso de hidróxeno, porque a pesares das dificultades para situalo: Un metal 
alcalino?. Non parece moi rigoroso. Claro que a metalización do hidróxeno conduce a preguntas 
do tipo: Que é un metal?,  Cando é un metal? ou Onde é un metal?. Unha resposta a esta última 
deixa tres lugares: nun laboratorio que permita traballar a 460 GPa, Xúpiter ou nas proximidades 
duna estrela de neutróns.  

DE HIDRÓXENO A HIDRÓXENO 
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Que é, pois, o hidróxeno? Onde deberíamos ubicalo? Tense dito que a Táboa Periódica é un 
exemplo de fiabilidade, pois asigna unha posición específica a cada elemento, sen embargo, a 
busca dunha familia para o hidróxeno parece que xa se deu por abandonada. 

O hidróxeno representa a dificultade de trasladar ao alumnado a idea de que a ciencia non ten 
límites definidos. Aínda que, dende Aristóteles, levamos séculos intentando clasificar á natureza, 
sempre hai que manter abertas as fronteiras ao que non encaixa na nosa clasificación. Porque nin 
a química orgánica é só a química do carbono, nin o carbono forma só compostos orgánicos; 
porque hai compostos formados polos “inertes” gases nobres; porque hai metais que se combinan 
covalentemente cos non metais.  O problema é que o público ao que nos diriximos demanda unha 
seguridade e autoridade na ciencia que, se afondamos un pouco, non a ten. 

Pobre hidróxeno, sen familia propia á que ligarse, sen unha química propia para xustificarse, 
aínda sendo o elemento mais abundante de todo o Universo, arredor do 88,7% de todos os 
átomos, iluminando os nosos día coa súa fusión, cun produto da súa oxidación  indisolublemente 
ligado ás nosas vidas e sendo, ademais, o terceiro elemento mais abundante na codia terrestre 
(15,5%). Este pequeno elemento, con un único electrón é, de entre os 118 elementos da Táboa 
Periódica, o que forma parte do maior número de compostos químicos, naturais e sintéticos. Unha 
pescuda da súa química, bastaría para achegarnos a toda a Táboa Periódica [1]. 

 

 
Figura 1. Cartograma de difusión da Táboa Periódica segundo a abundancia dos elementos no universo 

[Fonte: Winter, M. J. (2011). Diffusion cartograms for the display of periodic table data.  
Journal of Chemical Education, 88(11), 1507-1510]. 

O hidróxeno é, neste senso, un paradigma de indefinición. Tirando dos típicos tópicos, sería un 
digno exemplo de galeguidade. Á inevitable pregunta: “e ti de quen es?”, o hidróxeno respondería 
cun : “depende”. Resulta salientable que despois de 150 anos da súa construción, o lugar que deba 
ocupar o hidróxeno na Táboa Periódica sexa motivo de controversia [2]. 

A Táboa Periódica pretende reflectir a periodicidade das propiedades físicas e químicas dos 
elementos coa variación crecente do seu número atómico; sen embargo, hai una sorprendente 
carencia de comparacións directas entre a química do carbono e a do hidróxeno, aínda que moitas 

 

[1] Greenwood, N. N., e Earnshaw, A. (2012). Chemistry of the Elements. Elsevier. Capítulo 3. 

[2] Sacks, L. J. (2006). Concerning the position of hydrogen in the periodic table. Foundations of 
Chemistry, 8(1), 31-35. 
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das súas propiedades físicas (potencial de ionización, afinidade electrónica, electronegatividade) 
danlles unha estreita relación familiar. Este parentesco resulta claramente apreciable ao 
comparar a química dos enlaces H-H, C-H e Si-H. A natureza dos enlaces entre os membros destas 
familias queda revelado pola química do CH4, ao igual que os compostos intrafamiliares como 
NaK e ClF demostra as súas propias afinidades. Esta afinidade familiar faise extensiva tamén ao 
silicio: o mesmo reactivo iónico serva para romper tanto o enlace C-H como o enlace C-Si(CH3)3 

[3]; nos procesos de oxidación [4] ou na química dos compostos osixenados [5]. 

 
Figura 2. Táboa Periódica co H na familia do C, incluíndo valores de enerxía de ionización, afinidade 
electrónica e electronegatividade [Fonte: Cronyn, M. W. (2003). The proper place for hydrogen in the 

periodic table. Journal of Chemical Education, 80(8), 947]. 

É por iso que no caso de situar ao hidróxeno como cabeza de familia, xusto enriba do carbono 
permitiría dar mais pulos aínda ao predominante peso que a química orgánica ten dende Wöhler 
ata os nosos días.  

Por iso resulta tan paradoxal a escasa presenza da química orgánica nas probas selectivas de 
entrada á universidade que se veñen facendo en Galicia. Así, e aínda que os contidos e estándares 
específicos de química orgánica constitúen un bloque propio, “Síntese orgánica e novos materiais”, 
dos catro en que aparecen distribuídos os contidos de 2º do bacharelato segundo a LOMCE; o 
peso porcentual dos mesmos nos exames realizados dende 2017, en xuño e setembro, non supera 
o 10%.  

3. HIDRÓXENO E OSÍXENO: AUGA 

Pero, se transcendental é o papel do carbono, non deberíamos esquecer a importancia central do 
osíxeno na química. Aínda que a meirande parte das moléculas nos sistemas biolóxicos conteñen 
átomos de osíxeno, ademais de carbono e hidróxeno, a química ten considerado tradicionalmente 
aos átomos de osíxeno como “contrapeso neutral” fronte os elementos característicos da 
molécula (C, H, Al, Si, Fe, I) [6]. Pola contra, a incorporación de átomos de osíxeno aos 
hidrocarburos permite configurar o gran número de grupos funcionais que deslexitiman a 
consideración do osíxeno como “átomo neutro”.  

 

[3] Colvin, E. W. (1988). Silicon reagents in organic synthesis. Academic Press. p. 2 

[4] Patai, S., Rappoport, Z. (1989). The chemistry of organic silicon compounds. 

[5] Paquette, L. A. (1982). Silicon-Mediated Organic Synthesis. Science, 217(4562), 793-800. 

[6] Sawyer, D. T. (1991). Oxygen chemistry. Oxford university press. Páx. 3. 
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O recoñecemento do hidróxeno como un elemento ao longo dos séculos XVI e XVII forma parte 
da enmarañada rede de experimentos que marcaron a transición da alquimia en química. Ata case 
o fin do século XVIII, o hidróxeno estivo ligado ao concepto do floxisto, sendo H. Cavendish o que, 
en 1766, estableceu de forma concluínte que a auga era un composto de osíxeno e hidróxeno.  

Velaí a dous dos mais emblemáticos elementos da Táboa Periódica, condenado  un deles, o 
hidróxeno, a non ter un familia química propia e subestimado o osíxeno ante o poder e 
versatilidade do carbono para o deseño e síntese de novas moléculas que levaron a que a química 
orgánica dominase o mundo da química dende o século XIX ata a actualidade. Porque o osíxeno 
reacciona espontaneamente con todos os elementos, agás os gases nobres, para formar moléculas 
poliatómicas, das que a auga sexa, sen lugar a dúbidas, a mais representativa.   

E a auga representa outra estación onde conviría deterse. Porque a auga do mar de Muros e Noia, 
empapou 15 anos da miña traxectoria profesional.  Auga mesturada de sal, de vida e dos sabores 
de lugares tan diferentes e tan semellantes como Stockholm, Napoli, Partinico, Lund, Patras ou 
Oostende. 

Os retos aos que nos enfrontamos como profesores e profesoras esixe a busca constante de 
estratexias de ensino que fomenten a comprensión conceptual dos conceptos fundamentais de 
cada materia para desenvolver habilidades de pensamento crítico que conduzan a unha reflexión 
sobre as cuestións sociais, históricas e filosóficas relacionadas con eles. Deixando de lado a 
perversa linguaxe a que nos obriga á elaboración das programacións didácticas,  e sendo mais 
prosaico, deberíamos buscar que os nosos contidos servisen para algo. 

Esta teima por conseguir integrar as materias na vida cotiá foi o que nos levou, no I.E.S. Campo de 
San Alberte de Noia, en 1998, a establecer un intercambio escolar co Skärholmens Gymnasium de 
Stockholm. O título do proxecto era “Noia-Stockholm: Towns of water” e o que se pretendía era 
achegarse ao estudo da auga como recurso, como fonte de enerxía, como vehículo de evacuación 
de sustancias de desfeito e como medio empregado para fins recreativos. Pero por enriba de todo, 
á idea de que o que se ensina en química, en bioloxía, en física, en xeografía ou en inglés ten 
utilidade. Unha utilidade que, como mínimo, serviulle para coñecer Stockholm ao alumnado que 
tivo a oportunidade de viaxar alí. 

Despois chegaría o proxecto Comenius: “The sea: a background to a comparative environmental 
study” que, durante 3 anos, enlazaría Noia con Napoli, Partinico e Lund, primeiro e Oostende e 
Patras, despois. Proxectos que perseguen un principio: "Always look on the bright side of life" [7]. 
Porque, queiramos ou non, a natureza técnica das ciencias e o cada vez mais separados que están 
moitos dos contidos da química dos intereses que moven ao noso alumnado fan que a 
transversalidade deste tipo de proxectos contribúa a coñecer a relevancia da química e dos 
químicos na vida cotiá, sen fronteiras de pais, clase, lingua ou relixión. E, desde esta perspectiva, 
a Táboa Periódica pode servir de inestimable axuda para deseñar  actividades para achegarse a 
diferentes perspectivas lingüísticas, xeográficas, históricas, sociais, de xénero...porque na táboa 
aparece resumida non só a historia da ciencia, senón a mesma historia da humanidade, desde a 
idade da pedra ata a actualidade. 

4. UNHA TÁBOA PERIÓDICA, DIFERENTES PERSPECTIVAS 

A incorporación da física e química como materia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) foi unha proposta metodolóxica iniciada en 1999 coa intención de mellorar as 

 

[7] Monty Python (Composer) (1992). Always look on the bright side of life Lyrics. Eric Idle. In Monty 
Python: Monty Python Sings. 
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competencias lingüísticas nas linguas estranxeiras a través de materias non lingüísticas e que 
levaría a creación das Seccións Europeas, Seccións Bilingües e Centros Plurilingües. Sen entrar no 
debate da idoneidade do plan, desde a perspectiva da Física e Química, supuxo a incorporación 
de novas estratexias de aprendizaxe.  

En química, o alfabeto básico universal é a táboa periódica. Aprender e memorizar os símbolos e 
nomes dos elementos en Inglés, Galego ou Español é unha tarefa tan árida de explicar na aula 
como indispensable como ferramenta de futuro, pois é o alfabeto básico para a linguaxe química.  

Calquera actividade que contribúa a facer mais estimulante esta alfabetización debe ser ben 
recibida. Tense realizado dende xogos de cartas [8,9,10,11] ata tenis de mesa [12] para relacionar 
conceptos como  número atómico, valencia e símbolos químicos. Pero a capacidade dos recursos 
audiovisuais para facilitar unha aprendizaxe subliminalmente memorística das relacións 
símbolo- nome- aplicacións dos elementos químicos ao tempo que empregamos o inglés é 
inigualable.  As múltiples adaptacións feitas da canción “The elements” de Tom Lehrer [13], das 
que recomendo a versión actualizada de ASAPSCIENCE [14] son unha ferramenta impagable para 
o desenvolvemento de contidos de ciencia a través doutras linguas e da música.  A este respecto 
e, dende un punto de vista mais formal, tamén resulta de interese a táboa periódica dos vídeos 
[15,16], unha proposta de uso indispensable para achegar á aula unha visión mais familiar dos 
elementos da Táboa periódica. Unha visión que sae fóra dos límites da química, e que permite 
integrar de xeito transversal ámbitos tan diversos como lingua, historia, xeografía ou arte. 

Dende o latín, que explica por que o sodio debe simbolizarse como Na ao alemán que xustifica a 
utilización de W para simbolizar ao tungsteno, a linguaxe da táboa periódica representa a 
grandeza dunha ferramenta de uso internacional que non se limita a un único idioma. A pesar de 
que os intricados sistemas cerebrais levan a asociacións e confusións complicadas de erradicar, 
como as que aparecen entre P- potasio ou petróleo, K- calcio, F- fósforo, As- asfalto ou Si- silicona.  

Hai moitas maneiras de introducir os diferentes elementos da Táboa Periódica, limitadas 
unicamente pola imaxinación de quen as emprega. Poderíamos realizar actividades de 

 

[8] Moreno, L. F., Hincapié, G., e Alzate, M. V. (2014). Cheminoes: a didactic game to learn chemical 
relationships between valence, atomic number, and symbol. Journal of Chemical Education, 91(6), 872-
875. 

[9] Kavak, N. (2012). ChemPoker. Journal of Chemical Education, 89(4), 522-523. 

[10] Franco Mariscal, A. J., Oliva Martıńez, J. M., & Bernal Márquez, S. (2012). An educational card game 
for learning families of chemical elements. Journal of Chemical Education, 89(8), 1044-1046. 

[11] Martí-Centelles, V., & Rubio-Magnieto, J. (2014). ChemMend: A card game to introduce and explore 
the periodic table while engaging students’ interest. Journal of Chemical Education, 91(6), 868-871. 

[12] Lee, C. H., Zhu, J. F., Lin, T. L., Ni, C. W., Hong, C. P., Huang, P. H., ... & Ho, M. L. (2016). Using a table 
tennis game, “Elemental Knock-Out”, to increase students’ familiarity with chemical elements, 
symbols, and atomic numbers. Journal of Chemical Education, 93(10), 1744-1748. 

[13] Tom Lehrer - The Elements - LIVE FILM From Copenhagen in 1967. [Video]. 

[14] https://www.youtube.com/watch?v=VgVQKCcfwnU. [DVD]. 

[15] Haran, B., & Poliakoff, M. (2011). The Periodic Table of Videos. Science, 332(6033), 1046-1047.  

[16] The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. (2020). Recuperado o 25 de Febreiro de 
2020, de http://www.periodicvideos.com/ 
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exploración da presenza dos elementos mais comúns en compostos de uso cotián [17], ou 
pescudar cal deles son especialmente tóxicos, ou cales presentan unha actividade bioquímica 
importante. Unha actividade que eu denomino: “Os elementos no meu nome” pretende que, 
despois de identificar os símbolos que poden aparecer nos seus nomes, pescudemos sobre a 
utilidade, propiedades... dos elementos. Unha actividade moi sinxela, sen complicacións, que pode 
servir de introdución ao mundo da química en cursos inferiores e que ten unha resposta 
entusiasta por parte do alumnado. Podemos dirixir a pescuda cara a aspectos concretos 
(pronunciación, estado físico, isótopos, propiedades radioactivas...) ou deixala aberta aos 
intereses do alumnado.  

 
Figura 3. Os elementos no meu nome 

Unha pescuda que podería reconducirse nunha visión crítica das contribucións feitas por cada 
país nos descubrimentos científicos, e que bastaría para poñer de manifesto o escaso interese 
social e político que tivo a ciencia no noso país.  

 
Figura 4. Táboa Periódica por país e ano de descubrimento [Fonte: The periodic table by country and 

year of discovery (2020). Recuperada o 25 de Febreiro de 2020, de 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_of_discovery.svg. (Modificada respecto da 

orixinal coa corrección que asigna o seu descubrimento a Andrés del Río Fernández)] 

Tamén permite a posibilidade de discutir o contexto histórico e as incuestionables relacións entre 
ciencia, tecnoloxía e sociedade que poden derivarse do momento e lugar onde se fixeron e fan os 
descubrimentos dos diferentes elementos da Táboa Periódica.  

 

[17] Enevoldsen, K. (2020). Interactive Periodic Table of the Elements, in Pictures and Words. 
Recuperada o 25 Febreiro de 2020, de https://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm 
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Nº 90 – Outubro 2020 
 

59 

É de sobras coñecido do dito “Todo depende da cor da cristal con que se mira”, e a visión da Táboa 
Periódica permite tantas perspectivas coma nos pretendamos. Por iso, non deberíamos esquecer 
a perspectiva de xénero, porque calquera actividade de aproximación á Táboa Periódica debería 
levar implícita a visibilización das contribucións das mulleres científicas [18], dende Marie-Anne 
Pierrette Paulze a Lise Meitner, sen que teñan que quedar reducidas ao ámbito dunha data ou 
mes concreto.  

5. MAIS ALÁ DA QUÍMICA 

Unha premisa fundamental é que toda a materia, agás a materia escura, está feita de moléculas e  
estás están feitas de átomos. A química ocúpase, en esencia, dos electróns que xiran arredor do 
núcleo. Pero mais aló do núcleo, por debaixo dos femtometros, hai todo un mundo que conduce a 
unha organización das partículas elementais: fermións (leptóns e quarks) e bosóns. Unha 
organización que, ao igual que fixo Mendeleev coa Táboa Periódica, pretende dar sentido e 
xustificación ás propiedades mais íntimas das partículas que constitúen a materia e das súas 
interaccións. Todo iso resúmese, polo de agora, nun modelo teórico conciso denominado Modelo 
Estándar, onde o hidróxeno, principio e fin, xoga un papel transcendental.  

 
Figura 5. A fonte de protóns [Fonte: Taking a closer look at LHC - Authors. (2020). Recuperada o 26 

Febreiro de  2020, de http://www.lhc-closer.es/taking_a_closer_look_at_lhc/0.authors] 

Porque, citando a Ramón e Xabier  Cid: ”A fonte de protóns é onde todo comeza no CERN” [19] o 
hidróxeno vén a representar o vínculo entre a química e a física, un vínculo que comeza no mundo 
químico das moléculas e que remata no universo mecánico-cuántico e relativista da física de 
partículas. 
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Volvín ler “A táboa periódica”, un fermoso libro escrito por Primo Levi. Se xa me gustaba 

cando se publicou en España no ano 2004, esta segunda lectura deleitoume, se cabe, aínda máis. 
O seu autor, químico de profesión, ademais de talentoso escritor, evoca varias aventuras humanas 
fascinantes, ligadas cada unha delas a un elemento químico. Comeza co argon, lembrando aos 
seus nobres antepasados; ségueo o relato dunha amizade de ferro; conta as desventuras que sofre 
quen confunde semellantes (ou substitúe o sodio polo potasio); o maleable e brando vanadio 
sérvelle para preguntarse se a pasividade ante o mal é responsable; o arsénico, arma para o cruel 
asasinato, tamén pode enxalzar a dignidade do perdón; o envelenamento que castigaba aos 
primitivos mineiros do chumbo é lendario; sublime a obtención do mercurio; e así sucesivamente 
con, nada menos que, vinte e un elementos. “Ao chegar a este momento da vida, que químico, ante 
a táboa periódica non recoñece, espallados por ela, os farrapos ou os trofeos do propio pasado 
profesional?… Ocorre, pois, que cada elemento lle di algo a cada un (a cada cal unha cousa 
diferente), igual que pasa cos vales ou as praias visitadas durante a mocidade”.  

Ao longo de todo o artigo atereime a estas indicacións. Inspirándome en Primo Levi 
quero lembrar os elementos da táboa periódica que me gustan e as historias que me suxiren; non 
comentarei as súas propiedades, obtención ou reaccións, tampouco destacarei a súa importa 
química ou económica, describirei as distintas ideas, nostalxias e emocións que espertan en min; 
porque eses coñecementos e esa paixón téntolla comunicar aos meus alumnos. 

Todo o mundo entende que leóns, tigres e leopardos gardan certo parecido, aínda que se 
trate de animais diferentes, igual que os cans, lobos e coiotes; o mesmo sucede cos distintos 
elementos que constitúen a materia. Os químicos, imitando a zoólogos e botánicos, agrupáronos 
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en familias, como os felinos e cánidos, as rosáceas e gramíneas, familias que denominarei con 
números sucesivos do un ao dezaoito. Si, nada máis que dezaoito: os elementos químicos non son 
tan variados como os seres vivos. 

 

1ª familia. Entre os elementos deste grupo atópase o hidróxeno, que case debe formar 
unha familia el só, porque sendo o átomo máis pequeno, achámolo por todas as partes. Se nos 
interesan os transportes achámolo no incendio do dirixible alemán Hindenburg, en 1937; se nos 
fixamos no aforro enerxético, aparece nas pilas de combustible; se amamos a gastronomía, no 
sabor acedo dos zumes de froita; non só forma parte da auga na que nos bañamos, senón tamén 
de gran parte de nós mesmos. Non esaxero ao sinalar que, aínda que escaso na atmosfera e na 
cortiza terrestre, sete de cada dez átomos do universo son hidróxenos. 

 O sodio e o potasio cóntanse entre os meus átomos máis queridos. Os impulsos nerviosos, 
correntes eléctricas deslizándose ao longo das fibras nerviosas do meu corpo, débense ao fluxo 
dos ións sodio e potasio que entran e saen das miñas células. Como non amar entón aos sodios e 
potasios, vehículos dos sinais que transmiten as neuronas que estou a usar agora? Neuronas, por 
certo, que estudou Santiago Ramón e Cajal; e este Novel, que é para os neurocientíficos, o que 
Darwin para os biólogos ou Lavoisier para os químicos, suxíreme amargas reflexións sobre o 
deixamento da sociedade española cara á ciencia. Pregunte o docente lector aos seus alumnos (o 
escritor fíxoo) quen non coñece aos futbolistas Messi ou Cristiano Ronaldo. Ninguén. Pregunte, 
agora, quen coñece ao profesor Mojica, candidato español a Novel, ou quen a Rafael Yuste, 
impulsor do proxecto Brain, que pretende cartografar os circuítos do cerebro. Desgraciadamente 
repítese a mesma resposta. 

 
 

 2ª familia. Cualifico ao calcio como esquizofrénico. Non acho outro adxectivo para quen 
ten comportamentos tan contraditorios: tranquilo e pasivo cando, como carbonato ou fosfato, 
forma parte dos ósos dos animais vertebrados ou das cunchas dos moluscos, ou acompaña á 
quitina no esqueleto externo dos crustáceos; activo, versátil e corrosivo cando se atopa en forma 
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de cal. A ambigüidade da súa conduta reflíctese na diversidade dos sucesos que rememoro: asocio 
o cal aos momentos máis tráxicos do século que me viu nacer: esbirros de Hitler e Stalin 
padexando cal en tumbas multitudinarias, de xudeus e eslavos uns, de ucraínos e caucásicos 
outros, que máis dá!. Todos son seres humanos. O calcio das calcarias, en cambio, suxíreme 
recordos máis pracenteiros; porque con rochas calcarias están feitos os Picos de Europa, por 
cuxos carreiros busquei fósiles; fósiles que me permiten imaxinar idades pretéritas, cando o 
planeta era moi diferente ao actual, tanto que nin sequera as montañas estaban no mesmo sitio 
que agora. Xa son ganas de amolar! 

 Sentimentos opostos embárganme cando me atopo con outros dous elementos desta 
familia. A antipatía resérvoa para o isótopo radioactivo do estroncio, que se produce durante a 
fisión do uranio, e é capaz de coarse, confundido cos átomos de calcio, nos nosos ósos; porque 
sospeito que ter un emisor de radiación neses lugares non debe ser san. Resúltame simpático, en 
cambio, o magnesio: aínda que a Terra, vista desde o espazo, é un planeta azul, o verde cobre gran 
parte dos continentes, cor debida á clorofila que contén átomos de magnesio como 
imprescindibles ingredientes: si, resúltame agradable o  magnesio.  

 

 3ª. Hai unha familia numerosa na táboa periódica? E que numerosa é, vállame Deus! 
Todas as familias conteñen catro, seis ou sete elementos -ata o de agora- excepto esta, que disque 
engade dous conxuntos de catorce elementos, aos catro que debería ter. Pero, incorpóraos 
realmente? Moitos químicos argúen, con sensatas razóns, que non. O escritor, aínda que coñece 
os motivos da exclusión, evita pronunciarse porque, podemos deixar sen familia a case a cuarta 
parte dos membros da táboa periódica? Catorce elementos, chamados terras raras, interesan aos 
chineses e preocupan ao resto do mundo; o lector profano probablemente nunca oíse falar deles; 
con todo, estes elementos penetraron na vida moderna nos reprodutores de música, teléfonos 
móbiles, tabletas, aeroxeradores, sistemas antimísiles, motores de avión, paneis solares, láseres 
e baterías de marcapasos ou de coches híbridos. Antes de seguir, debo declarar que as terras raras 
nin son raras nin son terras; non son terras, senón metais e non son raras porque son máis 
abundantes que o ouro, a prata ou o volframio. Si, moitas industrias dependen do abastecemento 
de terras raras e China é o principal produtor (o noventa e sete por cento da oferta mundial): para 
evitar o monopolio, extraer terras raras noutras partes do mundo converteuse nunha tarefa 
urxente. En Marín, onde residen os alumnos do escritor, é posible achar terras raras en Marín? Si, 
se se sabe onde buscalas. Vaia o curioso lector a un estanco e compre pedras de chisqueiro. Estará 
a comprar cerio e lantano cunha pequena porcentaxe de neodimio e praseodimio. 

 Todos os elementos do outro conxunto de catorce (actinoides chámanos os expertos) son 
radioactivos, pero só hai un fisible na natureza, o uranio; con este metal é inevitable lembrar as 
tres bombas atómicas construídas -e feitas explotar- co proxecto Manhattan. Agora ben, quen me 
ía dicir que, durante unha das miñas correrías polos montes e vilas de Iberia, fora parar á vila de 
Sortelha? Alí, na comarca de Castelo Branco, preto da Serra da Estrela, coñecín, por estas 
casualidades con que nos sorprende a vida, a unha Vizcondesa que, amablemente, me deixou ler 
-nun libro portugués, escrito por ela, que conservo- o seguinte: “Na última guerra mundial saíu 
da freguesía de Sortelha, parte do uranio que serviu para o fabrico da primeira bomba atómica”. 
Ingredientes das bombas atómicas nas proximidades dun antigo castro lusitano? Apenas o podo 
crer! 
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 4ª. Os alumnos do escritor coñecen o titanio, algún para desgraza súa, e digo desgraza 
porque con parafusos de titanio repáranse moitas roturas dos ósos; titanio co que tamén se 
recompón a anatomía dos veloces deportistas que case voan nas súas motos. O escritor, en 
cambio, tivo outro contacto con este lixeiro metal: os implantes dentais, impensables hai medio 
século, hoxe son moeda corrente. A reflexión resulta inevitable, serían posibles todas estas 
reparacións anatómicas sen analxésicos? Hai pouco máis dun século a cirurxía era imposible, a 
odontoloxía case. Aos cortesáns da emperatriz Xosefina espantábaos o cheiro e a vista da súa 
dentadura putrefacta. Cando quero convencer a alguén das bondades da química menciono dúas 
palabras: antibióticos e analxésicos; ante ambas, todo o mundo asente en silencio. Contarei unha 
anécdota do admirado e entrañable poeta Bernardino Graña, compañeiro de instituto durante 
varios anos. Un día, ao terminar o traballo, varios colegas fomos xantar; durante a comida alguén, 
non lembro quen, preguntou en que época nos gustaría vivir. Bernardino declarou que lle gustaba 
a época dos trobadores, deduzo que para vivir como tal. A min, que defendía que a mellor época 
era a nosa, non se me ocorreu nada mellor que dicir: que poesía farías se che doesen as moas? 
Bernardino, afeito a ver lírica no mar, onde os demais mortais só vemos auga, lanzoume unha 
mirada de incomprensión absoluta. 

 

 5ª. Coñecía o vanadio, que honra co seu nome a unha deusa escandinava, as súas 
propiedades químicas e as desventuras do seu descubridor español para que lle recoñecesen o 
seu traballo pioneiro; pero quixen saber máis sobre dous familiares seus. Non imaxinei que co 
niobio e o tántalo se me coasen, desvergonzadamente, non deuses senón tamén demos, que 
chegarían a desencadear unha infame contenda. A guerra do coltán, tamén chamada a Gran 
Guerra Africana, foi o conflito humano máis mortífero despois da Guerra Mundial: tres millóns 
oitocentos mil cadáveres podreceron na conca do río Congo entre os anos 1998 e o 2003. Para 
moitos lectores coltán será unha palabra estraña; non é para menos, trátase da combinación de 
dous vocábulos, que nomean a ambos minerais: a columbita e a tantalita dos que se extraen o 
niobio e tántalo. Se engadimos que o oitenta por cento das minas se achan no Congo e que o seu 
prezo quintuplica o dos diamantes industriais comezamos a entender as infames causas da Gran 
Guerra Africana. A que se debe -preguntarase o sorprendido lector- o desmesurado valor deste 
mineral? A que é escaso e a que é imprescindible para a fabricación de compoñentes das novas 
tecnoloxías, teléfonos móbiles, computadores, pantallas de plasma, cámaras dixitais, videoxogos, 
armas intelixentes e accesorios da industria aeroespacial. O escritor, satisfeito cidadán español 
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da Unión Europea e habitual usuario das novas tecnoloxías, confesa sentir unha enorme vergoña. 
E non me consola que hoxe, nas entrañas de Penouta se extraia algo máis que estaño; na bucólica 
mina de Viana do Bolo obtense o cobizado coltan. 

 

 6ª. Todo amante do cinema, por moita química que saiba, debe odiar ao cromo. Lembran 
a película “Erin Brockovich” filmada por Steven Soderbergh? Retrata unha disputa sobre a causa 
das enfermidades que padecen tenros infantes e cordiais mulleres. Debíase ás verteduras de 
cromo VI á auga potable? No lado dos bos está a fermosa e simpática actriz Julia Roberts, no dos 
malos, unha anónima, sinistra e millonaria compañía. Ante a valentía, astucia e bondade mostrada 
pola protagonista, a quen lle poden importar as propiedades químicas do cromo? Se engado que 
o cromo  VI -con independencia do encanto dos personaxes- é, efectivamente, canceríxeno, pouco 
queda por engadir. Un familiar do cromo, o volframio de discutido nome, conta, en cambio, co 
meu afecto; por dúas razóns: porque o descubriron compatriotas nosos, os irmáns logroñeses 
Juan José Elhúyar e Fausto Elhúyar; e porque o metal achegou diñeiro, durante tempos de fame, 
aos nosos paisanos galegos. Durante a segunda guerra mundial, moitos aldeáns do Barbanza, 
Bergantiños, Xallas e Valdeorras extraérono das minas: era un metal estratéxico para a industria 
alemá de guerra e por iso estaba moi ben pago.  

 

 7ª. Hai un elemento, pertencente a esta familia, que me intriga excesivamente; e ninguén, 
ata o de agora, soubo satisfacer a miña curiosidade. Por que é radioactivo o tecnecio? Que todos 
os elementos máis pesados que o chumbo sexan radioactivos explícase con relativa facilidade: ao 
superar certo límite, a repulsión eléctrica entre as partículas positivas do núcleo volve inestable 
ao átomo. Ten lóxica; pero, por que un núcleo de corenta e un, corenta e dous, corenta e catro ou 
corenta e cinco protóns, co consecuente aderezo de neutróns, é estable e un de corenta e tres non? 
Silencio. Non acaban aquí as peculiaridades do tecnecio; desde que Mendeléyev lle reservou un 
oco na táboa periódica ata que o produciron de forma artificial no ano 1937, asignáronselle nove 
nomes diferentes e houbo ata oito falsos descubrimentos. Fronte a toda esta casuística 
comprenderase que o manganeso, o seu parente, quede relegado no meu esquecemento.  

 

 8ª. Coma se dunha luminaria se tratase, resalta na familia oito o ferro. Se co osíxeno, 
como se lerá máis diante, podemos seguir a historia da vida; fixarse no ferro é contemplar o 
espertar da civilización. Os meteoritos tiñan que impresionar ao home primitivo, vindos do ceo, 
participaban da santidade celeste; con todo, o seu uso non propiciou a idade do ferro porque o 
metal era escaso; foi necesario o descubrimento da fusión/redución dos minerais para inaugurar 
unha nova etapa na historia da humanidade: a idade dos metais, e con ela a especialización dos 
traballos e a chegada da civilización. A diferenza do cobre e do bronce, a metalurxia do ferro fíxose 
pronto industrial porque, unha vez descuberto o secreto de fundir a hematita ou a magnetita, non 
houbo dificultade para procurarse grandes cantidades de ferro; xa que os xacementos eran ricos 
neste metal e fáciles de explotar. Por todo isto, hai algo máis de tres mil anos, comezou a aventura 
que converteu aos ferreiros no equivalente aos físicos nucleares das civilizacións nacentes. Esta 
era a historia do ferro …....; ata o derrubamento das Torres Xemelgas en Nova York; o once de 
setembro de 2001 lembrei as propiedades do aceiro. As Torres Xemelgas soportaron indemnes o 
impacto de dous avións; pero a calor xerada pola explosión do combustible dos dous Boeing e o 
incendio consecuente -probablemente se alcanzaron mil cen graos- bastou para derrubar ambos 
edificios. É posible tal explicación? O ferro puro apenas ten aplicacións industriais, pero formando 
aliaxes co carbono é o metal máis utilizado na industria; porque o aceiro conserva as 
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características do ferro, pero a adición do carbono mellora as súas propiedades mecánicas. Os 
químicos coñecen os compoñentes dos aceiros a baixa temperatura (ferrita e cementita), tamén 
saben que a austenita, unha disolución sólida de carbono en ferro, facilmente deformable a mil 
cen graos, aparece en calquera aceiro a partir de setecentos vinte e tres graos. O sisudo lector xa 
imaxinaría que lle sucederá a un edificio, cando as columnas de aceiro que o sosteñen se quentan 
a mil cen graos, e os compoñentes do aceiro se converten en  austenita, pouco máis resistente que 
a manteiga …  

 
 9ª. É unha mágoa que non exista un monumento dedicado ao fracaso: porque o edificio 
da ciencia en xeral, e da química en particular, levántase sobre os experimentos fracasados. 
Cantas veces se repite a secuencia proba e erro, proba e erro, proba e erro ata que, despois de 
centenares de ensaios fracasados, lógrase o éxito buscado. Posto que ninguén encomiou estes 
innumerables e necesarios erros dos investigadores, dispóñome a remedialo: simbolicemos no 
cobalto o encomio ao fracaso. E non por capricho do escritor, os mineiros medievais saxóns 
nomearon “kobold” a este metal, porque o nome designa a uns gnomos, espíritos da terra que 
enmeigaban a un mineral, que parecía de cobre cando era, en realidade, un mineral de cobalto; 
que, como é lóxico, non producía cobre co tratamento habitual. Si, entendo o pouco aprecio que 
lle tiñan os mineiros ao mineral de cobalto: moitos fracasos deberon colectar tentando obter 
cobre onde non o había. 

 

 10ª. Hai xa moitos anos, sendo un novo investigador na Universidade de Santiago, 
quixen, cun compañeiro do departamento, medir a concentración en ppb dun catión metálico. Era 
tan sensible o aparello de voltamperometría que usabamos, que debiamos empregar un crisol de 
platino para facer as medicións porque, de non facelo, interferíanos o vidro disolvido do 
recipiente. Contaba a anécdota aos meus alumnos cando un, máis curioso que os demais, me 
preguntou as causas da inercia do platino. Despois de encomiar a curiosidade mostrada, 
dispúxenme á explicación, porque o platino é inerte, non cabe dúbida, pero por que é inerte? 
Pronto me dei conta que todos os argumentos que expoñía nada valían: a configuración 
electrónica, recurso case sempre infalible, nada indicaba, a situación na táboa periódica, 
tampouco, porque os seus familiares non eran inertes; non se oxidaba porque o potencial de 
normal de redución é positivo, certo, pero por que? Talvez se trata de inercia cinética, un óxido 
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superficial que impide a súa reacción? Consultei uns libros de química e nada me aclararon; 
recorrín a internet e tampouco achei solución nos artigos que lin. Si, o platino é inerte, pero 
ninguén explica as causas estruturais do fenómeno. Así transcorreron varios meses, ata que nun 
deses mergullos por internet aos que son afeccionado achei un exemplar programa de radio na 
universidade de Cambridge. Calquera oínte pode escribir á emisora e facer unha pregunta; se é 
elixida entre moitas por un equipo de xornalistas, consultan a un profesor de Cambridge, que a 
contesta nun programa de radio posterior. A eles me dirixín. Para sorpresa miña seleccionaron a 
pregunta, un profesor contestouna e non me convenceu a resposta. Non me consola que o probo 
profesor dese unha contestación tan confusa como a miña. Non resulta fácil explicar as causas, 
especulei. Por que o platino é tan inerte? Pasou un tempo e volvín retomar o problema. Talvez 
teña que cambiar de método, pensei. Lembrei, entón, os consellos, que me daba o meu admirado 
e antigo profesor de química Manolo Bermejo: fíxate nos datos, observa a táboa periódica e razoa, 
dicíame. Iso me dispuxen a facer. A configuración electrónica e as propiedades dos elementos da 
mesma familia nada me indicaron; pero si os elementos que estaban á beira e na mesma fila: o 
ouro e iridio comparten inercia. O tamaño do átomo de platino, pequeno, e o valor, grande, da súa 
enerxía de ionización tamén me proporcionaron información. Intervirá, quizais, a teoría da 
relatividade? Con todo iso elaborei unha explicación que, talvez un lector máis listo ca min, 
desminta. O platino é inerte debido á contracción relativista do seu orbital ocupado máis externo, 
que oculta aos electróns exteriores. 

 
 11ª. A singularidade do ouro e da prata hai que buscala nunha das máis importantes 
ficcións que inventamos os humanos para construír a civilización: o diñeiro, unha ficción 
compartida por todos, que nos permite valorar bens e servizos para así podelos intercambiar. Ou 
sexa, que da abundancia do ouro e da prata dependeu durante moito tempo a riqueza dos pobos. 
Nada menos! E nós, os españois, achegamos moito a esta historia; tanto como explotadores como 
explotados. Hispania foi para os romanos o que a India e Sudáfrica para os ingleses, Congo para 
os belgas, Alxeria para os franceses, Indonesia para os holandeses ou Centroamérica para os 
norteamericanos: unha rexión bárbara na que extraer materias primas e explotar aos indíxenas. 
Durante os dous primeiros séculos de nosa era, o noroeste de Hispania foi a rexión que producía 
máis ouro do mundo coñecido: sete mil quilos anuais. O Imperio Español en América non foi 
menos clemente cos aborixes que os romanos en Hispania. A gran aventura da prata comezou 
primeiro en Potosí e a continuación no Vicerreinado de Nova España: ricas minas, relatos 
fabulosos, novas cidades, Durango, Chihuahua, xorden con motivo da febre da prata. É tal a 
riqueza que, ao final do século XVIII, o noventa por cento da produción arxentífera mundial 
provén da América hispana, e case a metade só de México. Ante esta riqueza case inimaxinable, a 
quen pode importar a cor singular dos elementos desta familia?: todos os metais teñen a cor da 
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prata, excepto o cobre e o ouro; ou a súa condutividade eléctrica?: a prata, o cobre e o ouro 
superan á de todos os demais metais.  

 
 12ª. Teño un apego especial ao mercurio; non sei se por unha perversa inclinación cara 
aos velenos, ou porque pasei catro anos investigando cun polarógrafo, que me obrigaba a destilar 
mercurio unha vez ao trimestre; e destilar un metal que pode danar o sistema nervioso, ou mesmo 
matar ao inexperto que non extreme os coidados, non é para tomalo de broma. En fin, que o 
mercurio é moi tóxico; se non que llo pregunten aos case tres mil sufridos xaponeses da baía de 
Minamata, que foron intoxicados pola vertedura de oitenta e unha toneladas de mercurio no 
século pasado. Se o lector, como bo español, axuíza con pesimismo a sensatez dos seus políticos, 
poderá corroborar, a continuación, a súa conxectura. Cando Córdoba, capital do califato, era unha 
das cidades máis ricas e populosas do mundo, o seu gobernante Abderramán III, para impresionar 
aos embaixadores, fixo construír, nunha das dependencias de Medina Azahara, unha fonte da que 
brotaba mercurio. Imaxínase o sorprendido lector a cantidade de intoxicados que debeu producir 
a devandita fonte? Non, non me consola que a falta de cordura dos políticos españois veña de tan 
lonxe. Si me sorprende, en cambio, que mil anos despois sigamos en íntimo contacto co mesmo 
metal: sendo España o segundo país da Unión Europea que máis pescado consome, podemos 
presumir de que máis da metade dos españois naza cuns niveis de mercurio no sangue que a 
Axencia de Protección Ambiental de Estados Unidos consideraría inseguros. Xa é significativo 
que, no ano 2019, a Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición recomende aos 
menores de dez anos, ás mulleres embarazadas e ás nais lactantes que se absteñan do consumo 
de peixes con alto contido en  mercurio. 

 
 13ª. Hai anos -contábame un profesor de química nunha universidade madrileña- 
quixemos divertirnos cun colega que non era científico. Para facelo, moldeamos con galio unha 
culleriña de café. Imaxínaste -dicíame sorrindo- a cara que puxo o incauto visitante cando, despois 
de introducir a culleriña no café quente, quedou só co mango? Recoñezo que a anécdota, lida, 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

69 

quizá careza de graza; pero os alumnos -sempre agradecidos- adoitan celebrala cando a conto en 
clase. 

 O aluminio fabrícase abundantemente en Galicia; un motivo máis para mostrar aos nosos 
alumnos o funcionamento da electrólise dun sal fundido, as causas do gasto de electricidade, é 
polo que se proxectou -no século pasado- construír unha central nuclear en Lugo (Regodela). 
Tamén os motivos polos que debe usarse criolita na fabricación do metal e as consecuencias que 
ten para a saúde a emisión de flúor. Se a todo iso engado que durante o século  XIX, a produción 
do aluminio era tan custosa que o metal chegou ser tan apreciado ou máis que o ouro; tanto que 
o mesmo emperador francés Napoleón III dispoñía dunha vaixela de aluminio para agasallar aos 
seus ilustres convidados; debería concluír que hai razóns suficientes para interesarme polo 
aluminio. Pero o azar conduciume a outros carreiros. Debatía cun colega sobre as diferenzas entre 
as bombas químicas e nucleares; non sobre as cifras porque nada hai que discutir sobre elas, 
senón sobre se un único bombardeo: Tokio, Hamburgo, Dresde, onde os mortos se contan por 
decenas de miles, debe considerarse un crime contra a humanidade. Como é lóxico entre 
químicos, ao cabo dun intre deixamos de falar de ética e empezamos a pensar en como se 
consegue tal desmán; porque alguén, algún químico deseñou as bombas. Por este motivo coñecín, 
e tentei replicar a pequena escala, a reacción da termita usada amplamente por alemáns e ingleses 
durante a segunda guerra mundial; reacción na que intervén o aluminio e coa que se poden 
conseguir dous mil graos, suficientes para destruír o formigón ou o aceiro. Non sei, porque só o 
probei unha vez, se conseguín no laboratorio semellantes temperaturas, pero si podo declarar 
que derretín -derretemos o meu colega e eu- un anaco de ladrillo.  

 
 14ª. Se a algunha das familias da táboa periódica quixésemos atribuírlle unha 
superioridade sería a esta; porque nela atópanse os dous elementos terrestres máis singulares. 
Con átomos de carbono está construído tanto o paciente lector como o vello escritor, pouco máis 
hai que engadir, talvez que a pedra ou os ladrillos que conteñen a casa na que moran ambos, faise 
con átomos de silicio. Dúas preguntas levan implícitas estes dous elementos. Cabe especular -e 
lin interesantes artigos respecto diso- sobre a posibilidade de construír bacterias con 
macromoléculas formadas con átomos diferentes ao carbono. E tamén cabe preguntarse se seres 
intelixentes feitos de silicio serán os sucesores da intelixencia baseada no carbono: porque non 
cabe dúbida, á especie humana sucederaa outra especie, esperemos que máis intelixente. Con que 
átomos se construirá o seu soporte material? Ou seica serán tan intelixentes que xa prescindirían 
de todo soporte físico? Ademais destas sisudas reflexións, os compostos de silicio, permitíronme 
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outras actividades máis lúdicas: pasearme polos montes e costas do Morrazo. Un colega, outrora 
experto químico industrial, quixo -a petición miña- ensinarme grandes cristais minerais. 
Buscamos polos montes e as costas; e alí en Santa Cristina de Cobres, case enfronte de Vigo, había 
unha magnifica pegmatita (ata ese momento ignoraba que se trataba dunha rocha filoniana) que 
contiña enormes cristais de turmalina, de ortosa, de berilo e de mica branca; tamén me ensinou, 
aínda que foi máis fácil de achar no monte, a rosada andalucita. E todos eles, como a maioría dos 
minerais son silicatos, ou sexa, compostos de silicio. 

 Escribe Camilo José Cela: “Os romanos plantaban rosas e violetas sobre as tumbas para 
que as súas flores, ao caer sobre a terra dos mortos, a esponxasen e a fixesen máis lixeira e 
amorosa. Que a terra che sexa leve, escribían sobre as sepulturas”. Aí acabaremos todos antes de 
tempo se non nos protexemos do chumbo; dana ao cerebro, aos riles e ao sistema reprodutor, 
aínda por riba a súa cantidade no ambiente aumentou máis de mil veces durante os tres últimos 
séculos. Non se degrada, contamina o solo, a auga e o aire, perdura no ambiente durante séculos 
e acumúlase en vexetais e animais: o seu perigo é máximo. Rick Nevin, en 2000, achou que entre 
o sesenta e cinco e o noventa por cento dos crimes violentos cometidos en Estados Unidos 
débense ao chumbo; tamén demostrou que o chumbo nos nenos e adolescentes relaciónase cun 
baixo coeficiente intelectual e un carácter agresivo e antisocial con tendencias criminais. Quedou 
atónito o sisudo lector? Pois siga lendo: sensatos historiadores especularon que o envelenamento 
por chumbo podería ser unha das causas da caída do Imperio romano ou, polo menos, da 
decadencia da súa aristocracia: bebían auga que circulaba por tubaxes de chumbo.  

 Ano 1910: ningún humano pisou o polo sur. Un inmenso deserto branco con 
temperaturas que poden baixar a oitenta e nove graos baixo cero e ventos que alcanzan 
trescentos quilómetros por hora espera aos aventureiros que ousen pisalo. Dous equipos 
compiten polo prestixio de chegar os primeiros: o encabezado polo noruegués Roald Amundsen 
e o do inglés Robert Scott. Amundsen confía a súa vida a uns cans adestrados e os animais non lle 
fallan: en decembro de 1911 alcanza o polo austral. Scott confiaba máis na tecnoloxía: chegou 
unhas semanas máis tarde. Contribuíu ao fracaso de Scott a ignorancia das características do 
estaño que, na natureza, se presenta de dúas maneiras: como estaño branco, co que se traballa, e 
como estaño gris, un po que para nada serve. O combustible líquido da expedición transportábase 
en recipientes soldados con estaño branco que, a causa do intenso frío, converteuse en estaño 
gris: a soldadura dos recipientes descompúxose e derramouse o combustible. Ah! Que o lector 
curioso quere achar estaño na natureza? Vaia ás minas de San Finx, en Lousame: alí acharao. O 
estaño tamén forma parte de útiles aliaxes, como o nobre bronce, que utilizaron Aquiles, Ulises e 
os heroes homéricos. Esta antiga mestura de cobre e estaño, que aínda seguimos usando, 
achéganos a unha novidade recente, as agora chamadas fake news, mentiras difundidas pola 
prensa escrita, radio, televisión e redes sociais cuxo obxectivo é a desinformación. Ouso dicir que 
os contemporáneos que se dedican a propagar noticias falsas son meros aprendices. Lembra o 
sabio lector os monstros que pululaban no océano Atlántico para atacar aos navegantes? Non 
eran máis que embustes que os mariños tartesios e fenicios inventaban para protexer o roteiro 
das illas Casitérites, onde obtiñan o imprescindible mineral de estaño. Longas serpes de oito 
cabezas, agresivos cetáceos grandes como castelos, lamias enormes, medusas inmensas, polbos 
xigantescos, e non sei cantos monstros máis; ante estes mitos intimidatorios, que pouco xeito 
teñen as fake news actuais!  

 

 15ª. Quizá a reacción máis importante da historia da química sexa a síntese do amoníaco; 
reacción que permite extraer o inerte nitróxeno do aire, para convertelo en amoníaco utilizable 
para fabricar abonos; sen eles sería imposible alimentar sete mil millóns de humanos, dez mil 
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millóns a finais do século. Pero esta síntese ten un reverso: permite que os humanos aumentemos 
sen mesura a cantidade de nitróxeno do solo; na actualidade as actividades humanas 
“proporcionan o corenta e cinco por cento do total de nitróxeno biolóxico útil que se produce 
anualmente na Terra” nitróxeno que, como adiviñaría o intelixente lector, escapa a lagos e 
océanos, que eutrofiza. As consecuencias poden lerse en Science (2010): “the development of new 
agricultural practices to satisfy a growing global demand for food has drastically disrupted the 
nitrogen cycle. This has led to extensive eutrophication of fresh waters and coastal zones”. Por 
certo, estráñame que popularmente nin se mencione o problema da alteración dos ciclos de 
nitróxeno e fósforo cando os expertos o cuantifican da mesma orde que o exceso de dióxido de 
carbono; teña presente o incrédulo lector que os usos humanos afectan directamente a máis do 
setenta por cento da superficie mundial libre de xeos e que unha cuarta parte das terras libres de 
xeo están suxeitas á degradación inducida polo home.  

 Co fósforo evoco intensas emocións. Lembro a chorosa e tenra despedida dun veciño e a 
súa noiva cando, acabados os seus estudos universitarios, foi destinado a África, a Aaiún, para 
facer o seu servizo militar. En 1975 Marrocos invadira o Sahara español e o exército dispúñase a 
defendelo. Compréndese a actuación do rei marroquí se se sabe que, na actualidade, Marrocos é 
o segundo produtor mundial de fosfato e conta co setenta por cento das reservas mundiais do 
mineral, a maior parte na mina de Fos Bucraa, en territorio do antigo Sahara español. Porque 
sabemos que non hai colleitas se aos solos non se lles bota abonos con NPK (nitróxeno, fósforo, 
potasio); e se non hai colleitas, hai fame.  

Custa crelo. A Organización Mundial da Saúde testifica que o maior envelenamento 
colectivo da historia está a suceder agora; estímase que o arsénico podería estar a matar entre 
dez mil e cen mil bengalís cada ano e a causar graves enfermidades a varios millóns. Se 
descoñecías a catástrofe, amigo lector, débese a que ocorre nun país moi pobre. Desde hai varias 
décadas, aproximadamente corenta millóns de habitantes de Bangladesh, bebe diariamente auga 
cunha cantidade de arsénico que excede o tope fixado pola OMS e, algunhas veces, centuplícao. O 
arsénico é un veleno que, aínda que se tome en cantidades minúsculas, mata lentamente, porque 
se acumula no organismo. Os primeiros síntomas aparecen en quen consumiu auga contaminada 
durante máis de dez anos, e provoca distintas patoloxías que inclúen o cancro. Só hai un 
tratamento: deixar de tomalo, un antídoto impracticable para a maioría dos enfermos. Como se 
chegou a esta traxedia? No pasado, a maioría dos bengalís bebían auga dos ríos, ríos sucios cuxas 
bacterias causaban a morte anual dun cuarto de millón de nenos. Para conseguir auga limpa, a 
finais do século pasado, o goberno bengalí, o Banco Mundial, a UNICEF e organizacións 
humanitarias perforaron uns dez millóns de pozos; pero cometeron unha neglixencia: ninguén 
mediu a concentración de arsénico que adoita estar presente de forma natural nas augas 
subterráneas. Os responsables sanitarios -ignorantes de xeoloxía- supuxeron que as augas 
subterráneas sempre son potables. E equivocáronse! Que facer? Os expertos discuten, porque 
solucións hai, pero todas adoecen do mesmo defecto: custan diñeiro, nun país onde a maioría 
subsiste cun euro ao día. Por agora só hai un acordo: as peores previsións resultaron optimistas. 

 

 16ª. Aínda que o osíxeno non constitúe o esqueleto das biomoléculas, si é o elemento que 
asociamos á vida. E con todo, para sorpresa do profano lector, pode haber vida sen osíxeno, de 
feito e durante mil catrocentos interminables millóns de anos sen el viviron os primeiros 
terrestres, as bacterias. Algunhas delas aprenderon a romper a auga coa luz do Sol e iso 
resultoulles útil porque obtiñan enerxía gratis e deixaban un residuo velenoso; porque iso era o 
osíxeno, un refugallo velenoso para as formas de vida daquel entón. Durante os seguintes mil 
seiscentos millóns de anos, o osíxeno producido oxidou as rochas do fondo mariño e saturou os 



Boletín das Ciencias 
 

 72 

océanos; a continuación, pasou á atmosfera, onde oxidou tamén as rochas da superficie e formou 
a capa de ozono; a súa concentración -flutuante- na atmosfera nunca superou o dez por cento. 
Durante os catrocentos millóns de anos seguintes, acumulouse o osíxeno na atmosfera e a súa 
presenza, que permite un metabolismo máis eficiente, brindou novas oportunidades á vida: os 
primeiros animais puideron existir. Chegamos a hai cincocentos corenta millóns, desde esa 
afastada data ata hoxe, medusas, vermes, moluscos, insectos e vertebrados moran no planeta. E 
non, non crea o inxenuo lector que o aumento do gas foi continuo ata o vinte e un por cento actual; 
unha flutuación entre o quince e o trinta e cinco por cento condicionou as formas de vida que 
podían existir en cada momento; pero iso xa é outra historia. Tampouco lle preocupe ao lector a 
redución do osíxeno debido á queima contemporánea de combustibles fósiles, pois é pouco 
significativa. 

 
Quen visitase o cráter dun volcán -o escritor estivo no Teide- detectaría cos ollos e o 

nariz, os átomos de xofre que, sos ou acompañados, manan das profundidades da terra. Non 
resulta igual de fácil observar o xofre en Io, o amarelo satélite de Xúpiter, onde se atopan activos 
volcáns extraterrestres, que Linda Morabito identificou por vez primeira. Non o elemento, pero 
si un composto del, o versátil acedo sulfúrico, forma as nubes que cobren completamente a 
superficie do tórrido planeta Venus, se a iso engado que compostos de xofre participan na choiva 
aceda que destrúe bosques e arruína edificios terrestres, e que o sulfuro de hidróxeno é un gas 
velenoso, desculpo que os nosos antepasados medievais asociasen este elemento ao inferno. 

Conta a lenda que un día, a deusa Selene, personificación da Lúa, contemplou desde o 
Olimpo a un aposto mozo, Endimión, quen durmía placidamente nunha cova. Achegouse a el, 
xaceron xuntos e amáronse. Para eles o tempo transcorría  placidamente, ata que percibiron que 
o corpo de Endimión envellecía. Que facer? Decidiron pedir ao todopoderoso Zeus, a 
inmortalidade para el. O omnipotente deus accedeu ao rogo, pero impuxo unha dramática 
condición: o fermoso mortal debería permanecer durmido nun soño eterno. Ignoramos como se 
tomaron a resolución os amantes, pero o feito é que naceron medio centenar de fillas, froito da 
relación. Que non está nada mal! Con tales antecedentes resulta paradoxal que Jöns Jacob 
Berzelius nomease selenio ao oligoelemento que causa infertilidade a un dos amantes; aínda que 
desculpo a ignorancia do ilustre químico porque, no ano 1817, non podía saber que a mobilidade 
dos espermatozoides é minúscula sen selenio.  
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 17ª. Algúns dos membros desta familia atópanse entre os elementos máis odiosos. O 
cloro podería ser un elemento popular -os cloros do sal con que aderezo os meus alimentos 
resultan imprescindibles-, pero outras consideracións impídenme aprecialo. Con cloro gasoso 
matábanse franceses e alemáns durante a primeira guerra mundial; e, se necesitaban armas máis 
sofisticadas recorrían ao fósxeno e ao gas mostaza, ambos, compostos clorados. En 2001, máis 
dun centenar de países comprometéronse a reducir ou eliminar o uso dos doce contaminantes 
orgánicos persistentes máis perigosos (e refírome a substancias sumamente tóxicas, perdurables 
no ambiente, que se desprazan a través de todos os seres vivos e poden causar cancro e defectos 
conxénitos); os doce (entre os que se atopan as dioxinas e nove praguicidas) son compostos 
orgánicos  clorados. 

 
Aparentemente nada tiña que botarlle en cara ao bromo, traballara con el unha vez para 

facer unha bromación orgánica e sabía que era perigoso, pero nada máis… ata, que me decatei do 
uso que facemos dos pirorretardadores. Case todos, por non dicir todos, os computadores, 
televisións, radios e móbiles están feitos con plástico, pero plástico e electricidade poden ser 
inimigos, porque a calor pode queimar o plástico. Resultaba imprescindible engadir 
pirorretardadores; agora ben, se se usan nos plásticos por que non incorporalos tamén ás 
cortinas, tecidos ou calquera obxecto que poida arder? Si, o astuto lector xa o adiviñou: véndese 
máis, gáñase máis. Importa seica que os pirorretardadores sexan compostos orgánicos 
polibromados, e que os compostos orgánicos polibromados sexan disruptores hormonais? Como? 
É posible que afecten á saúde? Compróbeo o incrédulo lector.  

O flúor, o máis reactivo dos elementos químicos, ten unha historia singular. E non tanto 
porque os compostos organofluorados alteren a saúde ou o medio ambiente, senón porque, como 
químico, mostro certo corporativismo profesional: detesto ao asasino que eliminou de maneira 
traumática, abreviou a vida ou incapacitou aos químicos que quixeron illalo; que non foron 
poucos: Humphry Davy, Louis-Joseph Gay Lussac, Louis-Jacques Thenard, os irmáns Thomas e 
George Knox, Paul Louyet, Jerome Nickles. Henri Moissan pagou un alto prezo por illalo: catro 
envelenamentos e a morte prematura aos corenta e catro anos. Compensoulle recibir o premio 
Novel pola súa fazaña? Ignóroo.  

En toda familia adoita haber algún membro que desentoa do resto. Neste caso é o 
saudable iodo, que forma parte da imprescindible tiroxina, a hormona da glándula tiroide. E non 
lle prexudica á súa boa fama o perigo do seu irmán, o isótopo radioactivo que se desprende cando 
escapan ao ambiente os residuos dunha central nuclear. Lembra o cauto lector a precaución que 
tomaban polacos, alemáns e escandinavos despois da explosión de Chernobyl? Iodaban o sal, para 
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evitar que o seu organismo absorbese o iodo radioactivo. Cóntanse por centenares de millóns os 
enfermos con bocio; unha enfermidade fácil de identificar polo crecemento desmesurado da 
glándula tiroide no pescozo. É a deficiencia de iodo na dieta a principal causa dos trastornos da 
tiroide? Algúns epidemiólogos dubidan, pois comprobaron que o bocio é endémico nalgunhas 
rexións nas que a inxestión de iodo é adecuada; tal feito parece indicar que deben ter unha 
influencia considerable os compostos que alteran a produción da hormona tiroxina, chámense 
bocióxenos (presentes nalgúns alimentos habituais) ou disruptores hormonais. Por certo, os 
disruptores hormonais poden causar trastornos de conduta aos nosos alumnos adolescentes? 
Despois de todo, a falta da iodada tiroxina asóciase ao cretinismo. 

 

 18ª. Un elemento da última familia é o segundo elemento máis abundante do universo. 
Gústame o helio non só pola súa abundancia, nin porque é o produto das combustións estelares, 
nin sequera porque foi durante un tempo un elemento extraterrestre, que se achaba no Sol 
exclusivamente. A súa singularidade débese a que é case a única materia macroscópica na que se 
manifesta a mecánica cuántica: é imposible converter o helio en sólido por moito que arrefriemos; 
aínda hai outra razón ineludíbel: a maxia. Quen, ao observar o comportamento do helio 
superfluído, non tivo que esforzar a mente para crer que é real, e non maxia, o que está a ver? 
Aínda por riba, o helio ten un irmán, o helio tres, posible combustible nuclear futuro, que talvez 
suceda ao ouro, ao ouro negro, ao coltan ou ás terras raras nas apetencias humanas; e teremos 
que ir á Lúa para recollelo!… o próximo século. 

 

 Conclusión. O paciente lector que chegase ata aquí comprobou que para un vello 
profesor de química evocar aos elementos da táboa periódica é falar das súas inquietudes, 
preocupacións, intereses, simpatías, inimizades ou motivacións, en poucas palabras, é 
rememorar a súa propia vida. Primo Levi adiviñárao! 
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1. INTRODUCIÓN 

Nunha comunicación presentada por nós no XXXII Congreso de ENCIGA, celebrado en Viveiro no 
ano 2019, titulada “MARIE ANNE e a TÁBOA PERIÓDICA” falabamos da vida desta científica para, 
comprendendo como fora a súa formación académico-científica, estar en condicións de asimilar 
mellor as súas contribucións ao desenvolvemento da Táboa Periódica, na celebración do “Ano 
Internacional da Táboa Periódica”. Tamén pretendiamos comprender cal foi a contribución de 
Marie ao mundo da química axudando ao seu gran Pygmalion: Antoine Laurent Lavoisier [1]. 

Nesa comunicación pódese entender cal é a nosa reflexión sobre a súa contribución ao 
desenvolvemento da táboa periódica ao longo do último terzo do século XVIII, de modo 
particular; canto debeu colaborar Marie Anne –sempre do lado e da man do seu admirado e 
idolatrado Lavoisier- ao establecemento da primeira táboa das “Substancias simples” que aparece 
no “Tratado Elemental de Química” publicado por Antoine no ano 1789. 

Debemos lembrar que a táboa periódica que hoxe coñecemos e celebramos é froito do xenio de 
Mendeleev; pero tamén debemos citar a importancia das contribucións de Julius Lothar Meyer 
(quen fai 150 anos chegou ás mesmas conclusións que Dimitri, pero non se atreveu a publicalas 
e, por iso, chegou tarde á historia).Tamén cómpre insistir en que houbo moitas outras achegas na 
historia da química á construción da táboa periódica definitiva. Hai algunha evidencia da posible 
contribución de Marie Anne á construción ou elaboración das distintas táboas periódicas da 
historia? Estivo presente ou actuou significativamente no descubrimento dalgún elemento 
químico? Verémolo logo. 

 
[1] Unha demorada lectura desa publicación, que aparece como comunicación curta do relatorio, ha 
servir aos lectores deste artigo para comprender mellor a contribución de Marie a canto se relata neste 
escrito. 

MARIE ANNE PAULZE NO DESCUBRIMENTO DO 
OSÍXENO 

GONZÁLEZ-NOYA, ANA M. 
BERMEJO, MANUEL R. 
PINTOS BARRAL, XOANA 
Departamento de Química Inorgánica 
Universidade de Santiago de Compostela 
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Cómpre asemade lembrar neste artigo que a ONU decidiu que, neste Ano Internacional, se debe 
insistir sobre “a importancia de promover o desenvolvemento e a docencia no uso da táboa 
periódica na aula de modo que, a súa importancia e transcendencia, sexa coñecida por todo o noso 
alumnado”. Parécenos pois de grande interese utilizar a relación de Marie Anne coa táboa 
periódica das substancias simples, elaborada por Lavoisier, e co descubrimento do osíxeno, para 
poñer en valor as achegas e o papel xogado por Marie Anne nestes campos e, por extensión, a 
contribución de todas cantas mulleres aínda non foron recoñecidas ao longo da historia da ciencia 
en xeral e, de xeito especial, no mundo da química. 

Asumido e admitido o papel xogado por Marie Anne, tanto na elaboración do “Tratado”, como na 
creación da “Táboa das Substancias Simples” que contempla e presenta clasificados todos cantos 
elementos químicos se coñecían ata ese momento; fica por resolver aínda un problema, cal foi a 
actuación de Marie no descubrimento do osíxeno? 

O papel xogado polo osíxeno na historia da química é impresionante e foi recoñecido así pola 
comunidade científica, e mesmo por toda a humanidade; pero foron os Lavoisier os que lle 
puxeron o nome: osíxeno. Este termo deriva de “oxys”, ácido, e “gen”, xerador; con el querían dar 
a entender que el era o “xerador dos ácidos”: atopábase nos HNO3, H2SO4, H3PO4,“H2CO3”,...etc. O 
nome foi tan ben acaído que, aínda hoxe, segue a chamarse así; mesmo sabendo que se trata dun 
concepto erróneo (xa o químico español, Aréjula, nesa mesma época lles indicou que non era 
correcto; pois unha tal definición deixaba fóra aos ácidos hidrácidos -como o HCl- e similares). 

De calquera xeito o éxito da denominación do osíxeno, polos Lavoisier para o elemento con Z= 8, 
foi tal que hoxe se segue a utilizar e, tal vez por iso, para unha gran maioría de cultivadores da 
química, Lavoisier pasa por ser o descubridor deste elemento: novo erro sobre o que volveremos 
máis adiante. 

Situado así o elemento osíxeno na historia, quen foi o seu descubridor? Que papel xogaron, os 
Lavoisier, na historia do seu descubrimento? Por que están eles na historia e se esqueceu ao resto 
dos descubridores? Cal foi a achega de Marie Anne, se é que a houbo, neste fundamental episodio 
da química e da ciencia? Pretendemos reflexionar sobre estes importantes aspectos da historia 
da química nas seguintes páxinas.  

2. APUNTAMENTOS SOBRE A FORMACIÓN CIENTÍFICO-ACADÉMICA DE MARIE ANNE 

Coñecemos por outros traballos realizados por nós sobre Marie (ver na bibliografía),como foi a 
súa vida, desde que se atopou con Antoine Lavoisier e ao longo da súa vida en común ata a morte 
de Antoine; pero para comprender as achegas de Marie permitámonos facer un breve resumo da 
súa formación científico- académica. 

Marie Anne coñeceu a Antoine Lavoisier cando este tiña xa 28 anos e quedou impresionada polos 
coñecementos globais que posuía: era un home de mundo que contaba cunha moi acomodada 
posición económica e social e, ademais, tiña unha formación científica moi ampla; pero que non 
era nada prepotente senón máis ben humilde. Contaba cun enorme afán por ensinar e compartir 
os seus coñecementos con quen os quería aprender; este comportamento e actitude foron os que 
seduciron a unha nena de 14 anos. Desde ese momento, Marie non só se namorou de Antoine, 
senón que decidiu emular ao seu Pygmalion. 

Logo de casar, Marie queda axiña embarazada pero perde a súa descendencia e, o que resulta 
peor, non poderá volver a ter fillos na súa vida. Antoine e Marie deciden dedicarse ao mundo da 
ciencia, tal e como xa estaba facendo Antoine. Marie conta cunha boa base educativa, pero carece 
da formación científica precisa para facer ciencia de altura e, ademais, debe perfeccionar a súa 
formación humanística. Lavoisier planifica como vai ser a educación de Marie para que chegue a 
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ser unha verdadeira científica e a súa completa colaboradora no traballo de química que van 
realizar en común; o plan preparado será do máis completo. Marie quere aprendelo todo para 
chegar a converterse no complemento necesario do seu amigo, home e compañeiro; así: 

- A súa formación humanística dedicarase a completar a súa incipiente formación e hase 
perfeccionar en: 1º Linguas, aprenderá latín e inglés e chegará a comprender o italiano e 
o alemán, que serán fundamentais no seu labor como tradutora no grupo do arsenal; 2º 
Música, canto e danza, básica no seu traballo de salonniere, que ha contribuír a que o seu 
salón do arsenal sexa considerado do mellor de París; 3º Debuxo e pintura, para realizar 
os gravados das investigacións que se realicen. 

- A súa formación científica será un traballo laborioso e profundo, pois cómpre que se 
inicie nos máis variados campos das ciencias experimentais, para chegar a ser a súa 
colaboradora nas investigacións, por iso: 1º terá que aprender a Química Moderna que 
se está construíndo nese momento, da man de Bucquet; 2º a formación en Física 
recibiuna da man de Gengembre, para poder traballar nun laboratorio moderno; 3º 
recibirá formación por cantos amigos acudían a traballar no arsenal; 4ºrealizará unha 
perfecta simbiose formativa cos científicos máis novos que acoden a prepararse no 
arsenal.  

 
Figura 1. Autorretrato de Marie Anne Paulze. 

Rematemos dicindo que, con todos estes traballos e instrucións no camiño da ciencia, Marie 
conseguiu unha formación do máis completa posible, chegando a converterse nunha científica 
moi salientable aínda que, hoxe por hoxe, siga sen ser considerada unha verdadeira científica. 
Cómpre que afondemos un chisco nas achegas científicas que chegou a realizar Marie Anne. 

Durante a vida de Marie Anne, ao longo do século XVIII, a teoría científica imperante no mundo 
da química era a teoría do floxisto de Stahl que consideraba, seguindo aos filósofos gregos, que 
todo na natureza tiña a súa orixe nos Elementos Principio (Terra, Auga, Aire e Fogo). Lavoisier e 
Marie van ser os primeiros en dubidar de tal teoría, poñela en cuestión e desmontala. Negarán 
que todo derive deses elementos e demostrarán que non son tales Elementos Principio, senón 
compostos. 
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Figura 2. O matrimonio Lavoisier, pintado por David. 

Dun xeito moi resumido [2], presentamos algunha das contribucións de Marie, sempre da man de 
Lavoisier: 

- Sobre os Elementos-Principio. Marie estivo ao lado de Lavoisier para enfrontarse coa Teoría 
do Floxisto, non para loitar directamente contra dela, pero si para ofrecer investigacións dabondo 
salientables como para que comprenderan todos os científicos da época que tal teoría era 
errónea. Nin a Terra, nin o Aire, nin a Auga eran elementos: estaban compostos doutros elementos 
máis simples. 

 
Figura 3. Os Elementos-Principio. 

- O “Método de Nomenclatura Química”. Marie Anne e Antoine eran conscientes, sobre o ano 
1787, da necesidade de dotarse, tanto eles como toda a comunidade científica, dunhas normas de 
nomenclatura química para denominar, dun xeito claro e preciso, aos elementos químicos e aos 
compostos preparados; así como a todos os materiais de onde procedían (as chamadas 

 
[2] Un traballo moito máis elaborado pódese ler na bibliografía, nunha nosa comunicación presentada 
en 2019 no XXXII Congreso de ENCIGA en Viveiro. 
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xenericamente terras). Deste modo todos os científicos entenderían do que se estaba a falar. A 
Química estaba necesitada dunha linguaxe clara e precisa, como a existente no mundo das 
matemáticas e da física, capaz de transformar a química-alquimia da época nunha ciencia 
moderna; para todo iso cumpría dotarse dunhas normas de nomenclatura claras e precisas, que 
foran admitidas por todos os científicos e coa obrigatoriedade de ser utilizadas por todos. 

O “Método de Nomenclatura Química” foi elaborado por Guyton de Morveau, Berthollet, Fourcroy 
e Lavoisier e publicouse no ano 1787, todos eles traballaron sobre o tema na medida das súas 
posibilidades e competencias; pero foi Antoine quen quedou con todos os loureiros, pois foi quen 
presentou a obra na Academie des Sciences de París (ver na Figura 4 a memoria de presentación 
na Academie). 

Mais, cal foi a contribución de Marie Anne nese campo? Onde estaba e que fixo Marie neste 
traballo? Ela achábase na cerna do grupo: era/foi a coordinadora de todo o grupo de traballo. 
Recibía os traballos que realizaba Guyton desde Dijon e, logo de discutilos con Antoine, 
enviáballos a Berthollet e a Fourcroy; outro tanto facía cos traballos que lle chegaban destes dous 
científicos. Marie recibía os traballos; poñía orde nas correccións; enviaba as directrices de 
Antoine sobre os capítulos a realizar; corrixía as probas recibidas; coordinaba as recepcións dos 
traballos; organizaba as reunións periódicas do grupo; estudaba as achegas de Antoine que 
corrixía e enviaba aos outros autores; tomaba as decisións que cumpría en cada momento que, 
despois de tomadas, devolvía a todos e cada un dos membros;...etc., etc., etc. 

 

  

 

Figura 4. O Método de Nomenclatura Química e a súa tradución ao español. 

Marie tivo que ser a alma mater do grupo: Antoine non tiña tempo para traballar neste necesario 
pero laborioso tema, ela era a que dispuña de tempo para atender, resolver e contestar as diversas 
achegas que enviaban todos e cada un dos membros do grupo. E Marie Anne? Cales foron as súas 
achegas? Quen se lembra dela? En que parte da historia da química está? Quen recorda o seu 
traballo? Quen a ten en consideración como científica? Quen lle da aprecio ao que, realmente, 
aportou na elaboración deste Método e na ciencia? 
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 - O Tratado Elemental de Química e a táboa das substancias simples. Nunca saberemos 
en que medida o chamado “Tratado Elemental de Química” (ver Figura 5) de Lavoisier é obra 
exclusiva de Antoine ou se deberiamos consideralo máis como unha obra do matrimonio 
Lavoisier, aínda que fora elaborado baixo a dirección e as ideas creadoras de Antoine. 
Probablemente nunca saberemos en que medida foi importante a axuda e a colaboración de Marie 
Anne; pero si podemos facer moitas especulacións, como sempre derivadas do pouco tempo de 
que dispoñía Antoine, por mor das moitas ocupacións que tiña que atender na súa vida ordinaria. 
Por todo isto nos permitimos sinalar: 

1º Marie Anne quería que o seu home, o seu matrimonio, foran considerados os piares 
sobre os que se ía construír a nova química; para iso cumpría escribir un gran libro, o libro 
da química, de modo que servira para aprender a facer a nova ciencia. Polo tanto, porque 
podían, debían dedicarse a escribilo e a publicalo. 

2º Marie era consciente da necesidade de escribir o libro que plasmara as ideas do seu 
home e dela sobre a química que levaban feito e que, ademais, recollera as ideas sobre a teoría 
da combustión por eles elaboradas. 

3º Marie Anne preparárase para escribir perfectamente o que se quería facer: o extenso 
libro da química. Coñecía perfectamente a química necesaria para expresala con corrección, 
entendía canto se preparaba nun laboratorio, tiña feito coas súas mans a química que se ía 
recoller no libro,... podía, e debía, facer o esbozo do libro que, a Lavoisier, lle servira como 
material inicial sobre o que traballar para facer o documento final: o “Tratado”. 

 
Figura 5. O Tratado Elemental de Química, traducido ao galego. 

4º Marie tiña todo o tempo do mundo para dedicarse a escribir as ideas de Antoine, 
mentres este se dedicaba ás súas moitas ocupacións. Baixo a dirección de Lavoisier podía 
escribir en forma de libro as ideas do que el planificaba e, Antoine, con máis tempo e 
tranquilidade, podía dedicarse á corrección do esbozo/traballo/libro realizado por Marie. 

Se as reflexións anteriores se toman en consideración, como non aceptar que foi Marie a 
redactora manual do “Tratado”? Non era o seu libro, non era a súa obra, pero si debemos 
considerala como a cooperadora necesaria para realizar a obra cumio do matrimonio 
Lavoisier. No libro aparecen, ao final do mesmo, as XIII pranchas asinadas por Marie, mesmo 
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se coñecen as súas anotacións para os impresores das pranchas. Se a súa sinatura está nas 
pranchas, como non considerar a posibilidade de que o ”Tratado” fora pensado por Antoine; 
pero redactado por Marie, para ser corrixido por el; para ser reelaborado por Marie,...etc., 
etc., etc.?  

 
Figura 6. Táboa das Substancias Simples. 

Dentro do “Tratado”, no contexto deste artigo, debemos resaltar a introdución da famosa “Táboa 
das Substancias Simples” (ver Figura 6), importante por ser considerada como unha das primeiras 
táboas de elementos químicos, elaborada con criterio moderno. Cal é hoxe en día o interese desta 
táboa para nós? En que medida Marie Anne se implicou na elaboración desta táboa? O interese 
do estudo da táboa ten hoxe unha dupla dirección: dun lado representa un salto cualitativo na 
química dese tempo -fala de substancias, pero xa introduce o concepto de elemento nos 
compoñentes do primeiro grupo (ver táboa 6)-; doutra banda, e por vez primeira, os elementos e 
compostos xa coñecidos e que integran as substancias desta táboa, aparecen nomeados coas 
Normas modernas derivadas da aplicación do “Método de Nomenclatura Química” [3]. 

 
[3] Un estudo máis amplo, pódese ler na xa citada comunicación do XXXII Congreso de Viveiro. 
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E cal foi a contribución de Marie Anne na elaboración desta táboa? A de sempre: traballar con 
Lavoisier, man con man, axudándolle a facer canto el proxectaba e deseñaba: se Marie tiña tempo, 
non será lóxico pensar que ela sería quen desenvolvese todas as ideas de Antoine? Se Antoine 
pensaba e creaba as ideas para a elaboración desta táboa, pero non tiña tempo dabondo como 
para facela na práctica, non había ser Marie quen a fixera e rematara? Non resulta complicado, 
polo tanto, entender e asumir cal debeu ser o papel xogado por Marie Anne na elaboración da 
táboa das substancias simples. 

Velaí pois algunhas das contribucións científicas realizadas por Marie Anne traballando ao lado 
do seu gran Pygmalion. 

 

3. O PAPEL DE MARIE ANNE NO DESCUBRIMENTO DO OSÍXENO 

Para entendermos mellor este apartado cómpre facer unhas reflexións previas sobre algúns 
conceptos que han xogar un papel primordial na súa comprensión. 

Que son as revolucións científicas? Quen pode ser considerado un revolucionario na ciencia? 
Como se constrúen as revolucións científicas? Desde que Thomas S. Khun, no ano 1962, publicou 
a súa importantísima obra “A estrutura das Revolucións científicas” moito se leva escrito e 
debatido sobre este tema e estas preguntas. De todo este debate podemos dicir que son moitos 
os que concordan en que Newton cos seus “Principios matemáticos da filosofía natural”, o seu 
“Sistema do Universo” e outras obras sentou as bases da Revolución na Física; de igual xeito que 
Darwin, coa súa inxente obra “A orixe das especies”, fraguou a Revolución na Bioloxía; pero hai 
moita menos concordancia en considerar que a obra de Lavoisier “Tratado Elemental de Química” 
represente a Revolución no mundo da Química, aínda que se considere a Antoine coma un 
auténtico revolucionario no mundo da ciencia. O pensamento científico é o que é: practícase e 
realízase, pero non se cre, a fe é para os crentes. 

 
Figura 7. Tradución ao galego de A Orixe das Especies. 

Estes pensamentos, sobre o concepto de revolución nas ciencias, sérvenos tamén para 
preguntármonos que se entende por ser o descubridor dun elemento químico. A día de hoxe 
levamos xa descubertos e sintetizados 118 elementos químicos e aínda non concordamos en a 
quen podemos e debemos chamar o seu descubridor. Porque a quen podemos considerar o 
verdadeiro descubridor do elemento químico con Z=8? Se saímos ás aulas de química e 
preguntamos a aquel noso alumnado que saiba bastante química, pero non moita historia da nosa 
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disciplina, hanos contestar que Antoine Lavoisier: máis unha pregunta así de sinxela conducirá a 
unha resposta incorrecta, aínda que todos concordemos en que Antoine e Marie Anne estiveron 
na cerna do seu descubrimento e mesmo foron eles os que lle deron o nome que actualmente ten 
(o elemento con Z=8 chámase, desde hai máis de 230 anos, osíxeno -xerador de ácidos-). 

Polo tanto, digamos de entrada que Lavoisier non foi historicamente o descubridor deste 
elemento químico; e non queremos entrar a debater a filosofía de que se entende por ser un 
auténtico descubridor, pero si debemos constatar e deixar ben claro que Lavoisier foi: o primeiro 
en sentilo, soñalo e ensinarlle a toda a comunidade científica para que servía; quen o viu 
realmente por vez primeira en cantidades enormes; quen albiscou a importancia do seu 
descubrimento; quen fixo química abondosa con el; quen o utilizou nas súas investigacións par 
crear a fisioloxía animal; quen; quen; quen... 

Parémonos un chisco e fagamos unha reconstrución histórica de como foi aparecendo este 
elemento químico na vida real, a partires dos diversos descubrimentos e achegas científicas e que, 
cada quen logo, reparta e decida a paternidade do seu descubrimento. 

Probablemente o osíxeno foi un elemento moi importante na historia da humanidade, no que se 
refire ao que representou para a vida da especie humana e, desde logo, no que se refire á súa 
transcendencia como elemento químico do Sistema Periódico e no mundo da Química. Admítese 
tamén que o día 1 de agosto do ano 1774 foi cando Joseph Pristley descubriu, e logo publicou, o 
descubrimento do elemento con Z=8; pero quen foi realmente o seu descubridor? Foi Priestley? 
Houbo máis descubridores? No que segue imos facer unha presentación cronolóxica de diversos 
acontecementos históricos e achegas científicas que tiveron que ver coa historia do 
descubrimento deste importante elemento químico. 

Iniciemos presentando a Carl Wilhelm Scheele, un dos máis importantes e creativos químicos 
nórdicos do século XVIII [4]. Foi boticario en diversas cidades de Suecia e morreu novo, con 44 
anos, envelenado con diversos produtos tóxicos que utilizaba sen precaución nos seus 
experimentos de laboratorio. A súa vida científica foi tremendamente produtiva, descubrindo e 
preparando moi diversos elementos químicos e compostos; pero foi o que se chama un 
cazaelementos frustrado, pois podendo ter preparado moitos elementos, que el descubriu nos 
seus minerarios, tan só puido obter dous (o cloro e o que estamos a comentar, o osíxeno); aínda 
así cómpre resaltar as súas importantes achegas científicas. 

Nas súas investigacións, entre os anos 1771-72, obtivo un gas ao que chamou “aire ígneo” ou “aire 
do fogo”, dado que o obtiña por quecemento -hoxe diriamos, logo das ideas de Lavoisier, 
combustión- de moi distintos materiais. Entre os produtos que utilizou citemos: o HgO, chamado 
mercurio calcinatus per se; MnO2; KNO3; e Mg(NO3)2. A reacción que tiña lugar para o dióxido de 
manganeso, podémola representar hoxe como: 

2MnO2  →  2MnO  +  O2 

O novo gas semellaba moi interesante dado que, entre outras accións, permitía que a madeira 
ardera mellor e máis tempo na súa presenza. Desafortunadamente, os seus resultados non 
aparecerían publicados ata o ano 1777 (nun seu libro), aínda que tentou publicar os resultados 
por moi diversos medios, pero a desgracia perseguiuno. Vexamos algúns exemplos dos seus 
intentos e das súas desgrazas: 

- Enviou o traballo a unha revista escandinava, e o editor gardouno nunha gabeta e 
esqueceuse del, polo que se perdeu a publicación do mesmo. 

 
[4] Para coñecer mellor a súa deprimente vida ver a bibliografía.  
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- O día 30 de setembro do ano 1774, canso de agardar pola publicación, enviou unha carta a 
Lavoisier, xa era considerado unha autoridade mundial no campo da química, pedíndolle opinión 
sobre os seu resultados, que os repetira el, que os fixera coñecer no seu ambiente científico, etc. 
Antoine nunca lle contestou nin recoñeceu ter recibido tal carta (logo volveremos sobre este tema 
dado que cando Scheele morre aparecerá a copia desta carta), polo que tampouco agora se soubo 
nada das súas achegas e resultados. 

- Non foi ata o ano 1777 que se soubo das súas achegas, neste tema do osíxeno, cando se 
publicou o seu libro “On Air and Fire”. Na realidade o libro escribiuno no ano 1775, pero envioullo 
ao seu gran amigo, o químico sueco Torbern Bergman, para que lle escribira o prólogo e o enviara 
ao prelo dun editor amigo; mais Bergman esqueceu o libro -de novo metido nunha gabeta- e 
demorouse a súa publicación dous anos máis. Nese libro, entre outros moitos traballos de Scheele, 
ían as súas importantes achegas sobre o descubrimento do osíxeno e os métodos seguidos para a 
súa obtención. 

Como se ve todo foron infortunios na vida de traballo de Scheele, pero aquí deixamos 
constatación das súas achegas ao descubrimento deste importante elemento, para que conste na 
historia da ciencia. 

De modo completamente independente, e sobre o mesmo tempo, outro insigne científico inglés 
do século XVIII, Joseph Priestley, deu conta do descubrimento do mesmo gas. Un demorado 
estudo da vida e das moi diversas achegas, nos máis diversos campos do saber, correspondentes 
ao clérigo librepensador Priestley, é digno de ser realizado [5]; máis dun modo breve indiquemos 
cales foron as súas diversas inquedanzas, que abrangueron desde a teoloxía ata a filosofía nos 
seus máis amplos aspectos, pasando polas súas achegas nas ciencias experimentais, na pedagoxía, 
na historia,...etc. 

Os seus escritos filosóficos e teolóxicos son moi numerosos e tremendamente polémicos, dando 
lugar á súa expulsión (por mor das súas ideas) de moitas das igrexas protestantes ás que 
pertenceu. Ao final da súa vida mesmo chegou a crear, cos seus amigos e seguidores protestantes 
librepensadores, unha chamada igrexa unitaria. 

No campo da pedagoxía debemos indicar que foi sempre un gran educador, aínda que moi 
fanático nas súas ideas; foi un gran conferenciante; destacou o seu interese pola correcta 
aprendizaxe do inglés, chegando mesmo a escribir unha moi reputada gramática. Tamén publicou 
moitos e variados libros sobre a historia e a xeografía do seu tempo coa intención de servir de 
axuda á comprensión e á formación dos seus alumnos. 

Nas ciencias, campo especial do noso interese, son importantes as súas achegas en temas como: 
un libro sobre electricidade “A historia e o estado actual da electricidade”, de gran importancia 
ata a chegada de Faraday e Maxwel; outro tratado sobre óptica “O estado histórico e actual dos 
descubrimentos relacionados coa visión, a luz e as cores” que como resumo dos coñecementos do 
tempo é bo, pero ao carecer de formación matemática non soubo interpretar nin presentar as 
diversas teorías que nacían nese tempo. 

O seu extremismo e fanatismo relixioso, así como os continuos cambios de igrexas, levárono a 
perder os seus alumnos e a perderse as súas capacidades como docente e como investigador. Por 
sorte a súa errante vida veuse estabilizar, chegando a acadar unha necesaria paz cando, no ano 
1772, lord Shelburne o contrata para que dirixa a educación dos seus fillos e, ao mesmo tempo, o 
converta no seu asistente xeral. Esta foi a época máis produtiva da súa vida, pero tan só durou 7 

 
[5] Ver bibliografía citada. 
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anos, ata que no ano 1779 se enfadou co seu xefe e abandonou o estupendo traballo e a súa 
estabilidade.  

A contratación por parte de lord Shelburne veu como consecuencia da súa amizade con Benjamin 
Franklind e, deste, con Shelburne. Cando Priestley chega a coñecer a Franklin, axiña simpatizará 
coas súas ideas político-revolucionarias; dese coñecemento e simpatía derivou o seu desexo de 
asumir a decisión de defender a independencia das colonias americanas. Franklin había ser o seu 
introdutor cos científicos europeos máis famosos (nomeadamente o matrimonio Lavoisier, que 
eran uns grandes seguidores e amigos de Benjamin) e sería quen lle conseguiría o traballo en casa 
dos Shelburne. 

Durante estes 7 anos que traballou cos Shelburne, Priestley dedicouse a investigar 
profundamente no campo da química, sendo a súa época máis produtiva e sobranceira. Chegaría 
a converterse nun químico moi avezado na obtención de novos gases, el chamaríaos “aires”, 
debido a que tiña un gran coñecemento e unha profunda formación na pneumática. Priestley 
entrara xa na Royal Society of London no ano 1766, polas súas importantes achegas tanto no 
campo da electricidade como polo seu dominio da pneumática. Nesa época mesmo chegou a ser 
o primeiro en obter auga de soda (H2O+CO2) disolvendo na auga o “aire fixo”(CO2) que se 
desprendía nas fábricas de cervexa. Esta e outras importantes achegas valéronlle para acadar a 
obtención da moi prestixiosa medalla Copley no temperán ano 1773. 

Como resumo da súa vida científica, no campo da química preparativa dos novos gases, 
indiquemos que chegou a publicar seis volumes sobre as diversas clases de aires coñecidas no 
seu tempo. Así como as súas propiedades e utilidades. Con anterioridade ás súas achegas só se 
coñecían 3 gases (CO2, H2 e N2), mais el chegou a preparar 9 máis ao longo da súa vida (NO; NO2; 
N2O; O2; SO2; HCl; SiF4; H2S e NH3): 4 na época na que traballou en Leeds e 5 no precioso 
laboratorio co que o dotou Shelburne. Durante esta época mellorou o deseño de novas cubas 
pneumáticas e creou novos trebellos que lle permitiron manexar e estudar os gases que 
preparaba, chegando a ser unha autoridade mundial neste campo da química experimental. 

Con todo este bagaxe científico experimental e cultural, así como a tranquilidade que lle concedía 
a paz do traballo, o día 1 de agosto do ano 1774 Priestley preparou e descubriu o gas que chamou 
“aire desfloxistizado”. Observou que cando quentaba o mineral roxo do HgO cunha lente de 
combustión que tiña no laboratorio se desprendía un novo gas que era certamente curioso: facía 
brillar máis intensamente as candeas e os ratos vivían máis tempo e con máis actividade que o 
que acontecía no aire común. Descubriu tamén no experimento que o HgO perdía peso no proceso 
de quecemento. Como cría cegamente na teoría do floxisto, e sabía que nese experimento se tiña 
que desprender floxisto, tivo que concluír que o floxisto tiña peso negativo. Por iso ao novo aire 
atopado chamouno “aire desfloxistizado”. 

Este traballo foi publicado no ano 1774 na Philosofical Transaction co título de “On differents kinds 
of air”. Tal traballo chegou ás mans de Marie que, logo de lelo, comunicoullo a Antoine para que 
tivera coñecemento da obtención deste novo e interesante gas. Lavoisier non só tomou nota do 
descubrimento senón que comezou a pensar sobre a posible transcendencia e utilidade dese novo 
gas. 

No ano 1774, Lavoisier xa comezara a interesarse na obtención e no estudo dese gas e, en outubro 
dese ano, aproveitando que Priestley estaba en París acompañando a lord Shelburne, Marie 
invitounos a unha das famosas sesións de química que tiñan lugar no seu salón. A sesión científica 
tivo lugar no que os Lavoisier chamaban “unha xornada de lecer” que tiñan lugar os domingos na 
casa deles. Entre as máis variadas discusións científicas había a realización de experimentos, no 
laboratorio que eles tiñan, e animaron a Priestley para que preparase o novo gas, que prolongaba 
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a vida das candeas e dos ratos, utilizando o método por el deseñado. Deste modo foi como Antoine 
puido aprender de primeira man como se obtiña o “aire desfloxistizado”. Lavoisier ficaría 
impresionado polo experimento e, desde ese momento, empezará a obsesionarse co novo gas. 
Comezará a realizar os máis variados experimentos con el ata atoparlle sentido total á súa 
importancia e á súa transcendental participación no que será a súa Teoría da Combustión. 

Priestley volveu a Inglaterra e continuou coa súa vida normal ata que no ano 1779 se enfada con 
lord Shelbourne, abandónao e comeza unha vida errática ata que, por mor das súas ideas 
independentistas, tense que exiliar nas novas colonias do norte América.  

Polo que se refire á súa posterior contribución á ciencia, digamos que Priestley, logo de publicar 
o descubrimento do novo elemento e sinalados os seus resultados, abandonou o seu interese 
neste novo aire: seguirá demandando a súa paternidade, cando Antoine realice as súas achegas 
sen citalo; pelexará con Lavoisier por ningunealo nas súas publicacións; pero non realizará 
ningunha nova achega a este campo. Priestley tiña interese en moitos outros campos e a eles 
dedicouse: debater, escribir, publicar sobre filosofía, teoloxía, pedagoxía, etc. O interese vital de 
Priestley era global: todo o quería saber; todo era obxecto da súa atención; todo lle interesaba 
para engrandecer o seu coñecemento; todo era para el importante. A química era un máis deses 
intereses integrante dese interese global; non era o único, nin sequera o máis importante, tan só 
un máis. Como se pode entender o descubrimento por Priestley, do que sería chamado osíxeno, 
tan só foi un fito máis na súa carreira por realizarse na vida. Nunca foi quen de decatarse da 
importancia de tal achega. Por todo elo, seguramente, unha vez descuberto o gas, axiña, 
abandonou as investigacións neste campo e nunca máis volveu sobre o tema. 

Todo o contrario foi o papel xogado por Antoine Lavoisier, como máis adiante veremos. Unha vez 
se decatou da transcendencia desta achega, xa non abandonou o tema ata chegar a explotalo ao 
máximo: chegou a crear a súa Teoría da Combustión; conseguiu descompoñer o aire nos distintos 
“aires” que o integran (N2, O2, CO2 e outros) e, mesmo atopou a proporción na que están no aire 
atmosférico; realizou a descomposición (H2+O2) e a síntese da auga no seu famosísimo 
experimento; iniciou os seus estudos sobre a respiración animal; sentou as bases da fisioloxía 
moderna; etc. 

A todo chegou como consecuencia de decatarse da transcendencia do descubrimento deste novo 
gas; como consecuencia de crer que o osíxeno era un elemento químico fundamental. 

Pero, con todo o dito, Lavoisier non foi o descubridor deste elemento, foron os outros quen o 
fixeron: el soubo ver a transcendencia. Lavoisier esqueceuse dos descubridores e ocupouse tan 
só do futuro: deseñar para que podía servir este elemento esencial. 

Lavoisier chegou a interesarse no tema do osíxeno dunha forma totalmente colateral, aínda que 
logo constituiría o cerne da súa teoría da combustión. Contra 1771, Antoine nin sequera pensaba 
na teoría da combustión nin en botar por terra a teoría do floxisto, aínda que xa dubidaba da súa 
validez. Lavoisier iníciase no tema do estudo do osíxeno, dunha forma indirecta, a partires de 
1772, e dun xeito completamente experimental. Para comprender canto queremos dicir 
consideremos os seguintes feitos: 

1º Por esa época dedicáronse a comprobar, científicos da Academie des Ciences, cal era a 
natureza do diamante (Cd), en concreto se podía ser destruído pola calor. Na compañía de 
Macquer, Cadet e Brisson mercaron un diamante e dedicáronse a queimalo utilizando a gran lente 
que tiñan na Academia (ver Figura 8). Comprobaron que os diamantes non se evaporaban cando 
se quentaban coa lente; senón que ardían e desprendía un gas que identificaron como “aire fixo 
(CO2)”. Chegaron á conclusión de que o diamante era un carbón, que ardía e se transformaba en 
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CO2. Hoxe sabemos que se trata dunha alotropía do carbono, coma os carbóns, o grafito, o grafeno, 
o fullereno,...etc. 

 
Figura 8. Lente da Academie, utilizada por Lavoisier na combustión do diamante. 

2º Nese mesmo ano, a Academie des Sciences encargoulle a Antoine a revisión dunha 
memoria, presentada polo boticario Mitouard, na que explicaba que “ao arder o fósforo no aire se 
incrementaba o seu peso”. Lavoisier comprobou que era certo e que ía en contra da teoría do 
floxisto; pois se ao arder perdía floxisto debería perder peso, non ganalo. 

3º Unha nova evidencia de que algo importante estaba acontecendo no campo da química 
experimental era a publicación de Guyton de Morveau da súa memoria “Disgressions 
Académiques” onde relataba categoricamente que todos os metais gañan peso cando se quentan 
ao aire, no proceso da calcinación. Nova evidencia en contra da teoría do floxisto, nas ideas de 
Lavoisier, pero non para os restantes defensores da sublime teoría. 

4º Lavoisier repite todos estes experimentos no laboratorio da súa casa e, tras comprobar a 
veracidade dos resultados, conclúe que son contrarios aos postulados da teoría do floxisto; logo, 
esta teoría ten que ser falsa e cómpre unha nova reformulación da mesma ou ben crear unha nova 
teoría. Se o floxisto non existe precísase un novo principio activo que sustente unha nova teoría. 
Hoxe sabemos que ese principio activo é o elemento chamado osíxeno e a nova teoría é a Teoría 
da Combustión. Todo canto estamos relatando acontecía nos anos 1772-75, nese ano será cando 
os Lavoisier monten o seu gran laboratorio do arsenal, namentres se irían dando pasos na 
consecución dos novos obxectivos. Entre eses pasos está a formación académico-científica de 
Marie Anne, da que xa comentamos anteriormente. Non pretendemos mostrar todos cantos pasos 
deu Antoine na dirección de descubrir, montar e publicar a súa Teoría da Combustión; pero si 
debemos indicar que todo canto acontecía no mundo da ciencia nese momento lle era coñecido, 
pois Marie tíñano informado, por medio das súas traducións, de todos cantos traballos sobre este 
tema se publicaban en todo o mundo: os traballos dos químicos pneumáticos ingleses (Hale, 
Cavendish, Priestley, Rutherford, Black,...etc.), os traballos dos suecos, holandeses e alemáns; os 
traballos da Academie e das Academias locais de Francia; etc. Para poñer de manifesto o interese 
que comezaba a ter Antoine neste campo abonde con indicar como o día 1 de novembro do ano 
1772, entregou un pli cachet ou “prego selado” ao secretario da Academie para que fora gardado 
nesta institución e, así, manter a súa paternidade no traballo entregado. No prego ían recollidos 
os resultados do seu experimento sobre a calcinación do chumbo, pero aínda estaban sen rematar 
pois quería facer máis experimentos para completar a súa investigación: Lavoisier tiña présa por 
publicar os resultados e quería resgardar a súa autoría.  
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5º Ao longo dos anos que van de 1772 a 1975 seguiría realizando os máis variados 
estudos de calcinacións con metais e non metais; pero non remata de atopar explicacións 
convincentes para os mesmos e non entende que está acontecendo neses experimentos. Será o 
descubrimento do osíxeno por Scheele e Priestley o que lle ha abrir os ollos para chegar a esbozar 
a súa teoría da combustión. Lavoisier sabe que as calcinacións realízanse ao aire, logo algo debe 
haber nese aire atmosférico que favorece as calcinacións e permite que os metais e os non metais 
incrementen o seu peso; pero se ese algo non pode ser o floxisto, por ir en contra da propia teoría 
do floxisto, que pode ser? 

6º Nesa mesma época, 1772-75, Lavoisier estaba interesado nas súas investigacións polo 
coñecemento da composición do aire. Xa sabía que o “Aire” non era un Elemento-Principio; pois 
no Aire había moitos “aires” como levamos indicado (aire mefítico, aire fixo, aire respirable,...etc.); 
pero aínda descoñecía moito da súa natureza (a súa composición, o seu peso, a súa densidade, 
etc.). Nesas andaba, mais aínda lle faltaban algúns anos ata chegar aos seus máis famosos 
descubrimentos sobre o aire, nos que chegou a coñecer a súa composición e saber que había 1/5 
de O2 e 4/5 de N2, CO2 e outros descoñecidos gases. Estes e outros dados serían publicados nunha 
famosa memoria do ano 1777.  

7º Nese mesmo ano 1775 publicou tamén o seu famoso libro “Sur la combustion en 
général” onde da conta de abondosos experimentos sobre a calcinación/combustión de moitos 
elementos químicos e da composición do aire. Como se ve, nesa época Antoine seguía a investigar 
sobre a mesma idea: o papel xogado polo aire, que chegaría a chamar osíxeno, na natureza e nas 
reaccións químicas. 

Que facía Marie Anne nesa mesma época? Formarse, aprender, traballar no seu laboratorio da 
casa, ler as memorias de investigación que eles escribían, así como as publicadas por outros 
científicos ao longo do mundo e..., atender a todos cantos amigos ían ás reunións do salón 
científico dos Lavoisier e, aprender, aprender e aprender.  

Con todo canto levamos indicado, que papel puido xogar no descubrimento do osíxeno unha 
muller de tan só 17-18 anos? 

Como xa levamos indicado, Marie coñecía a memoria de investigación de Priestley desde o ano 
1772, cando aparece publicada en Londres e mesmo chegou a coñecer o traballo experimental in 
vivo cando foi realizado na súa casa, polo propio Priestley acompañado de lord Shelburne, a finais 
do ano 1774. Sabería algo do traballo de Scheele? Ela era a tradutora dos traballos publicados en 
inglés, polo estranxeiro, e era a encargada de resumir todas as novas que lles chegaban ou se 
publicaban. Deste xeito logrou coñecer canto se sabía sobre os novos gases: a obtención do “aire 
desfloxistizado” (O2) de Priestley, soubo da preparación do “aire floxisto” (H2) descuberto por 
Cavendish, de como o propio Cavendish fora quen de realizar a reacción H2+O2 para dar o que, 
aparentemente, eran pingas de auga; de moitas máis cousas que un científico falador e bulideiro, 
como Priestley, lle contaba no salón dos Lavoisier, a unha muller tan nova que non debería saber 
nada de química e, moito menos sería quen de llelo contar a ninguén; pero... Priestley non sabía 
que llelo estaba contando á gran Marie Anne. 

Canto máis sabería sobre este tema, Marie, da lectura das diversas memorias e cartas que levaba 
realizadas? Canto lle tería contado Scheele nas súas cartas se fora certo que llas tiña enviado? 
Lavoisier negou toda a súa vida ter recibido información algunha dos experimentos de Carl 
Scheele, sobre a obtención do seu “aire ígneo”, pero, saberíao Marie? Lavoisier seguiu cara adiante 
utilizando as ideas dos demais, facéndoas propias e pensando só na forza da química coma se 
fora, toda ela, froito do seu maxín. Digamos que, Carl Scheele, sempre repetiu que lle escribira 
unha carta, con data 30 de setembro de 1774, na que lle daba conta dos seus experimentos, os 
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seus problemas de publicación e os seus métodos de obtención (para que el os repetira e lle 
confirmara a verdade dos resultados). Nunca recibiu resposta algunha. Logo da morte de Scheele, 
no ano 1786, entre as súas pertenzas apareceu a copia da tal carta. Que di a historia da ciencia 
sobre este feito a día de hoxe? Estivo, nalgunha medida, implicada Marie neses feitos? Vexamos 
por partes algunhas das informacións que, hoxe, se dispoñen. 

Durante este período histórico, 1772-77, Lavoisier repetiu todos cantos experimentos tiñan 
realizado outros investigadores, para a obtención deste novo gas. Tería realizado, tamén, coa 
inspiración de Marie, os experimentos de Scheele, aínda cando el non o soubera? Antoine 
realizou/repetiu todos os experimentos coñecidos ata ese momento, pero utilizando a súa propia 
metodoloxía que nada tiña que ver con canto os outros científicos facían. A súa metodoloxía era 
cuantitativa: medía pesos e volumes de todos cantos reactivos utilizaba e, tamén, medía o mesmo 
para os produtos que obtiña. Endexamais recoñeceu a paternidade destas achegas históricas a 
ninguén e, pouco a pouco, nas súas memorias de investigacións e nos seus libros foise facendo 
coa paternidade de todos estes descubrimentos; ata o punto de que os chamados ”aire ígneo” de 
Scheele e “aire desfloxistizado” de Priestley foron pouco a pouco esquecidos, xa que primeiro lle 
chamou “aire eminentemente respirable” e logo, no ano 1777 pasaría a chamarlle “osíxeno”: 
nome que aínda perdura e razón pola que case todo o mundo pensa hoxe que o descubridor deste 
gas foi Antoine Lavoisier. 

 
Figura 9. Experimento na Academie des Sciences do experimento da descomposición e da síntese 

da auga. 

Lavoisier era un científico moderno e concienciudo, que collía un tema e o espremía ao máximo, 
sen deixalo de man. A modo de exemplo, no caso do osíxeno, coñecía do experimento de 
Cavendish –sobre a formación de pingas de auga ao xuntarse H2 e O2 na presenza dunha chama- 
pero nunca se apurou por continuar nesa liña ata que non tivo moito máis claro o papel xogado 
polo osíxeno. Terían que pasar 10 anos para que Antoine fixera o grande experimento público  
-na Academie des Sciences- e como colofón da súa teoría da combustión. Sería no ano 1785 cando 
realice o magno experimento da síntese e da descomposición da auga (ver Figura 9). Lavoisier 
non fora nin o descubridor do osíxeno nin descubridor do hidróxeno, nin da síntese da auga, nin 
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quen realizou a descomposición electrolítica da auga, nin... máis Oh marabilla!, el foi o mago que 
pasou á historia por ter feito realidade todo iso. Antoine foi o primeiro que fixo, publicamente, os 
experimentos da descomposición da auga en H2 e O2 e, logo, realizou a síntese utilizando os 
mesmos elementos que obtivera e unha chispa eléctrica: é el quen pasa por ser o pai do osíxeno, 
quen ten a paternidade do estudo completo deste novo e transcendental gas. 

Volvamos atrás no tempo e sinalemos que Scheele e Priestley nunca entenderon nin a 
importancia, nin a transcendencia, nin o futuro de canto representaba o descubrimento deste 
novo gas; posto que estaban ancorados nas ideas da teoría do floxisto. Nin sequera cando Antoine 
deu a interpretación do papel xogado por este gas no seu xa citado libro sobre a combustión, foron 
quen de comprender a importancia do seu achado. Non só non comprenderon a importancia do 
novo gas descuberto por eles; senón que, ao non entender a súa transcendencia, opuxéronse con 
todas as súas forzas ao que representaba na nova Teoría da Combustión e ás novas ideas xurdidas 
do coñecemento dese novo elemento químico. O mesmo Joseph Priestley continuou a perseverar 
nas súas ideas da teoría do floxisto ata a súa morte, mesmo cando xa todos os científicos da época 
había décadas que as abandonaran para seguir a nova Teoría da Combustión, e comprenderan a 
utilidade e a grande importancia xogada polo osíxeno. 

En resumo: Scheele e Priestley foron os descubridores do osíxeno... pero non souberon ir máis 
aló. Non foron quen de ver a transcendencia do descubrimento do novo elemento. 

Volvamos ao ano 1774 e aceptemos que Lavoisier non coñecía o contido da carta enviada por 
Scheele, que pasou no camiño recorrido pola citada carta? Que di a historia? É certo que existía 
esa carta de Scheele de 30-XI-1774. Tamén é certo que no ano 1890 E. Grimaux, un dos máis 
grandes biógrafos de Lavoisier, publicou un traballo dando conta de que tiña nas súas mans unha 
carta inédita de Scheele dirixida a Antoine e que fora atopada entre os papeis que gardaba Marie 
Anne. Dita carta semella que fora ocultada no pasado e, de novo, volveu quedar esquecida ou 
ocultada a partires desa época ata que apareceu novamente no ano 1993, como logo veremos, na 
universidade de Cornell. Cal foi a implicación de Marie nesta historia? En que medida tomou 
partido na historia do descubrimento do osíxeno? Irémolo vendo; pero volvamos á historia do 
osíxeno. 

Como consecuencia de todo canto levamos contado, que aconteceu entre os anos 1772-77, 
semella claro como se foi desenvolvendo unha parte importante da historia do osíxeno. Xa 
indicamos como se produciron as achegas e as publicacións realizadas por Scheele e Priestley e 
como todas elas foron ou deberon ser coñecidas, e mesmo repetidos os experimentos, por 
Antoine. A partires destes resultados coñecidos para a obtención do osíxeno, Lavoisier e Marie 
deseñaron os seus novos experimentos, completaron as súas ideas e Antoine comezou a publicar 
as achegas derivadas dos seus traballos; como se nada tivera acontecido con anterioridade: 
semellaba que todo o anterior non se producira, e el era o pai desa nova química. 

Nunha moi importante comunicación realizada á Academie des Sciences de París, o 26 de marzo 
do ano 1775, Antoine relatou como tiña identificado a parte do aire atmosférico que era 
responsable da respiración: nela non fai alusión algunha a que ese aire fora preparado 
previamente, por Scheele e Priestley. Diante desta publicación, Priestley enfadouse moito e, na 
súa correspondencia co científico portugués Magalhâes (amigo tamén dos Lavoisier), relátalle o 
seu tremendo malestar: son 13 cartas enviadas entre 1772 e 1777, nas que se queixa do 
comportamento de Antoine ao terse apropiado dos seus descubrimentos, das súas ideas e dos 
seus métodos de traballo e que, por riba de todo, non dicía nunca que Priestley era o descubridor 
do osíxeno. Na mesma época, E. Genet escribiulle a Lavoisier, que tiña xa presentado o seu traballo 
á Academia, dicíndolle que o autor do descubrimento do osíxeno fora o seu amigo, o inglés 
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Priestley, e que non podía apropiarse dese descubrimento. Os Lavoisier deron a calada por 
resposta. 

Os Lavoisier seguiron adiante nas súas investigacións coma se nada pasara, sen darse por 
enterados e, en abril do ano 1776, Antoine publicou un novo traballo no que cambia o nome dado 
por Priestley ao novo gas e lle chama “aire eminentemente respirable”, engadindo máis datos e 
dando conta de que representa 1/6 en contido do aire atmosférico: seguía sen citar para nada aos 
auténticos descubridores. 

Continuando coa liña da apropiación do descubrimento deste novo gas, Antoine acuñaría no ano 
1777 o nome de “osíxeno” para o novo elemento e, a maiores, corrixiu o dato da súa composición 
no aire deixándoo en 1/5 do total do aire atmosférico: este dato foi o resultado de moitos estudos 
sobre a combustión de moitos elementos químicos, aínda que os estudos fundamentais foron 
realizados con fósforo. Antoine continúa sen recoñecer a autoría do descubrimento deste gas 
polos seus autores e vai asumindo que tan só el é o autor de todas cantas investigacións se fan, 
neste campo, co osíxeno. 

Reflexionemos un chisco máis sobre a integridade científica de Lavoisier. Sempre tivo Antoine a 
decisión de apropiarse da autoría dos descubrimentos dos demais? Dende sempre tivo a decisión 
de ningunear a Scheele e a Priestley para considerarse o único e auténtico descubridor deste gas? 
Cando tomou a decisión de considerarse como o único descubridor do osíxeno? Quen queira 
conseguir unha exposición máis demorada a moitas destas preguntas debe consultar a obra de 
teatro titulada “O2xygen” da autoría do Premio Nobel de Química, Roald Hoffmann, e do gran 
bioquímico, Carl Djerassi [6]. 

 
Figura 10. O Premio Nobel de Química Roald Hoffmann, coautor da obra “O2xygen”. 

Nós podemos comentar, dun xeito breve, que esta obra de teatro ten como argumento o debate 
derivado da decisión que toma a Academia de Suecia de conceder un único Premio Nobel a aquel 
científico que, co seu descubrimento dun elemento químico, máis tivera colaborado ao 
desenvolvemento da ciencia. Acórdase que, no pasado, o feito que máis contribuíu a ese 
desenvolvemento foi o descubrimento do osíxeno. Con tal motivo, e nun flash back vólvese ao 
pasado e o rei Gustavo III invita a Estocolmo aos 3 científicos que traballaron no descubrimento 
deste elemento esencial: Scheele, Priestley e Lavoisier, xunto coas súas tres mulleres chamadas, 
todas e cada unha delas, María. O debate hase establecer entre eles seis, para decidir quen debe 
ser o gañador. O resto do argumento e dos coloquios debédelos estudar pola vosa conta; pois non 
vos habedes arrepentir. 

 
[6] Ver bibliografía (Djerassi, C. and Hoffmann, R. (2002). “O2xygen”). 
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A idea do argumento desta obra derivou do feito de terse descuberto, hai máis de 25 anos, unha 
carta que estaba agochada no interior dun necessaire existente na universidade de Cornell e 
pertencente no pasado a Marie Anne Paulze. Este necessaire forma parte dunha impresionante 
colección de obxectos, instrumentos, libros, cartas, documentos, etc. pertencentes ao enorme 
patrimonio do matrimonio Lavoisier e mercado nunha poxa pola universidade de Cornell.  

 
Figura 11. Famoso neceser propiedade de Marie Anne, no que se atopou a carta de Scheele. 

Dita carta atopouse agochada nun compartimento secreto existente nun caixonciño do citado 
necessaire. Esta carta é a, xa famosa, escrita por Scheele no ano 1774 aos Lavoisier, e que Antoine 
negou toda a vida ter recibido. E se realmente Antoine nunca tivo coñecemento dela? Cambia algo 
na historia contada ata o de agora neste traballo? Recapitulemos: 

 1º Scheele sinalou a súa paternidade no descubrimento do osíxeno, en base a esa carta 
que, presuntamente, Lavoisier negou ter recibido; pero que si chegou, aínda que se agachara e se 
negara a súa existencia. 

 2º No ano 1886 cando Scheele morre, intoxicado polo arsénico das súas investigacións, 
á idade de 43 anos, aparece a copia da devandita carta, enviada aos Lavoisier, entre os seus 
documentos. 

 3º Na década de 1890, o historiador francés E. Grimaux, escribiu un artigo titulado “Carta 
inédita de Scheele a Lavoisier” e publicouno na revista Revue Générale de Sciences Pures et 
Appliquées dando conta de ter atopado esa carta entre outros moitos papeis da viúva de Lavoisier. 
Publicado este artigo, a devandita misiva volveu desaparecer, ocultándose e perdéndose a 
posibilidade de ser consultada por outros investigadores. 

 4º Finalmente, no ano 1993, a carta volveu aparecer na universidade de Cornell. 

Por todo iso, semella claro que foi Scheele quen primeiro descubriu o osíxeno, chamándoo “aire 
ígneo”, aínda que non fora coñecido pola comunidade científica. Igualmente non se pode negar 
que foi Priestley o primeiro que publicou o descubrimento do que chamou “aire desfloxistizado”. 
Por último quen máis traballou con este gas, o que lle dou o seu sentido na historia da ciencia, 
quen o chamou “osíxeno”, quen sentou as bases do seu futuro, quen, quen, quen, ... foi Lavoisier. 

Polo camiño que pasou? Foi Antoine un científico deshonesto? Aproveitouse dos descubrimentos 
de todos para pasar á historia da química como o máis grande? Tivo Marie algo que ver neste 
enredo? 
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Debe quedar tamén moi claro que a crónica do que aconteceu na realidade non cambiará en 
absoluto a transcendencia deste descubrimento na historia da ciencia, así como tampouco 
cambiará a crucial importancia das achegas de Lavoisier neste campo. A opinión de cada un de 
nós será a que xa nos tiñamos feito antes ou a que mudemos agora, á luz dos novos datos. O 
resultado, para a historia da humanidade, non variará nada, aínda que revisemos a nosa opinión 
da nosa historia. Mais... convén seguir a afondar neste incidente? Queremos/debemos coñecer 
máis sobre a posible actuación de Marie nesa historia do osíxeno? 

Se queremos saber máis sigamos afondando nunha posible interpretación da historia. 
Lembremos que cando Marie recibiu a carta, que agora xa sabemos que polo menos ela si a leu, 
tiña 17 anos e unha formación química dabondo como para entender a transcendencia de tal 
descubrimento por parte de Scheele. Marie sabe que Antoine está a traballar sobre algo que pode 
ser ese novo gas, e por iso decidiría agachar o contido da carta a Antoine? Quedaría ela coa 
información da nova obtención e dos novos métodos seguidos por Scheele para a súa obtención? 
Tomaría a decisión de non dicirlle nada ao seu home e irlle suxerindo os posibles método 
seguidos por Carl para que, Antoine, os fixera seus e se convencera de que era el quen o estaba a 
inventar todo? Estamos exculpando a Lavoisier e culpando a Marie? Non se trata de repartir 
culpas, tan só de facer unhas reflexións sobre algo que puido ter tido a posibilidade de acontecera 
na historia. 

Que conseguiría Marie Anne con esta súa decisión de non ter revelado o contido da carta de 
Scheele a Antoine? Pretendía que Lavoisier avanzara máis rápido nos seus experimentos e 
chegara antes á elaboración da súa Teoría da Combustión? Axudalo a conseguir o máis axiña 
posible a fama dos novos descubrimentos e que chegara a ser o “Pai da Química” na historia da 
ciencia? Chegar a estar na historia da ciencia aínda en vida? Quen pode dar respostas a estas e 
moitas outras preguntas que poidamos propoñernos? Ningún de nós somos quen para xulgar esta 
historia da química, pero si temos todo o dereito a coñecela e a formularnos todas cantas 
preguntas teñan sentido para coñecer mellor o seu desenvolvemento. 

SI podemos ter a certeza de que Marie estivo implicada no descubrimento do Osíxeno: 
traballando, escribindo, traducindo, axudando en todo..., ocultando información? Quen o pode 
dicir con certeza?  

Si podemos concluír que Marie estivo toda a súa vida en común con Antoine, na cerna da química 
e, por suposto, no descubrimento do transcendente papel xogado polo osíxeno. 
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1. A LEI PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 

Como sinalaba Bertomeu XR (2011) “resulta difícil atopar referencias ao sistema periódico de 
Mendeleiev nos manuais de ensino de química na primeira década da súa publicación (1870-
1880) ” xa que na maioría dos países europeos, esta, non comezou a ser coñecida ata a década 
seguinte: tal como aconteceu en Francia, Suecia ou Dinamarca. Nos países anglosaxóns e nos 
territorios checos semella que comezou algo antes – no contorno de 1877- e só en Rusia e 
Alemaña foi algo máis  temperán o coñecemento do traballo de Mendeleiev  así como doutras 
versións contemporáneas da Táboa, como a de Lotar Meyer. 

En España, o coñecemento da táboa periódica, tivo unha cronoloxía semellante á dos países do 
seu contorno pois considérase que o primeiro libro que a recolleu foi o Tratado elemental de 
química general de Santiago Bonilla Mirat (1844-1899) profesor de química da Universidade de 
Valladolid, publicado en 1880. Nel, se citan os traballos de Mendeleiev e Meyer nun capítulo 
dedicado ao atomismo químico no que se sinala a existencia de “relacións moi importantes entre 
as propiedades físicas e químicas dos corpos e dos seus pesos atómicos, de tal xeito que aquelas 
están en función periódica con estes”. Así mesmo, destaca o recente descubrimento dos elementos 
galio e escandio, dos que predixo a súa existencia Mendeleiev, como unha proba irrefutable do 
interese e validez da Táboa. Na terceira edición deste tratado (1884), que foi moi popular nas 
universidades e institutos da época, engádelle a que, posiblemente foi a primeira representación 
gráfica da táboa periódica aparecida nos manuais de química españois (Bertomeu XR, 2011). 

Tres anos despois o compostelán Xosé Rodríguez Carracido, daquela catedrático de Química 
Orgánica da facultade de Farmacia de Madrid, publica o libro La nueva química. Introducción al 
estudio de la química según el concepto mecánico (Madrid, 1887) no que lle dedica o capítulo IX á 
“Clasificación periódica de Mendeleeff”.  

XOSÉ RODRÍGUEZ CARRACIDO E A “LEI 
PERIÓDICA” 

DÍAZ-FIERROS VIQUEIRA, FRANCISCO 
Catedrático Emérito da USC 
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Figura 1. Táboa Periódica de Mendeleiev reproducida en La nueva química  de Rodríguez Carracido 
(Madrid, 1887)  

Nese capítulo, ao par de presentar nun cadro a táboa periódica segundo as últimas versións, 
realiza unha ampla crítica da mesma. De todas maneiras as súas formulacións resultan bastante 
ambiguas. 

Por unha parte, recoñecía o valor da mesma para poder predicir propiedades dos elementos, 
como fixeron a maioría dos químicos da época, impresionados polo descubrimento do galio e 
escandio que presentaban o peso atómico e as propiedades que con bastante aproximación lle 
tiña asignado o seu lugar na Táboa. Por iso, afirmaba Carracido, que “É innegable que estas 
confirmacións dan moita autoridade á esta clasificación, e permiten agardar que todos seus 
supostos se vexan confirmados no sucesivo”. En consecuencia, prosigue, “Non debe 
considerarse… como unha arbitrariedade nin como un sono, senón coma unha nova relación 
entre os corpos simples”. Porén, manifesta as súas dúbidas sobre seu carácter universal, polo que  
“falta moito para que se eleve a unha lei precisa”, aínda que, concédelle, que “integrando relacións 
parciais é como se xeneraliza ata acadar os primeiros principios da ciencia, e quén sabe se a 
clasificación do porvir estará baseada sobre as ideas de Mendeleiev”. 

Fronte a estas valoracións positivas, Carracido, recolle un conxunto de críticas, moitas delas xa 
enunciadas por Berthelot, sobre as numerosas excepcións que presentaban as regularidades e 
periodicidades que xustificaban á Táboa, afirmando que “apenas conten grupo, tanto na orde 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

99 

horizontal como vertical, que poida resistir ao análise: ao considerar as analoxías, é quizais a 
clasificación máis imperfecta de cantas se fundaron”. 

Esta rotundidade nas críticas da Táboa, ficou moi atenuada cando, de novo, sete anos despois, 
volve a tratar este tema no seu libro Evolución en la química (Madrid, 1894). Neste caso, despois 
dunha presentación pormenorizada dos antecedentes do traballo de Mendeleiev, como eran as 
tríades de Döbereiner e as oitavas de Newland, conclúe que “os nomes que figuran na primeira 
liña como representantes de maior éxito nesta empresa, son Lotario Meyer i el químico ruso 
Demetrio Mendelejeeff”. E máis adiante, tomando como propias as consideracións de Ostwald W, 
recoñece que, nesa Táboa, “vese o indicio dunha lei natural, toldada por perturbacións 
secundarias ata hoxe inexplicadas” pero que non impiden que dela se poida afirmar que foi “un 
triunfo positivo da ciencia”. 

Hai, de todas maneiras, unha consideración que toma de Emerson Reynolds e de Willians Crookes 
sobre a Táboa Periódica que tivo unha maior transcendencia sobre o pensamento de Carracido1. 
Refírese á observación de Mendeleiev sobre a relación que existe entre os pesos atómicos dun 
mesmo período, que se continúa ao pasar ao período seguinte, de tal xeito que a diferenza entre 
o penúltimo e o último termo dunha liña horizontal é a mesma que entre o último e o primeiro da 
liña horizontal seguinte. Seguindo coa idea desta continuidade, conclúe que “a serie dos 
elementos aínda que interrompida, representa en certo grao unha función en espiral”. Sobre esta 
base o catedrático de química da universidade de Dublín James Emerson Reynolds (1844-1919) 
construíu un diagrama en zig-zag que enlazaba dun xeito continuo todos os elementos 
integrantes da táboa periódica. O empregou, como recurso pedagóxico, nas súa clases durante 
varios anos ata que en 1886 decidiu publicalo nos Chemical News (2 de xullo de 1886). Ese mesmo 
ano, seu amigo e compañeiro, o químico británico Willians Crookes (1832-1919), descubridor do 
talio e recoñecido especialista en análise espectral, na sesión inaugural do 2 de setembro de 1886 
da British Association for the Avancement of Science (BAAS), presentou unha nova versión deste 
diagrama “en espiral”  que foi a que reproduciu Carracido ao ano seguinte no seu libro La nueva 
química (1887). Nesta nova versión, o diagrama en zig-zag presentábase de forma invertida (o H 
na parte superior fronte a posición inicial de Reynolds, na parte máis baixa) e as amplitudes dos 
períodos ían diminuíndo de arriba a baixo. Ofrecía unha distribución simétrica en relación coas 
propiedades magnéticas e electrovalentes e, por outra parte, aos termos extremos dos períodos 
(C, Si, Sn, etc.) se lles atribuía una valor singular na organización das propiedades. 

De todas maneiras, Carracido, a pesar de que en 1887 (en La nueva química) presentaba nun 
despregable  do libro a versión de Emerson, sete anos despois, en 1894 en La evolución en la 
química volvía a considerar o diagrama orixinal de Reynolds, que de novo sería utilizado anos  
máis tarde en 1900, para a colección dos “Manuales Soler” dedicados á divulgación da cultura, na 
que se incluía co Nº 22, o seu libriño Compendio de Química Biológica.  

 

 

 
1 Posiblemente o coñecemento dos traballos de Reynolds e Crookes veulle a Carracido polo Le Moniteur 
des Sciencies do ano 1886 no que aparecen os traballos dos ditos autores traducidos ao francés. 
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Figura 2. Diagrama en espiral da Táboa Periódica de Mendeleiev (La nueva química, Madrid, 1887) 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

101 

En ningún momento aclara as razóns do abandono do diagrama de Emerson, mantendo en cambio 
o de Reynolds dun xeito moi constante, mesmo cando xa a presentación clásica de Mendeleiev 
estábase a impoñer na maioría dos manuais de química. Habería, posiblemente, que destacar o 
interese que demostrou Carracido polas implicacións que o autor derivou do seu diagrama en 
relación coa evolución da materia no universo. Este era un tema plenamente identificado co seu 
evolucionismo espenceriano, tan vivo e presente nesta época no pensamento do farmacéutico 
compostelán (Díaz-Fierros F, 2010). Por outra parte poderíase engadir, como unha xustificación 
máis propia da química biolóxica, o feito da facilidade coa que se recoñecían os elementos 
bioxenéticos neste diagrama en zig-zag, pois todos eles estaban por baixo dunha liña que 
correspondía ao peso atómico 56, do Fe (Figura 3). Esta mesma representación a  seguiu a manter 
no seu Tratado de Química Biológica (1903) así como nas súas reimpresións de 1917 e 1924.  

 
Figura 3. Táboa Periódica incluída en Química Biológica de Manuales Gallach (antes Compendio de 
Química Biológica. Manuales Soler, Barcelona, 1900). 
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2. A ORIXE COSMOXÉNICA DOS ELEMENTOS 

Crookes W, na súa intervención do 2 de setembro do 1886 diante da BAAS, amosou tamén a 
posibilidade de que o seu diagrama do sistema periódico puidera ser interpretado como unha 
representación dun proceso cosmoxenético de formación dos elementos . Cando se lee o 
diagrama de arriba a baixo, cambiando a escala vertical dos pesos atómicos por outra de 
temperaturas, a serie continua dos elementos situados sobre a espiral podería ser interpretada 
como un proceso formador dos mesmos. Iniciaríase coa aparición do H coas máximas 
temperaturas da escala e sucesivamente xurdirían os restantes elementos nun proceso no que 
con temperaturas de agregación cada vez máis baixas, irían aparecendo os elementos cada vez 
máis pesados. Como orixe de todo o proceso estaría o protilo unha partícula imaxinaria  que daría 
nacemento por agregación a todos os elementos, mesmo ao hidróxeno. 

Carracido, faise eco destas teorías cosmoxenéticas que cadraban moi ben co seu pensamento 
evolutivo e, en  La nueva química, reproduce case “ad littera” un dos parágrafos do traballo 
orixinal de Crookes W, cando escribe: 

“Observando a liña vertical das temperaturas, que baixa lentamente do cumio da curva á súa parte 
inferior, os números que representan a escala dos pesos atómicos, poden tamén representar, pola 
súa posición na orde inversa, a escala dun pirómetro xigantesco dentro dunha caldeira, na que os 
soles e os mundos estarían en formación. O noso termómetro amosa que a calor foi baixando 
gradualmente, e pari passu los elementos formados aumentaron de densidade e peso atómico”. 

En La evolución en la química , despois de ter moi en conta os grandes avances que se fixeron 
neses anos na química espectral, aos que lle dedica todo un capítulo, e sobre todo ás súas 
aplicacións no coñecemento da composición do universo, volve de novo a tratar o tema da orixe 
dos elementos. Neste caso si considera a hipótese do protilo de Crookes W como a causa 
primordial da formación dos elementos químicos nesta especie de darwinismo inorgánico no que 
a  variabilidade dos elementos pode imaxinarse como “momentos de adaptación, puntos 
singulares da gran curva do proceso evolutivo da materia”. Resalta o suxerinte paralelismo na 
evolución do protoplama, como orixe das formas vivas, co caso do protilo de onde xurde “toda a 
potencialidade de todos os pesos atómicos posibles”. Non deixa de todas maneiras de admitir que 
no “desenvolvemento destas ideas, toman parte, e non pequena, concepcións da fantasía”. 

 Por outra parte esta aparición gradual dos elementos en equilibrio coas temperaturas 
decrecentes , Carracido a integra no gran proceso xenético dos corpos estelares a partir dunha 
nebulosa primixenia e que a análise espectral estaba a desvelar neses tempos con sorprendentes 
achados: 

“Se a evolución sidérea, como hoxe se supón, prodúcese condensándose progresivamente a 
materia cósmica, desde a emerxencia da nebulosa que xurde do éter indiferenciado ata rematar 
nos astros sen atmosfera, non é lóxico inferir a probabilidade de condensacións paralelas das 
substancias diferenciadas anteriormente na orde crecente  dos pesos atómicos?”. 

Como consecuencia, postula a existencia dunha filoxenia química que integrada coa biolóxica 
explicaría a evolución da materia que, o seu admirado Herbert Spencer, tiña xa formulado 
teoricamente había xa bastantes anos (Díaz-Fierros F, 2010). Nese proceso dedutivo a lei 
periódica nas diferentes formulacións que considera (a de Mendeleiev ou a de Reynolds-
Emerson), e as análises espectrais, “coas súas marabillosas revelacións”, conducirían 
necesariamente a esa visión integradora e necesaria da evolución en toda a súa ampla e magnífica 
extensión cara a tódalas manifestacións imaxinables da materia e da enerxía. 
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3. DISCUSIÓN 

Para a mentalidade actual na que os conceptos do peso atómico e do átomo atópanse 
indiscutiblemente relacionados, non resulta doado entender como un antiatomista convencido 
como Carracido (cando menos nesta época), podía aceptar sen maior reparo a realidade dos pesos 
ou masas atómicas e derivar delas tódalas especulacións intelectuais que deron lugar a táboa 
periódica, nas súas diferentes versións. Consideraba que as “ficcións”, ou “ilusións” dos átomos 
eran unha hipótese plausible, coma outras tantas que foran enunciadas neses tempos convulsos 
da química na primeira metade do século XIX; pero que, como a maioría delas, non tiña un sólido 
e abondo respaldo experimental.  

Para un positivista convencido como Carracido só tiña realidade e merecía consideración o que 
se derivaba dun proceso empírico e indutivo segundo os presupostos baconianos e, o atomismo, 
ao seu entender, non o tiña. Por iso, estimaba que só merecía seu aprecio o que nacía dun método 
experimental sólido como o que se derivaba das dinámicas física e química que se podían medir 
nas reaccións. De aí a súa defensa e proposta a favor dunha “mecánica” química. En consecuencia, 
fronte aos atomistas radicais que tiñan nas últimas manifestacións da materia, como eran os 
átomos, o seu principio fundamental, declarábase “dinamista” convencido. 

Os pesos atómicos, en liña con estes razoamentos, non eran propiedades da materia última, se 
non o resultado “experimental” das relacións ponderais medidas nos “sistemas combinatorios” 
que se desenvolvían entre os corpos. Os diferentes métodos aceptados daquela para a medida 
desta magnitude (volumes dos gases, calores específicos, forzas electromotrices, presións 
osmóticas, etc.) eran a garantía experimental que demostraba a realidade dos pesos atómicos, e 
non algo derivado das propiedades deses entes “imaxinarios” que eran os átomos. Non había, en 
consecuencia, para Carracido ningún problema para aceptar a “proba” experimental dos pesos 
atómicos, expresión dunhas relacións dinámicas entre os corpos, ao tempo que se prescindía desa 
“ficción intelectual” que, entendía, eran os átomos. 

A partir deste coñecemento dos pesos atómicos, atribuídos aos elementos químicos, impúñase 
segundo a  súa lóxica , un proceso de ordenamento ou clasificación dos mesmos,  que denominaba 
o “segundo momento das ciencias” que seguía a un primeiro dedicado fundamentalmente a 
xénese dos datos. Del deberían xurdir “a causa xenética común a todos eles e a posibilidade de 
abranguer nunha idea o porqué da súa existencia e produción”. Así naceron as primeiras 
analoxías e distribucións periódicas dos elementos que culminaron coa proposta de Mendeleiev 
e Meyer, que aínda que presentaban moitas imperfeccións prestaban un “grande servizo á ciencia 
cun alcance que se espallou ata o punto de anticiparse aos feitos anunciando a existencia de 
elementos descoñecidos”: 

Pero esta clasificación, para un pan- evolucionista coma Carracido que admitía que os procesos 
de cambio da materia non debían presentar descontinuidades, a táboa periódica admitía “saltos” 
e puntos críticos entre os períodos sucesivos que non reflectían a realidade que recollía o 
aforismo de Linneo de a natura non facit saltus. Por iso a reordenación dos pesos atómicos 
segundo o diagrama en espiral de Reynolds-Emerson, sen invalidar a proposta de Mendeleiv, a 
presentaba dun xeito moito máis acorde cos seus postulados evolucionistas e continuistas;, por 
outra parte, para os traballos de química biolóxica aos que dedicou os últimos anos da súa vida 
profesional, este diagrama distinguía con moita maior claridade e definición aos elementos 
conformadores da vida. 
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En definitiva, Carracido, non aceptou aos átomos2 pero si a realidade do seu peso atómico, así 
como as propostas  do seu ordenamento mediante analoxías e periodicidades, desde Newlands 
ata Mendeleiev e que as reconsiderou en clave evolucionista e dinamista nos seus libros máis 
significativos sobre química e a química- biolóxica. Cuestións todas que amosan o espírito 
inquedo e progresista do seu pensamento, que se ben o puido levar a certas desviacións da 
ortodoxia hoxe dominante, o presentan sempre coma un loitador incansable e que, aínda nas 
etapas máis avanzadas da súa longa vida, non deixou nunca de baixar a área das discusións e 
debates científicos máis significativos do seu tempo. 
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2 Considérase que o prólogo que lle dedica ao libro de Werner Meclenburg  Fundamentos 
experimentales de la atomística (1911) foi a primeira referencia escrita da súa aceptación final da 
existencia dos átomos. De todas maneiras, o coñecemento que se tivo por estes anos da estructura 
interna do átomo serviulle tamén para reafirmarse unha vez máis na súa defensa da tese de que estes 
non eran a última realidade da materia xa que non eran entidades indivisibles como se postulaba na 
teoría clásica do átomo. 
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1. INTRODUCIÓN 

Este ano 2019 estanse celebrando moitos acontecementos relacionados coa química: os 150 anos 
da creación da T. P. moderna, por Dimitri Mendeleev; os 100 nos da entrada en funcionamento 
da IUPAC; os 230 anos da publicación do “Tratado Elemental de Química”, de Antoine 
Lavoisier;...etc. Na nosa Asociación, ENCIGA, iniciamos o pasado ano 2018, no congreso XXXI que 
tivo lugar en Lalín [1], a antesala das celebracións deste ano e, entre outros moitos actos, 
publicamos un exemplar extraordinario do noso Boletín, o Nº 87 [2], dedicado a lembrar, situar 
e comentar as diversas celebracións deste ano 2019. 

Este ano, tamén, escolleuse como científico do ano en Galicia a Tomás Batuecas Marugán. Ten algo 
que ver, este científico galego, coa táboa periódica? Terá algo que ver coa IUPAC? Cal é a posible 
razón da súa elección como galego do ano no mundo da ciencia? Sabemos cal é a súa 
transcendencia científica?. 

Con motivo da celebración do día da ciencia en Galicia, o Consello da Cultura Galega encargounos 
a realización dunha Unidade Didáctica [3] dedicada a facer unha semblanza da contribución 
científica do personaxe homenaxeado. Neste artigo queremos lembrarvos a todos vos a valía 
científica deste destacado profesor universitario galego. 

Pretendemos nestas páxinas rescatar do esquecemento unha das máis brillantes figuras da 
química galega e traela aquí, para tentar explicar canto de destacable hai na figura científica de 
Batuecas; para que, todos nós saibamos como se pode facer ciencia de altura mesmo traballando 
nunha Universidade de provincias, nunhas condicións moi precarias e en plena ditadura. 
Confiamos en que, este artigo dedicado a Batuecas, poda servir de exemplo de como se pode 
chegar a facer ciencia de nivel internacional; mesmo traballando nunha situación de marxinación; 
sen ningún apoio económico; sen posibilidade de conexións co exterior, agás as que ti consigas 
pola túa valía; nunha dura ditadura.  

TOMÁS BATUECAS: UN QUÍMICO GALEGO NO 
SISTEMA PERIÓDICO 

CID, RAMÓN 
IES de Sar / Universidade de Santiago de Compostela 

BERMEJO, MANOLO R. 

Departamento de Química Inorgánica 
Universidade de Santiago de Compostela 
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Neste exemplar do noso Boletín, e no Nº 87 [2], estudamos a transcendencia no mundo da ciencia 
do Sistema Periódico, pero contribuíu, Tomás Batuecas, á mellora desta ordenación dos 
elementos químicos? Tiveron algo que ver, as súas investigacións, co Sistema Periódico? Como se 
relacionan esas investigacións con el? Tiveron relevancia de abondo como para seren 
importantes na historia da Táboa Periódica? 

No noso Boletín Nº 87 [2] escríbese un artigo sobre a IUPAC, relatándose nel a transcendencia 
deste organismo internacional no mundo da Química, e queremos agora concretar neste traballo 
como e por que relacionamos a Batuecas coa IUPAC; en que medida el contribuíu ao seu 
desenvolvemento, e que achegas, na súa vida de investigador, son transcendentes como para que 
deba ser lembrado na historia dese importante organismo internacional. 

Xa que logo, no que sigue, presentamos unha breve semblanza da súa vida, no tocante á súa 
formación científico/ docente ao longo do mundo, ata a súa incorporación á Universidade galega. 
Comentaremos a súa traxectoria científica na USC, subliñando as contribucións máis 
sobranceiras, así como  a formación da súa Escola Científica, finalmente explicaremos a súa 
conexión coa IUPAC. Un estudo en formato comunicación foi presentado no XXXII Congreso de 
Enciga celebrado en Viveiro [4]. 

2. VIDA DE BATUECAS 

Tomás Batuecas Marugán naceu o día 7 de marzo de 
1893 en Aldeanueva del Camino, en Cáceres. 
Graduouse de bacharel en Cáceres no ano 1909, con 
premio extraordinario; cursou a licenciatura en 
Química en Salamanca no ano 1913, con premio 
extraordinario e r ealizou os estudos de doutorado en 
química, na Universidade de Madrid. Nesta Universidade 
iniciouse na investigación traballando no Laboratorio de 
Investigacións Físicas (pertencente á “Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigacións Científicas”, JAE) 
que dirixía o eminente físico Blas Cabrera. 

Entre os anos 1915-17 traballou en Xenebra, baixo a 
dirección de Moles e do gran químico Suízo Philippe A, 
Guye, na determinación da densidade normal do etileno. 
Este traballo constituiría a base da súa tese doutoral 
que presentou, de retorno en España, e foi cualificada coa 
máxima nota. Volve a Madrid en 1917 e alí ficará, ata o 
ano 1920, traballando como axudante no departamento 
do profesor Moles. En outubro de 1920 o Prof. Guye 
contrátao como 1er Assistent de Chimie Physique na Universidade de Xenebra; continuará alí ata 
decembro de 1922, cesando trala morte de Guye. Neste período traballou na determinación de 
masas atómicas rigorosas utilizando o método das “densidade lindes gasosas”. Nestes dous anos 
investigou moito, impartiu a docencia pertinente e acadou o título de “venia legendi”, que o 
acreditaba para traballar como “Privat Docent” nas universidades suízas. 

De volta en Madrid, en decembro de 1922, incorpórase ao grupo de investigación do Prof. J. 
Palacios, realizando importantes traballos na nova liña de determinación rigorosa das 
“densidades límites gasosas” de gases reais. Ditos traballos foron publicados nas revistas máis 
importantes do momento. 

 
Figura 1. Tomás Batuecas Marugán 
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Entre os anos 1924-32 ocupou diferentes cargos docentes na Facultade de Ciencias madrileña, 
chegando a desempeñar entre 1928-32 a xefatura do laboratorio de combustibles vexetais no 
“Instituto de Investigacións y Experiencias de Madrid”. No ano 1931, logo da creación da fundación 
Rockefeller en Madrid, foi nomeado profesor agregado do Instituto Nacional de Física e Química 
da tal fundación. 

 

En xullo do ano 1932 gaña, por oposición, a cátedra de química física da Facultade de Ciencias da 
Universidade de Santiago de Compostela. A súa intención era a de irse a Madrid en canto se creara 
alí unha cátedra de Química Teórica; pero, cando se crea é ocupada polo profesor Crespí e, 
Batuecas, ten que se quedar definitivamente en Santiago. 

Cando Batuecas chega a Santiago, axiña sintoniza coas ideas progresistas dos docentes da 
Facultade de Ciencias e aposta por montar, canto antes mellor, o seu laboratorio. Tardaría un par 
de anos en conseguir que lle enviaran, desde Madrid, todo o seu material e, logo, tardaría aínda 
algún tempo en montalo e poñelo en funcionamento ata poder obter medidas. Con todos estes 

       
Figura 2. Blas Cabrera e Philippe Guye 

    
Figura 3. Enrique Moles e Julio Palacios 
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problemas se produciu a sublevación militar de 1936 e, Batuecas e o seu novo equipo, aínda non 
comezaran os seus traballos. 

No ano 1933, Batuecas, pensaba en montar o seu laboratorio axudado polos seus compañeiros de 
facultade e polo mesmo reitor Cadarso, quen cre na ciencia moderna e experimental. 
Desgraciadamente, Cadarso, morre en decembro do ano 1933 e non poderá xa axudar a Batuecas 
nas súas intencións de dotar e montar o seu novo laboratorio. Recibe o material de laboratorio, 
que tiña en Madrid, sobre mediados de 1934 e, axiña, se dedica a montar o seu valioso laboratorio. 
Nesta época inicia a dirección da súa primeira tese doutoral, que realizará Francisco Lopez 
Casado. 

Cómpre indicar que, antes da rebelión militar do 36, o nivel científico e académico da Facultade 
de Ciencias da Universidade de Santiago de Compostela era moi elevado. Esa xeración de 
profesores, entre os que se atopaban Batuecas, Calvet, Sauras, Iglesias, Parga Pondal, 
Montequi...etc, non só xeralizaron a experimentalidade na Facultade senón que lle deron un nivel 
de modernidade e de excelencia, tanto á docencia coma a investigación que, logo do desastre da 
guerra civil, se tardaría moitos anos en volver a recuperar. 

Cando Tomás Batuecas Marugán se incorpora á Facultade de Ciencias, como catedrático de 
Química Física –lembremos que é a primeira cátedra que se dota en España–, aínda se lle chamaba 
“Química teórica”; a facultade está case ao completo de profesorado. Indicamos de seguido como 
estaban a funcionar as cátedras existentes:  

– A cátedra de Química Inorgánica estaba dirixida por Juan Martín Sauras e contaba cun 
importante grupo de colaboradores, pois era xa catedrático desde 1930. Dispoñía dun 
completo laboratorio de investigación, dotado polo reitorado do reitor Rodríguez Cadarso.  

– A cátedra de Química Orgánica tiña ao fronte a Ferrán Calvet i Prats e contaba con adxunto, 
axudantes e bolseiros. A súa investigación era de relevancia para a época; pois, Calvet, viña 
de se formar en Oxford e, alí, estaba formándose o seu discípulo Seijo.  

– A cátedra de Química Teórica estaba dirixida por Tomá Batuecas Marugán e, por ser de 
recente dotación non contaba con laboratorio; máis coa dilixencia e traballo do novo 
catedrático, axiña, conseguiría os medios para poder facer a investigación de altura que o 
ía caracterizar.  

– A cátedra de Historia Natural e Bioloxía estaba dirixida por D. Luís Iglesias Iglesias, que xa 
era profesor desde había anos e tiña un ben dotado laboratorio dedicado á investigacións 
en enfermidades e pragas do campo, sendo a súa axuda e ditames moi solicitados polos 
labregos galegos para resolver moitos dos seus problemas.  

– A cátedra de Física Fundamental contaba coa dirección do catedrático Álvarez Zurimendi 
e se encargaba da docencia de toda a física da Universidade. Estaba moi ben dotado o seu 
laboratorio e, tamén, contaba con persoal de apoio.  

Cando Batuecas se incorpora á Facultade de Química o plan de estudos consta de 4 cursos nos 
que se ensina: Matemáticas e a súa ampliación; Física Xeral con complementos de Mecánica, 
Termodinámica, Electricidade e Óptica; un curso de Historia natural e Bioloxía; un curso de 
Xeoloxía; 2 cursos completos de Q. Inorgánica; 2 cursos de Q. Orgánica; 2 cursos de Q. Analítica; 
a Q. Física que se imparte nun só curso e, posteriormente, dotaríase unha nova cátedra de Q. 
Técnica. Batuecas ha pular e conseguir que a Q. Teórica, logo Q. Física, se imparta durante dous 
curso, como as outras materias de química; no segundo curso se impartirá Electroquímica e 
Cinética.  
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Temos que insistir sobre o bo ambiente que presidía a vida da Facultade de Ciencias nestes anos 
anteriores á sublevación militar, de modo moi especial entre o profesorado intermedio e os 
bolseiros. Moitos profesores seniors saían ao estranxeiro a completar a súa formación e a 
establecer contactos internacionais importantes para os seus alumnos: Calvet, Sauras, Batuecas, 
Iglesias, Parga, Zapata,..etc. saían con frecuencia. Doutores como: Seijo, Couceiro, Espiñeira,...etc. 
tamén saían a se formar no estranxeiro para aprender novas técnicas que incorporar aos seus 
estudos e ás súas investigacións.  

Nesta época comezan a se publicar traballos de nivel internacional en revistas de elevado 
prestixio, nos que traballan tanto alumnos coma alumnas: tal é o caso de Natividade Mejuto e de 
Concepción Carneiro, sendo esta a primeira muller galega que publica un traballo químico de 
nivel. Batuecas únese a este bo ambiente e publica tanto os traballos que tiña rematados en 
Madrid e en Xenebra, pero pendentes de publicar (no ano 1933-34 publica tres traballos no J. 
Chim. Phys.), como os novos traballos que van ir derivando da tese doutoral de López Casado, que 
serán publicados nesa mesma revista e no Zeits. Phys. Chem.  

 
Como se pode deducir do devandito, antes da rebelión militar do 36, o nivel científico e académico 
da Facultade de Ciencias de Santiago era moi elevado. Esta xeración de profesores, entre os que 
se atopaba Batuecas, non só xeralizarán a experimentalidade na Facultade, senón que lle darán á 
facultade un nivel de modernidade e de excelencia extraordinario. 

Durante a vida científica de Batuecas, entre 1933-72, as liñas de investigación que se cultivaban 
na Facultade de Ciencias, eran moito máis reducidas do que serían máis adiante no tempo; 
sinalemos algunhas desas liñas practicadas nos diferentes departamentos:  

– En Química Física, Batuecas, traballou na determinación rigorosa de masas atómicas 
utilizando dous métodos distintos, como xa indicaremos noutra parte.  

 
Figura 4. Acto social do profesorado da Facultade de Ciencias 
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– En Química Orgánica, Ignacio Ribas Marqués, dedicábase ao illamento, caracterización e 
estudo dos alcaloides; estes compostos eran extraídos: da cortiza das árbores (como o 
sabugueiro), das algas, das esponxas, etc.  

– En Química Analítica, Francisco Bermejo Martínez, traballaba no estudo das 
complexonas (AEDT e similares) na determinación de metais nos máis diversos medios.  

– En Q. Técnica, Joaquín Ocón García, estudaba a separación de mesturas 
– binarias e ternarias de distintos alcois en columnas de recheo.  
– En Física, Inmaculada Paz Andrade, estudaría o comportamento teórico das mesturas 

líquidas e iniciaría os estudos calorimétricos.  
– En Q. Inorgánica, José Ramón Masaguer Fernández, dedicábase ao estudo da formación 

de complexos metálicos con distintos dadores en disolventes non acuosos e iniciaba o 
estudo da química en sales fundidas.  

 
 3. A CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA DE BATUECAS 

Para comprender a transcendencia das achegas científicas dun bo investigador cumpre valorar a 
súa excelencia científica e a formación dunha importante Escola de alumnos. No caso de Batuecas 
o seu comportamento, como a seguir veremos, foi destacado. 

.- A Excelencia Científica.  

A medida da calidade científica dun investigador ven dada polo nivel das súas publicacións. Un 
estudo da produtividade científica de Batuecas, ao longo da súa dilatada vida, nos conduce aos 
seguintes números: 

1º Publicou na súa vida científica 139 traballos recoñecidos, sen presentar lagoas nos 56 anos 
da súa vida científica, a pesares da posta en marcha da súa investigación, no novo laboratorio en 
Santiago, e da guerra civil. Os traballos foron de diferente calidade, como corresponde a todo 
científico e como veremos seguidamente. 

2º O 50% da súa produción son traballos de calidade media, publicados en revistas nacionais, 
era a tónica das publicacións do tempo na ciencia española. As revistas eran: os Anales da Real 
Sociedad Española de Fisica y Química e a Revista da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (a máis anterga revista de publicacións científicas de España). Publica un total de 69 
traballos, o que representa unha produtividade elevada para esa época da ciencia española. 

3º O 15% son publicacións de carácter menor, publicadas en revistas locais como: o Boletín 
da Universidade de Santiago; as Memorias das Ciencias de Lisboa; a Revista Selecta Química de 
Brasil; ...etc. Son uns 25 traballos 

4º Un 10% das súas publicacións versan sobre temas científicos do máis diverso, con ánimo 
de divulgación; se publican en revistas do tipo: Medicamenta; Revista de Aeronáutica; 
Investigación y Progreso, Scientia; Cuadernos de Ciencia Española;...etc. Representan 12 traballos. 

5º Finalmente están os traballos máis relevantes publicados en revistas de primeirísimo nivel. 
Son 39 traballos, que representan o 30% da súa produtividade. Están publicados en revistas 
como: Nature, a revista de máis alto nivel científico aínda hoxe; Comptes Rendus, publicada desde 
o ano 1666; Zeitschift fur Physikalische Chemie (creada no século XIX por Ostwald, van `t Hoff e 
Arrhenius); Journal de Chimie Physique; Monatshefte fur Chemie; Helvetia Chimica Acta;...etc. 

Do devandito subliñamos a gran cantidade de traballos publicados e a enorme calidade das 
publicacións (non é normal neses tempos da ditadura publicar tanto e de tanta calidade). Nesa 
dura época da historia de España, sen axudas económicas de ningún tipo, sen ambiente científico, 
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sen acceso á bibliografía máis recente, sen conexións co exterior por non poder saír, 
sen.....Batuecas é quen de publicar todo o indicado e, por riba de todo, 3 traballos no Nature: 

.- O primeiro, con título “Atomic Masse of Silicon” na páx. 705 do Nº 159 do ano 1947. 

.- O segundo, con título “The Pykno-X-Ray Method”, na páx. 61 do Nº 165 do ano 1950. 

.- O terceiro, con título “Determination of atomic masses by Pykno method” na páx. 345 do Nº 
173 do ano 1954. 

Con todo o anterior abonda para comprender a Excelencia Investigadora de Tomás Batuecas. 
Tamén podemos entender a razón de que chegara a ser proposto, por elección, como membro da 
Comisión Internacional de Pesos Atómicos e de que chegara a ser o seu presidente. 

.- A Escola Compostelana de determinación rigorosa de masas atómicas e moleculares 

A valía científica dun investigador non soamente se mide pola súa produtividade científica e pola 
calidade dos seus resultados; senón, tamén, pola escola que é quen de crear e que ha permitir nun 
futuro que, os seus alumnos, continúen coas liñas de traballo iniciais e mesmo de que cheguen a 
melloralas. 

Batuecas creou unha escola que foi denominada “Escola Compostelana de determinación rigorosa 
de Masas Atómicas”. Esta escola foi unha continuación da creada por Guye en Xenebra e por Moles 
en Madrid.  Tomás Batuecas foi o continuador desta escola ao longo do tempo, desde 1935 (cando 
o laboratorio de Santiago se pon en funcionamento) ata o momento da súa morte, no ano 1972. 

Tomás Batuecas pasou á historia da ciencia en Galicia pola continuación desa escola de 
determinación de masas atómicas, desenvolvendo dous métodos de determinación diversos que 
constituíron as súas liñas de investigación: 1º estudio rigoroso de masas atómicas polo método 
das “densidades límite gasosas”; 2º estudio rigoroso de masas atómicas utilizando o método 
“picno-roentgenométrico”. No seguinte apartado escribiremos sobre o desenvolvemento e a 
aplicación destes métodos. 

4. BATUECAS NA HISTORIA DO SISTEMA PERIÓDICO 

No Boletín Nº 87 da nosa asociación [2], discutiuse amplamente o gran éxito de Mendeleev ao 
inventar a súa táboa periódica. Tal éxito foi a consecuencia da ordenación dos elementos 
químicos existentes seguindo a orde crecente dos seus pesos atómicos. Tal ordenamento, na 
forma dunha táboa, conduciu ao establecemento da periodicidade química e, como consecuencia, 
á predicibilidade da existencia de novos elementos químicos, das súas propiedades e da súa 
reactividade. 

O uso das masas atómicas non son, hoxe, o determinante da ordenación dos elementos químicos 
no Sistema Periódico. Todos coñecemos, desde que Moseley así o indicou, que os elementos 
químicos se ordenan polo seu número atómico que é o que da sentido á configuración electrónica 
dos átomos e o que determina as súas propiedades físicas e químicas; pero compre subliñar a 
enorme transcendencia que, aínda hoxe, ten o coñecemento rigoroso das masas atómicas dos 
elementos. Tanto no mundo da física como no da química é fundamental, para calquera tipo de 
cálculo, o uso das masas atómicas. Tamén temos que subliñar, polo que logo veremos, que é 
fundamental ter un sistema de referencia para a determinación das masas atómicas. Na historia 
utilizouse, como primeira referencia, a masa do H-1 como 1.0000; logo foi o O-16, como 16.0000 
e, hoxe é o C-12 con valor de 12.0000. Como se chegou a este último valor? 
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Sentada a transcendencia do concepto e do uso da masa atómica, tanto no Sistema Periódico. 
como na Química e na Física, cómpre preguntarnos, cal é o papel xogado por Batuecas?. En que 
medida a súa investigación influíu no seu desenvolvemento?. Tentaremos descubrilo a seguir. 

Todas as táboas periódicas do século XIX están baseadas na determinación con precisión dos 
pesos atómicos -hoxe cómpre falar de masas atómicas, como se discute na nosa Unidade Didáctica 
[3]- e, Batuecas, centrou toda a súa investigación na determinación rigorosa de masas atómicas 
de elementos coñecidos, así como na determinación de constantes universais que permitían esas 
medidas. 

Nas súas investigacións iniciouse determinando a densidade normal do etileno, máis adiante 
dedicouse ao cálculo do Vo do mercurio a densidades variables, interesouse no valor da constante 
universal “R”, e tamén chegou a calcular con gran precisión as masas atómicas de moitos dos 
elementos coñecidos (C, Si, Al, Mg, Na, K, As, Pb,..etc). Logo da súa morte, tras a lectura da tese de 
Xosé Manuel Pereira Cordido, os seus valores da masa atómica do nitróxeno e o cálculo de “R” 
foron recoñecidos como grandes éxitos internacionais. 

Esta foi a contribución de Batuecas ao avance da compresión do Sistema Periódico: a 
determinación de masas atómicas rigorosas dalgúns dos elementos químicos que a integran. 

Os métodos que utilizou para esas determinación rigorosas foron os xa indicados con 
anterioridade: 

1º Estudio rigoroso de masas atómicas polo método das “densidades límite gasosas” 

Este método basease no feito de que, a densidade, é unha función da temperatura. Por elo, nel, 
calcúlase as densidades límite de elementos e compostos, para logo determinar a masa atómica 
dun dos elementos con gran precisión, a distintas presións. O método é tremendamente 
complicado, pola precisión con que compre realizar todas as medidas, os cálculos e pola liña de 
alto baleiro que compre controlar e saber utilizar ben. 

As masas atómicas calcúlanse utilizando a expresión   M = Vo x ρ 

Se somos quen de calcular a densidade dun gas, como Vo= 22.415l/mol, para os gases ideais, será 
moi doado calcular con precisión a masa atómica dos gases ideais. O problema complícase no caso 
dos gases reais, e todos os gases son reais en condicións normais, polo que o valor de Vo é distinto 
para cada un dos gases e non se pode aplicar a expresión indicada, polo que non se vai poder 
calcular tan doadamente as masas atómicas dos elementos con precisión. 

Hai máis de 100 anos desenvolveuse unha metodoloxía para poder calcular masas atómicas, esta 
metodoloxía nomeouse das “densidades límite”. Tal metodoloxía consistía en admitir que todos os 
gases reais se comportan como ideais a presión moi moi reducida. Polo tanto se a densidade, ρ, é 
función da presión { ρ = f(p)} e medimos a densidade a diferentes presións, e a presións cada vez 
máis reducidas – variando e reducindo as presións a que se someten os gases cunha moi boa liña 
de baleiro- estariamos en condicións de medir a ρo  a presións moi baixas e, polo tanto, estariamos 
en condicións de  calcular, con este método,  a ρo como o límite da presión cando, esta presión, 
tende a cero: 

ρo= lim ρ(p) 

Con este método estariamos en condicións de calcular, doadamente, a masa atómica dos 
elementos químicos gasosos con precisión. 
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Por todo o anterior, se medimos densidades de gases, con gran precisión, a presións dende 1 atm 
ata valores de “p” case cero, poderiamos facer unha representación gráfica deses valores de 
densidades calculadas fronte a “p” e conseguiríamos  chegar a poder determinar ρo a presión, p=0, 
(ver fig 6). Seguindo este método estariamos en condicións de calcular masas atómicas ou 
moleculares dos gases obxecto de estudio. 

 
No estudo que se propón na Fig.6 (tirado da tese de Eugenio García-Rodeja, dirixida por T. 
Batuecas) calcúlase o valor da masa atómica do nitróxeno, utilizando o amoníaco puro como gas 
real. Como se ve na fig. 6 pódese calcular a ρo do NH3 que resulta ser de 0.7593g/l.  

Desta forma podemos calcular a masa molecular do NH3, que será 

MNH3 = 0.7593 x 22.145  =  17.031 g/mol 

Como a masa atómica do H considérase M = 1.008, poderiamos calcular a MN, que sería: 

     
Figura 5. Liña de baleiro e balanza de precisión utilizadas por Tomás Batuecas, nas 

súas determinacións das masas atómicas. 

 
Figura 6. Gráfico da determinación da ρo do amoniaco, realizada no grupo de Tomás Batuecas. 
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MN = 17.031- 3 x 1.008  = 14.007 +/-  0.001 g/l. 

Esa masa atómica foi considerada como a oficial por algúns anos ata que, na tese de Pereira 
Cordido dirixida por Batuecas no ano 1972, calculouse con maior precisión quedando desde 
entón como 14.0067 g/l.  

Esta liña de traballo, que vimos de detallar, tróuxoa Batuecas de Xenebra e Madrid e continuou 
nela toda súa vida. Foron discípulos desta Escola: Francisco López Casado, o iniciador no ano 
1935, que traballaría na Universidade de Leeds; Xerardo García Malde; Eugénio Garcia-Rodeja, 
quen foi adxunto no departamento de Química física e, logo, catedrático da Escola Universitaria 
do Profesorado en Santiago; María Concepción Varela e, finalmente, José Manuel Pereira Cordido, 
quen chegou a ler a súa tese logo da morte de D. Tomás, e sería catedrático de Instituto en 
Santiago de Compostela. 

2º Estudio rigoroso de masas atómicas utilizando o método “picno-roentgenométrico” 

Este método utilizaba as medidas de densidades e das constantes reticulares de sustancias puras 
cristalizadas para a determinación das masas atómica. Foi proposto por Hutchinson e Johnson e, 
posteriormente, foi perfeccionado polo equipo formado polo profesor Batuecas en Santiago de 
Compostela. Utilizábase un picnómetro de precisión, aplicado aos corpos puros (sólidos ou 
líquidos) e ás disolucións; as constantes das sustancias puras determinábanse 
cristalograficamente (primeiro utilizando a calcita como referente e, logo, utilizando carbono 
diamante). 

 
Neste método dado que a densidade defínese como a masa contida na unidade de volume, 
escóllese como volume o da cella elemental dun cristal; pois as súas constantes pódense 
determinar con gran precisión por difracción de raios X.  

Utilizando as medidas cristalográficas podemos determinar, para a cella elemental obxecto de 
estudio: a distancia entre os átomos que a integran, polo que coñecermos o volume, “V”; pero 
tamén o número de átomos, “n”, por cella.  

Deste xeito a densidade, ρ, determinada con gran precisión utilizando un picnómetro, estará 
relacionada coa masa que queremos estudar pola expresión 

ρ = n x M/V 

A Escola de Batuecas determinou a masa de moitos elementos químicos (Na, K, Mg, Al, etc). 
Vexamos como, este grupo de investigación, determinou a masa atómica do sodio. 

 
Figura 7. Picnómetro utilizado na determinación das densidades. 
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Utilizou o NaCl moi puro para determinar con gran precisión a súa densidade, ρ,. Así: 

ρcalculada =  n M/V 

É ben sabido que na cella elemental do NaCl -que é cúbica centrada nas caras (ver Fig. 8), hai 4 
átomos de cloro e 4 de sodio e que o volume desa cella é d3, sendo “d” a aresta do cubo. De modo 
que d = 2·r(Na+) + 2·r(Cl-).  

No presente caso d= 5.66·10-8 m e, polo tanto: 

ρcalculada = 4MNa  + 4 x 35.5/6.022·1023 / ( 5.66·10-8)3 g/l 

Coñecida con precisión a densidade do NaCl puro estamos en condicións de determinar a masa 
atómica do sodio. 

 
O problema radica no cálculo das densidades destas sustancias puras con rigorosa precisión. Para 
conseguilo se utiliza un picnómetro (ver Fig.7) co que se calcula o volume, Vo, do mesmo con gran 
precisión por aforamento con auga pura. 

A densidade da mostra pura, ρ, determínase polo chamado método de “inmerso-flotación” que 
consiste en asumir que a densidade de distintas sustancias puras é equivalente á densidade que 
presentaría, esa mesma sustancia,  estando en flotación no interior dun disolvente ou conxunto 
de disolventes. 

No caso do NaCl estudouse, por Batuecas e o seu equipo, disolventes moi variados e en moi 
distintas proporcións ata atopar que, a mestura tolueno/xileno, nunha dada proporción 
conseguía manter en flotación ( sen se disolver), ao NaCl. Chegado a esa situación tiñamos resolto 
o problema: votabamos esa mestura no picnómetro, enrasabamos ben, levabámolo á balanza de 
precisión (fig. 5) e pesabamos, para calcular ρ  e, así, chegabamos a calcular  que, esa ρ , era  ρ = 
M/Vo: o resultado de dividir a masa pesada polo Vo calculado con auga. 

Tendo esa ρcalculada podemos chegar a calcular a MNa utilizando a expresión roentgenométrica 
anteriormente indicada. 

Batuecas e o seu equipo chegaron a calcular por este procedemento, e con gran precisión, as 
masas atómicas dos elementos químicos: 

Na, Mg, K, Al, AG, Si, As e Pb 

 
Figura 8. Rede do NaCl. 
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As dificultades enormes que presentaban estas investigacións son doadas de comprender, máis  
indiquemos algunhas. 

– Cumpría preparar produtos moi puros en cada determinación. 

– Necesitábase unha balanza de alta precisión e gran sensibilidade. 

– Había que ter unha liña de baleiro de alta precisión e sabela manipular moi ben para 
controlar a T e determinar P. 

– Estar en condicións de facer medidas rigorosas, medidas con gran precisión, para poder 
controlar os marxes de error. 

– Realizar múltiples ensaios e medidas ata ter a certeza de facer medidas rigorosas. 

Comprendemos, por todo o anterior, doadamente o por qué da valía de Batuecas nas súas 
investigacións e porqué publicaba nas máis prestixiosas revistas da época.  

Nesta liña  de investigación traballaron os doutorandos: José Ignacio Fernández Alonso, iniciador 
da liña e, logo, catedrático de Q. Física na Universidade de Valencia e Autónoma de Madrid; Celso 
Gutierrez Losa, o segundo do grupo e que chegaría a ser catedrático en Zaragoza; Manuel Carreira 
Vázquez, que traballaría na Xunta de Enerxía Nuclear de Madrid; C. Magdalena Castiñeiras e, 
finalmente, María del Carmen Meijon Mouriño, tese presentada cando Tomás Batuecas xa estaba 
xubilado, que foi catedrática de ensino secundario na Coruña. 

5. BATUECAS NA IUPAC 

O profesor Batuecas foi membro destacado dunha das comisións da IUPAC: a denominada 
“Comisión de Pesos e Medidas”. Entrou a formar parte desta comisión, por méritos propios, polos 
seus relevantes traballos realizados no campo da determinación de masa atómicas e moleculares, 
así como pola determinación de constantes universais na ciencia. Foi elixido membro desa 
comisión no ano 1955 e, posteriormente, foi nomeado vicepresidente para o bienio 1957-59. 
Finalmente foi elixido presidente para o mandato 1959-1963, xusto ata a súa xubilación como 
catedrático de química- física da Universidade de Santiago de Compostela, á idade de 70 anos. 

Durante o seu mandato como presidente tivo lugar a celebración da XVI Conferencia 
Internacional da IUPAC, na cidade de Montreal no ano 1961, na que un dos motivos de debate 
principais era a decisión de tomar unha masa atómica de referencia para todas as medidas da 
ciencia. Ata ese momento a masa atómica de referencia era a do isótopo C-16, que se admitía como 
16.0000. Os físicos eran quen defendían esa unidade; pero os químicos dicían que, para as 
medidas químicas, era moi imprecisa por dous especiais motivos: o osíxeno tiña 3 isótopos e 
resultaba moi inexacto tomar como base a masa dun só isótopo; ademais a composición do 
osíxeno, nos seus compostos ao longo do noso planeta, variaba moito, polo que introducía moita 
máis incerteza.  

Cremos interesante traer aquí, rematando este artigo, un pouco da “historia pequena” desta 
cuestión (tomado de Holden, 2004) que estivo detrás desa cambio tan trascendente.  En abril de 
1957, dous grandes expertos en espectroscopía de masas, Alfred Carl Otto Nier (1911–1994) e 
Josef Mattauch (1895–1976) uniron as súas forzas para convencer á comunidade internacional 
de que se adoptase a escala de masas do C-12, que xa era usada como estándar secundario en 
espectrometría de masas. Ademais, tomar esta escala permitía uns  cambios relativos aceptables 
implícitos na escala de peso atómico, que eran de só 42 partes por millón (ppm) [ou 0,0042%] en 
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comparación con 275 ppm [ou 0,0275%] se se pasaba das escala da mestura de isótopos do 
Osíxeno dos químicos á do O-16 dos físicos.  

Co fin de concretar un pouco máis o que esta diferenza implicaba, vexamos o caso da santiaguina, 
que é un alcaloide que foi inicialmente illado en Galicia no codeso na Facultade de Química da USC 
hai uns 70 anos, sendo o catedrático de Química Orgánica o profesor Ignacio Ribas Marqués (para 
máis información, sobre o profesor Ribas e a súa química ver Pérez Maceira e Peña Taín, 2016). 

 
A masa molecular deste alcaloide é de 592 g/mol, e a diferenza nos anos 1960 entre a escala dos 
Físicos e ao dos Químicos significaría neste caso 0,16 g/mol, mentres que ao pasar á escala do C-
12 a diferenza respecto á escala dos químicos, baseada na mestura de isótopos do O, pasaba a ser 
0,025 g/mol. 

Con entusiasmo, Mattauch fixo un esforzo mundial a finais da década de 1950 para dar a coñecer 
a escala do C-12 e obter a aprobación dos físicos, mentres que Edward Wichers (1892–1984) –
Director da National Bureau of Standards de 1958-62– implicouse tamén a fondo para lograr 
aprobación do mundo da química. 

 

    
Figura 9. A molécula da Santiaguina. 

    
Figura 10. Klaus Clusius e o seu amigo Tomás Batuecas 
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Tomás Batuecas, desde a súa posición como presidente, na Comisión de Pesos Atómicos, uniuse 
a esta postura xunto co seu amigo Klaus Clusius, profesor da universidade de Zurich; ambos 
defenderon vivamente durante as sesións do congreso de Montreal do ano 1961 a nova postura 
e conseguiron que, por maioría, se adoptase como nova base a do C-12. Dita nova masa de 
referencia non foi inmediatamente aceptada por toda a comunidade científica  máis, pouco a 
pouco, foise impoñendo a súa utilización e, cara finais desa década, era xa aceptada por todos os 
científicos. 

Pódese comprender doadamente o importante papel xogado por Batuecas en tan transcendental 
decisión para o mundo a ciencia. 

Durante esa transcendental década, Batuecas, estaba dirixindo a tese doutoral de Xosé Manuel 
Pereira Cordido quen, novamente, estaba a determinar a masa atómica do nitróxeno coa máxima 
precisión posible: esa masa, aínda hoxe, segue a ser a de referencia. Ao mesmo tempo 
determinaron o valor do volume normal molecular (Vo) dun gas ideal que pasaba a ser de V= 
24.4130 +/- 0.0003 l/mol. Como consecuencia de todos estes cálculos foi posible determinar coa 
máxima precisión do momento a constante física fundamental, R, dos gases ideais. Batuecas 
nunca chegou a ter noticia da relevancia dos seus descubrimentos, pois morría no ano 1972, 
pouco antes de se iniciar a “4ª Conferencia Internacional sobre constantes atómicas e 
fundamentais” nas que tanto se citaron e celebraron os seus salientables resultados. 

Poucas veces na historia do noso País un científico noso tivo a honra de pertencer a un tan alto 
organismo internacional e, ao tempo, xogar un papel tan determinante nunha decisión tan 
transcendental como foi a de tomar como base de referencia a masa atómica do C-12 como 
12.0000. 
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1. EXTRA! EXTRA! LEA AQUÍ AS ÚLTIMAS NOVAS DA TÁBOA PERIÓDICA 

Recoñezámolo xa de primeiras. A Táboa Periódica dos Elementos non abre telexornais nin é 
portada dos xornais. Pero debería ser así? Probablemente si. Actualidade, interese público, 
relevancia social, proximidade, exclusividade... estes son algún dos criterios que teñen en conta 
os xornalistas á hora de decidir que unha información merece ser contada ou non. Son os 
chamados criterios de noticiabilidade.  

Entender como funcionan estes criterios de noticiabilidade é fundamental para analizar o labor 
dos medios de comunicación. Un criterio moi poderoso é o de proximidade. Se houbese 
intervención galega directa no descubrimento dalgún dos novísimos elementos da Táboa 
Periódica de seguro que isto dispararía automaticamente o interese dos medios locais.  

Case non hai aparición dun científico nos medios de comunicación xeneralistas que non deixa de 
enfrontarse á pregunta: “E para que vale na práctica a súa investigación?” E isto é válido tanto 
para quen investiga sobre obesidade como quen é especialista en teoría de cordas ou cosmoloxía 
inflacionaria. Este “Paraqueísmo” explica a ampla difusión, por exemplo, de novas sobre a saúde 
en contraposición coas relacionadas coa chamada “ciencia básica”.  

Outro criterio que determina a elixibilidade dunha determinada información é a “curiosidade”. 
Aínda que en ocasións, isto lévase ao extremo en determinados contedores informativos que se 
enchen exclusivamente de anécdotas que se elevan a categoría de novas. 

Un factor real á hora de publicar ou non unha nova científica é a súa intelixibilidade. A maior grao 
de formalismo e abstracción máis complicado ten unha nova ver a luz. Cando a Real Academia 
Galega de Ciencias anunciou os gañadores dos seus premios de investigación 2019 as temáticas 
dos traballos gañadores foron a historia xenética dos castiñeiros galegos, a análise de 
contaminantes emerxentes en produtos cosméticos e contribucións no ámbito da álxebras de Lie. 
Seguramente, a non ser que ti lector sexas matemático, na túa mente desbotaches a terceira 

A TÁBOA PERIÓDICA, A QUÍMICA, E OS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

VICENTE GARCÍA, MANUEL 
Efervesciencia 
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opción como noticiable. E isto foi o mesmo que fixeron a maioría dos medios galegos cando 
trataron esta información.  

Figura 1. Os novisimos elementos atopan un oco na tira cómica de La Vanguardia. 

PerCientEx1 é un observatorio da excelencia e a innovación no xornalismo científico 
iberoamericano promovido pola Associació Catalana de Comunicación Científica. Neste proxecto 
un panel de expertos rastrexan a prensa dixital na pescuda de traballos innovadores sobre 
ciencia, tecnoloxía, saúde e medio ambiente. Unha das claves destes casos de éxito é a capacidade 
de construír- contar historias. En moitos casos a creación destas historias orixinais require tempo 
e financiamento axeitado para que poidan ser levadas a cabo. PerCientEX vai recollendo ano a 
ano na súa base de datos ducias de exemplos magníficos de xornalismo de investigación e de 
xornalismo de datos. 

Pola contra, tamén é certo que estamos a vivir unha tendencia en determinados medios de tratar 
a información como contido de entretemento e mero espectáculo. Aquí o criterio é utilizar o 
morbo para enganchar a audiencia por riba de calquera outra consideración. Por exemplo, en 
2014 co brote do ébola o espazo que lle dedicaron os medios foi desproporcionado coa 
información dispoñible.2 

 

 
1 www.percientex.net 
2 VARIOS (2014). “Informe Quiral 2014. Medicina, comunicación y sociedad. La comunicación pública 
sobre la enfermedad del Ébola” Fundació Vila Casas  
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2. DIMITRI, SAES NO TELEXORNAL! 

Logo deste paseo rápido por algúns dos criterios de noticiabilidade máis xerais retomamos a 
pregunta inicial. Ten chegado a Táboa Periódica dos Elementos químicos ao telexornal? Collamos 
o período 2014-2019 no que se asentan os elementos novísimos da Táboa e citemos algúns feitos 
con potencial noticiable: 

- 31-12-15 O Comité de nomenclatura da IUPAC recoñece o achado dos elementos 113, 
115, 117 e 118 que manteñen provisionalmente o nome sistemático. 

- 8-6-16 A IUPAC fai público a proposta de nome definitivo dos elementos 113, 115, 117 e 
118. 

- 28-11-16 A IUPAC aproba os nomes definitivos dos elementos 113, 115, 117 e 118 como 
nihonio, moscovio, ténnesso e oganesson. 

- 28-12-17 A ONU proclama 2019 o Ano Internacional da Táboa Periódica dos Elementos 
- 17-8-2017 Primeira detección dunha kilonova por fusión de dúas estrelas de neutróns 

grazas as observacións de ondas gravitacionais dos observatorios LIGO e Virgo. 
Corrobórase o proceso de nucleosíntese dos elementos mais pesados existentes no 
universo. 

- 1-1-19 Inicio do Ano Internacional da Táboa Periódica 
- 6-3-19 150 aniversario da presentación por Dimitri Mendeleiev ante a Sociedade 

Química de Rusia da primeira Táboa Periódica  

Agora comparemos esta escolma coa presenza real da Táboa Periódica nos telexornais de 
Televisión Española no mesmo período 2014-2019. Grazas a ferramenta “Verba”3 da Fundación 
Cidadá Civio esta pescuda faise de inmediato. Durante eses 6 años a palabra “Tabla Periódica” foi 
citada nos telexornais de TVE só 6 días. A maioría destas mencións son accidentais, a saber: A 
clasificación dos alimentos do Bulli como unha táboa periódica, a raíña Leticia repasa a Táboa 
Periódica coas súas fillas, o Museo da Historia en Plastilina ten unha escena dedicada a Mendeleiv, 
e unhas declaracións de Bolsonaro nas que afirma que Brasil ten toda a Táboa Periódica baixo o 
seu chan. Teremos algo con mais substancia nas dúas mencións que quedan? 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados da pescuda “Tabla Periódica” en Verba. 

 
3 https://verba.civio.es/ 
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A Táboa Periódica aparece citada nunha peza sobre unha exposición artística no Cosmo Caixa de 
Barcelona na que participa a artista Eugenia Balcells. A mención apenas dura uns segundos. 

Chegados a este punto, so nos queda un pétalo na nosa margarida. Así pois, ao desbotar as 
anteriores mencións pola súa escasa relevancia chegamos á conclusión que a Táboa Periódica só 
foi protagonista dunha nova no telexornais de TVE nos últimos 6 anos nunha única ocasión. 
Trátase dunha peza de 135 segundos emitida o 3 de marzo de 2019 nos telexornais do mediodía 
e a noite co gallo da semana na que se celebra o aniversario da Táboa Periódica.  

A vista destes resultados non é un exercicio moi complicado inferir cal é ó único criterio de 
noticiabilidade que funcionou coa Táboa Periódica nos telexornais de TVE.  

 
 

3. HOME, NON TODO VAN SER NOVAS  

Entendemos como Comunicación Social da Ciencia (CSC) á comunicación de contidos científicos 
cara un público non especialista. Un dos xeitos de levar a cabo esta comunicación é o xornalismo, 
singularmente un xornalismo especializado que é o xornalismo científico. Pero hai outros xeitos 
de comunicar ciencia á sociedade alén do xornalismo. Entramos nas augas da divulgación 
científica.4 

A divulgación científica non precisa dunha ligazón coa actualidade e pode voar libre na 
construción dos seus contidos. O que non quita que unha boa historia de divulgación científica 
lance anzois de actualidade para captar a atención do público. 

Nun xornal ou nas redes sociais poden convivir informacións con pezas de divulgación científica. 
Pero tamén existe divulgación que atopa o seu espazo na interacción directa co público: charlas 
informais nos bares, espectáculos teatrais, monólogos,... os formatos poden ser tan amplos e 
variados como queiramos. Cara unha divulgación de calidade é importante coñecer ben os 

 
4 Tanto o xornalismo científico como a divulgación son dous ámbitos diferentes e independentes da 
Comunicación Social da Ciencia. Iso non é óbice para que nunha pequena proporción de casos 
atopemos solapados estes dous ámbitos. Un exemplo sería unha nova xornalística científica que 
incorpora unha descrición divulgativa para dar contexto á información.  
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requirimentos comunicativos de cada formato. Non se conta o mesmo nin do mesmo xeito un 
contido nun chío en twitter ca nun relatorio. 

Durante moito tempo os libros de divulgación científica foron unha rara avis nos andeis das 
librarías. Afortunadamente, estamos a ver que o número de títulos editados medra ano a ano. 
Pasamos de contar con apenas unhas poucas traducións de libros de divulgación científica, 
normalmente do inglés, a atopar novos proxectos e de ver como as grandes editoriais empezan a 
apostar por este xénero con autores locais. Isto en castelán, porque en galego malia boas novas 
nos últimos tempos aínda non está claro que exista un “rexurdimento” do libro de ciencia. 

Curiosamente a química esta a chegar con atraso a esta eclosión do libro de divulgación científica. 
Durante moito tempo foi complicado atopar títulos de referencia desta temática. Poñamos un 
exemplo, a colección de libros de peto de Alianza Editorial. Dos mais de 3500 libros editados 
desde 1966 unicamente atopamos 65 de divulgación científica, dos cales só 4 teñen como 
temática principal a química. Trala publicación de obras como “La cuchara menguante” de San 
Kean hai unha década semella que aumentou o interese dos editores por traballos de divulgación 
de temática química. Cómpre salientar nesta liña o éxito obtido por “Todo es cuestión de química” 
da divulgadora galega Deborah García Bello. 

 

4. A HOMEOPATÍA COMO SÍNTOMA 

Se hai unha pseudociencia anti-química por antonomasia esta é a homeopatía. É innegable que a 
homeopatía funciona en ocasións, xa que o efecto placebo é moito máis potente do que se adoita 
pensar. Alén disto, calquera estudante de secundaria pode facer de xeito doado os cálculos que 
amosan que os preparados homeopáticos están tan diluídos que non conteñen na práctica 
principio activo ningún. Se algún químico ou farmacéutico defende a homeopatía, debería ao 
mesmo tempo devolver o seu título académico. Os principios homeopáticos son incompatibles 
con toda a química moderna, desde os tempos de Avogrado ata hoxe en día. 

No ano 2018 a definición de homeopatía no dicionario da Real Academia Galega dicía: 
“Homeopatía [Medicina] Sistema terapéutico que se basea na administración, en doses 
infinitesimais, de substancias que producen efectos semellantes aos da enfermidade que se trata, 
así como na individualización dos tratamentos”. 

 

O químico Javier Balea advertía en twitter sobre o desafortunado desta definición. O Seminario 
de Lexicografía da RAG colleu o guante e revisou a entrada. 
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Finalmente a entrada quedou deste xeito: “Homeopatía: Método que trata de curar enfermidades 
administrando en doses mínimas substancias que, en doses maiores, producirían efectos 
semellantes aos da enfermidade que se trata”. Un paso significante na boa dirección.  

Malia todo, estímase que un 5% da poboación adulta española é consumidora de preparados 
homeopáticos.5 Aquí xurde unha pregunta inmediatamente. A explicación de porqué a 
homeopatía é unha pseudociencia é relativamente sinxela, e en principio accesible ao público 
xeral. Entón, como é posible que a divulgación feita nos últimos anos non teña rematado con estas 
practicas anticientíficas? 

Cada día está mais claro que para cambiar as crenzas das persoas non abonda con enviar unha 
mensaxe racional, senón que o factor emocional tamén é determinante. En non poucas ocasións 
a divulgación contra a homeopatía deixa no receptor unha idea implícita de que “so a xente parva 
utiliza estes tratamentos e eu que son moi listo voute iluminar”. E claro, a ninguén lle gusta que 
lle remexan o amor propio. 

 
5 L. Cano-Orón et al. (2019) Perfil sociodemográfico del usuario de homeopatía en España. Atención 
Primaria, 51 (8), 499-505. 
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Hai mais factores na ecuación que alimentan o uso da homeopatía. O “aminfuncioname” ou a 
presenza ubicua en farmacias. Pero tamén unha lexislación permisiva que non esixe aos 
preparados homeopáticos que demostren no laboratorio as súas propiedades terapéuticas antes 
de saír a rúa. Algo impensable en calquera fármaco de seu. 

A cuestión é que a divulgación para desenmascarar a homeopatía, e poñer enriba da mesa un 
concepto básico da química, é enganosamente fácil. Ogallá teñamos isto en conta á hora de 
enfrontar retos maiores no eido da divulgación. 

 

5. DILEMAS 

En decembro de 2019 a Axencia de Novas Científicas SINC publicou unha entrevista ao 
catedrático de Medicina da Universidade de Granada Nicolás Olea.6 Nunha parte da entrevista 
Olea di: “Non podemos aceptar que mear plástico sexa normal”, en referencia á detección polo 
seu grupo de investigación de 4,2 nanogramos por mililitro de bisfenol A na urina de nenos 
españois. De feito algúns medios que replicaron a entrevista puxeron esta afirmación como 
titular.  

 
A publicación desta entrevista nunha axencia pública de novas científicas causou unha 
controversia dentro da comunidade de divulgadores e xornalistas científicos. Olea é coñecido 
polas súas profusas declaracións a medios abertamente conspiranoicos e pseudocientíficos, como 
a revista DSalud, e o seu gusto polos titulares alarmistas.  

 
6 https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/En-disruptores-endocrinos-la-unica-dosis-segura-es-la-
que-no-existe2 
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A última controversia mediática protagonizada polo profesor Olea foi a alerta sobre a presenza 
de bisfenol A nos tíckets da compra. Ante esta situación unha parte da comunidade divulgadora 
censurou que un medio de comunicación de titularidade pública, como é a Axencia de Novas 
Científicas SINC, servise de altofalante das ideas quimifóbicas de Olea. 

Porén Nicolás Olea non é un “outsider” no mundo da ciencia. Este especialista en disrutores 
endocrinos ten dirixido o Instituto de Investigación Sanitaria de Granada e participado en varios 
proxectos europeos. Ademais é un dos científicos españois máis citado, cun índice H de 64. 

Por iso, tamén houbo voces na comunidade divulgadora que defenderon a pertinencia da 
entrevista publicada en SINC. De feito a autora da entrevista, Mónica Salomone, non escamotea 
preguntar directamente a Olea sobre a percepción da súa figura como elemento alarmista dentro 
da comunidade científica. 

Este episodio amósanos que a comunicación da química, tanto desde o xornalismo como a 
divulgación científica, en ocasións deixa de transcorrer por augas tranquilas e tócalle atravesar 
turbulencias. 
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1. INTRODUCIÓN 

A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) declarou 
2019 Ano Internacional da Táboa Periódica (IYPT). Este acontecemento lembrou o 150 
aniversario da creación da táboa periódica dos Elementos, xa que en febreiro de 1869 o químico 
ruso Dimitri Mendeleev (1834-1907) comunica á Sociedade Química Rusa de San Petersburgo a 
presentación da súa táboa periódica baseada na orde crecente dos pesos atómicos. Ao estar 
Mendeleev enfermo, foi o seu amigo e profesor de Química Analítica Nikolai Aleksandrovich 
Menshutkin (1842-1907), secretario da recentemente creada Sociedade Química Rusa, quen leu 
o informe de Mendeleev "Sobre as relacións das propiedades dos elementos e os seus pesos 
atómicos" que se publicou no Diario da Sociedade Química Rusa. Posteriormente, tamén publicou 
unha tradución ao alemán deste artigo que contén a súa primeira táboa e a súa lei periódica [1-
2]. Estas investigacións tamén as desenvolvería no seu libro “Principios de Química”, que é o 
primeiro libro que utiliza a lei periódica como principio organizativo e cuxo primeiro volume foi 
igualmente publicado en 1869. Nesta táboa periódica Mendeleev clasificou os 63 elementos 
coñecidos até entón, predixo a existencia doutros 10 aínda descoñecidos, e chegou a prognosticar 
algunhas características dos elementos aínda pendentes de descubrir. A lei periódica de 
Mendeleev indicaba que era preciso introducir cambios nos pesos atómicos de certos elementos 
que sinalaba con signos de interrogación, e o que era máis importante, debían existir novos 
elementos que aínda non foran descubertos para os que propuxo os seus pesos atómicos e as súas 
propiedades. Así, Mendeleev sentou as bases da actual táboa periódica ao realizar unha primeira 
formulación da lei periódica: as propiedades dos elementos repítense periodicamente en función do 
seu peso atómico. Esta achega científica foi fundamental para o avance da Química e as Ciencias 
afíns, sendo unha ferramenta única que permite aos científicos predicir a aparencia e as 
propiedades da materia que compón o Universo. Por iso,  a táboa periódica é considerada un dos 
fitos máis representativos da historia da Ciencia. O carácter predictivo da lei periódica de 
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Mendeleev supuxo ademais un reto para os científicos da época, xa que lles animou a buscar 
elementos aínda non descubertos [3].  

 Desta forma, a táboa periódica: 

 - Recolle a esencia da química, a física e a bioloxía entre outras ramas da ciencia 

 - É un concepto científico unificador, que promove a cooperación internacional no 
ámbito das  ciencias fundamentais e cataliza a innovación e a excelencia científica  

Por tanto, esta celebración é motivo para que se reflexione sobre a relación existente entre a 
Química Analítica e a Táboa Periódica, é dicir o que esta disciplina da Química contribuíu para 
que fose posible establecer a Táboa Periódica, e o que esta achegou á Química Analítica. Un 
exemplo diso son os editoriais publicados sobre este tema en dous das revistas máis prestixiosas 
de Química Analítica como son Analytical Chemistry e Analytical and Bioanalytical Chemistry [4-
5]. 

 

2. DMITRI MENDELEEV: A SÚA  RELACIÓN COA QUÍMICA ANALÍTICA 

Mendeleev non foi un químico analítico, aínda que estivo moi en contacto coa Química Analítica. 
Os primeiros estudos que elixiu seguir cando ingresou en 1850 no Instituto Tecnolóxico Estatal 
de San Petersburgo foi o curso de Química Analítica impartido polo Profesor Aleksandr 
Abramovich Voskresenskii (1809-1880). Este profesor, entre outros, dirixiu o primeiro traballo 
científico de Mendeleev como estudante avanzado, o cal trataba sobre a análise e estudo dalgúns 
silicatos minerais de Finlandia como a ortita e que publicou en alemán en 1854 [6]. Mendeleev 
desenvolveu a súa Tese de grao sobre o isomorfismo en relación cos outros puntos de contacto 
entre as formas cristalinas e a composición. Na mesma abordou as relacións entre composición 
química e similitude de formas cristalinas, unha evidencia sobre o seu interese na análise de 
minerais [7].  

 
Figura 1. Carl Remigius Fresenius (1818-1897) considerado o Pai da  Química Analítica. Fonte: 
Wikipedia 
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En 1859 o profesor Voskresenskii recomendouno para que fixese varias estancias de 
investigación en Alemaña, Francia e Italia onde contactou con químicos moi relevantes da súa 
época e que forman parte da historia da Química Analítica, entre outros con: Robert Bunsen 
(1811-1899) (realizou unha importante contribución para os métodos volumétricos de análises 
ao  utilizar por primeira vez un método iodométrico para determinar sustancias redutoras e 
desenvolveu varios métodos de análises de gases), Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) (inventou 
un proceso de análise química para determinar o contido en nitróxeno dunha sustancia química), 
Gustav Kirchhoff (1824-1887) (realizou a primeira análise instrumental desenvolvendo a 
espectrometría de emisión de chama con Bunsen, deseñando e construíndo o primeiro 
espectroscopio), Justus von Liebig (1803-1873) (desenvolveu a análise elemental sistemático e a 
análise orgánica sistematizado baseado nas reaccións específicas dos grupos funcionais), Emil 
Erlenmeyer (1825-1909) (ademais de inventar en 1861 o matraz que leva o seu nome, moi 
utilizado en laboratorios analíticos, traballou con Carl Remigius Fresenius (1818-1897) (Figura 
1) que é considerado o Pai da Química Analítica, nun laboratorio onde se ofrecía ao estudantado 
formación en química práctica, especialmente en procedementos analíticos). En Heidelberg, Bonn 
e París, Mendeleev, adquiriu avanzados instrumentos analíticos que lle permitiron máis adiante 
na súa carreira medir propiedades das sustancias con moi boa precisión [8-10].  

 
Figura 2. Portada do libro Analiticheskaia Khimii [Química Analítica] traducido ao ruso por Mendeleev. 
Fonte: https://www.bookvica.com 

Despois da súa gradación e das súas estancias de investigación no estranxeiro, Mendeleev 
impartiu clases de Química Analítica en varios institutos [11]. En xaneiro de 1864, Mendeleev foi 
nomeado profesor de química no  Instituto Tecnolóxico de San Petersburgo, e nese mesmo ano 
publicou o libro Analiticheskaia Khimii [Química Analítica], unha tradución ao ruso do libro de 
Charles Gerhardt (1816-1856)  e Gustave Chancel (1822-1890) titulado “Précis d’analyse 
Chimique Qualitative” (Análise Química Cualitativo Precisa) 2ª Ed. (1862)) (Figura 2). A portada 
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deste libro inclúe a frase: traducido, complementado e publicado baixo a dirección de Mendeleev, 
polo que isto significa que Mendeleev agregou algún material novo. Unha das cousas que incluíu 
na súa versión en ruso deste libro foi a descrición dos recentes avances que se produciron naquela 
época en Química Analítica, como é o caso dos métodos espectroscópicos de análises. Este foi o 
primeiro manual de Química Analítica traducido ao ruso [12]. Tampouco hai que esquecer que 
Mendeleev reformou radicalmente o ensino da química na Universidade de San Petersburgo coa 
introdución de tres cursos principais: química xeral, química orgánica e química técnica, 
incluíndo o traballo práctico nun laboratorio de química analítica. Na súa opinión, para ser 
químico, non só se debe aprender a parte práctica, senón tamén as tres ramas importantes da 
química: analítica, orgánica e teórica, xa que cría que todas estas disciplinas químicas eran 
igualmente importantes e baseábanse en puntos comúns. Ademais, Mendeleev puxo en práctica 
un sistema humanista para os campesiños da súa facenda e introduciu métodos científicos de 
cultivo incluíndo o uso da análise de solos [13].  

 

3. TÁBOA PERIÓDICA E QUÍMICA ANALÍTICA: É A QUÍMICA ANALÍTICA A ORIXE DA TÁBOA 
PERIÓDICA? 
 
3.1. A Química Analítica no Descubrimento dos Elementos 

Suponse que o alquimista e químico suízo Paracelso (1493-1541) definiu a arte da química como 
"a resolución do mixto, a separación do que é puro do que é impuro". E isto realmente é parte da 
análise: a ferramenta práctica que utiliza o químico para comprender a materia. A análise 
iniciouse co uso dunha serie de reactivos para identificar sustancias, e extraer e separar 
principios activos e os seus compoñentes [8]. Do feito de que hai un punto onde unha sustancia 
xa non se pode separar nos seus compoñentes, xurdiu a idea do que se chama  agora "elementos". 
Antoine Lavoisier (1743-1794), por exemplo, afirmaba despois de lograr descompor e sintetizar 
a auga, a partir de hidróxeno e osíxeno, que "a auga xa non é un elemento".  

Hai un grupo de elementos cuxos descubridores son descoñecidos, xa que estiveron presentes 
desde a Prehistoria [13]. Deste xeito, Lavoisier no seu "Traité Élémentaire de Chimie" (1789) dá 
unha lista de "sustancias simples" entre as cales se atopan 17 metais (antimonio, prata, arsénico, 
bismuto, cobalto, cobre, estaño, ferro, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, ouro, platino, 
chumbo, volframio e cinc), tres sustancias non metálicas (xofre, fósforo, carbono) tres “radicais 
ácidos" (“radical muriático", "radical fluórico" e "radical borácico", posto que Lavoisier pensaba 
que os correspondentes ácidos non eran sustancias simples senón formadas por estes radicais e 
osíxeno, a pesar de que fora imposible descompolas), cinco "terras" (cal, magnesia, barita, 
alúmina e sílice que pronto serían analizadas e pasarían a formar parte do grupo dos compostos, 
tal e como xa prevía o propio Lavoisier) e tres gases (osíxeno, hidróxeno, nitróxeno). Isto é un 
pouco menos dun terzo do que é a táboa periódica actual [14].  

O fósforo foi o primeiro elemento asociado a un descubridor coñecido, o alquimista alemán 
Hennig Brand quen en 1669 ao destilar unha mestura de ouriños e area mentres buscaba a pedra 
filosofal, quen ao evaporar a urea obtivo un material branco que brillaba na escuridade e ardía 
cunha chama brillante; desde entón, as sustancias que brillan na escuridade sen emitir calor 
chámanse fosforescentes. Brand mantivo o seu descubrimento en segredo, pero outro alquimista 
alemán, Johann Kunckel (1630-1703), redescubriuno en 1677. Paracelso sabía que un mineral 
chamado "cobalto" tiña a capacidade de dar unha coloración azul ao vidro que non se obtiña con 
minerais de cobre. A partir desta observación práctica, o químico sueco George Brand (1694-
1768) puido descubrir o elemento cobalto en 1733. Brand foi capaz de demostrar que o cobalto 
era o responsable da cor azul do vidro que previamente se atribuía ao bismuto. O cobalto 
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converteuse no primeiro metal descuberto desde a época prehistórica, na que todos os metais 
coñecidos (ferro, cobre, prata, ouro, cinc, mercurio, estaño, chumbo e bismuto) non tiñan 
descubridores rexistrados [15-16].  

 
Figura 3. Torbern Bergman (1735-1784) recoñecido como o fundador da análise inorgánica cualitativa 
e cuantitativa. Fonte: Wikipedia. Portada do libro de Torbern Bergman “In De Minerarum Docimasia 
Humida”. Fonte: https://mineralogicalrecord.com 

No século XVIII, os estudos de Torbern Bergman (1735-1784)  son un exemplo das investigacións 
que se facían por aquela época con minerais. Bergman é recoñecido xeralmente como o fundador 
da análise inorgánica cualitativa e cuantitativa, sendo o primeiro en presentar no seu libro “In De 
Minerarum Docimasia Humida”  (Análise de Minerais por Vía Húmida) (1780)  un esquema para 
a separación sistemática de catións utilizando o sulfuro de hidróxeno e describindo reaccións de 
precipitación e patróns de cor (Figura 3). O procedemento analítico consistía en someter ao sólido 
a reactivos líquidos (ácidos ou bases) e separar as diferentes fraccións que se producían: 
fraccións disoltas e residuo sólido, para logo utilizalas realizando operacións de precipitación, 
desecación, evaporación e/ou fusión en fornos. Por exemplo, a acción a alta temperatura de 
reactivos redutores como o carbono probouse para producir metais (como o volframio obtido do 
mineral wolfram en 1783). Pódese dicir que a análise cualitativa inorgánica foi nesa época a parte 
máis importante da Química contribuíndo ao descubrimento de elementos químicos e á mellor 
comprensión do coñecemento de minerais e rocas [17]. 

Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) considerado como o fundador da Química Analítica 
(Figura 4), inventou un método de análise de minerais que lle conduciu ao descubrimento da 
presenza de uranio na pechblenda, de circonio no circón, de estroncio na estroncianita e de titanio 
no rutilo, aínda que non chegou a illar estes elementos na súa forma pura [8].  Aínda que o titanio, 
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estroncio e telurio foran observados previamente por outros investigadores, examinou estes 
descubrimentos con máis detalle, dándolles o nome a estes elementos. Andreas Sigismund 
Marggraf (1709-1782) un químico alemán e pioneiro da Química Analítica en Berlín, illou o cinc 
en 1746. 

 
Figura 4. Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) considerado como o fundador da Química Analítica. 
Fonte: Wikipedia 

Nos anos da Revolución Industrial (1760-1820), a necesidade de métodos para a extracción de 
metais e a súa identificación, impulsou o descubrimento da maioría dos elementos químicos 
coñecidos a día de hoxe.  

A invención da batería, por Alessandro Volta (1745-1827), en 1800 introduciu a electroquímica 
como método para descompor, obter e identificar especialmente elementos alcalinos e 
alcalinotérreos, sobre todo grazas aos traballos de Humphry Davy (1778-1829), aínda que non 
sería até medio século despois cando esta técnica se utilizou por primeira vez para a 
determinación de metais [8].   

Na década de 1860 Bunsen e Kirchhoff desenvolveron a espectroscopía ofrecendo outra 
ferramenta analítica para facilitar o descubrimento de novos elementos. Kirchhoff estaba 
interesado polos problemas da óptica, mentres que Bunsen traballara antes nas análises 
cualitativas de elementos baseados na cor da chama (en 1857, Bunsen construíu un chisqueiro 
de gas que producía unha chama sen fume e que podía ser facilmente regulada). O chisqueiro de 
Bunsen utilizouse para atomizar mostras dos elementos químicos, e o espectroscopio de prisma 
de Kirchhoff para analizar a luz emitida por mostras incandescentes (Figura 5).  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwintOn4yuznAhVQTBoKHUZiDu4QjRx6BAgBEAQ&url=https://picryl.com/media/klaproth-martin-heinrich-9b9f03&psig=AOvVaw0Y9_JwPRQbv8U3P-DSM-M1&ust=1582716066032557
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Figura 5. Espectroscopio de Kirchhoff e Bunsen. Fonte: Wikipedia 

 
Figura 6. Comparación de espectros: solar, potasio, rubidio, cesio sobre a base do espectroscopio de 
Bunsen e Kirchhoff. Fonte: https://todayinsci.com/B/Bunsen_Robert/BunsenRobert-
CaesiumRubidium(1861).htm 

O espectroscopio permitiu aos químicos do século XIX detectar elementos que se atopaban en 
cantidades demasiado pequenas para ser analizados con procedementos químicos tradicionais 
[18]. Esta metodoloxía baséase en que os elementos químicos ao quentarse emiten certa luz, a cal 
ao pasarse por un prisma descomponse nun conxunto característico de liñas de cores 
denominado espectro. Utilizando esta técnica, puideron identificar varios elementos novos, e 
demostrar a presenza de diversos elementos no sol mediante a análise da luz solar. Así, Bunsen e 

https://todayinsci.com/B/Bunsen_Robert/BunsenRobert-CaesiumRubidium(1861).htm
https://todayinsci.com/B/Bunsen_Robert/BunsenRobert-CaesiumRubidium(1861).htm
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Kirchhoff descubriron o cesio (1860) e o rubidio (1861) (Figura 6). O cesio foi descuberto ao 
atopar dúas liñas brillantes de cor azul no espectro do carbonato de cesio e do cloruro de cesio. 
Ditas sales de cesio foron illadas por Bunsen, precipitándoas na auga mineral de Bad Dürkheim 
(cidade-balneario alemá). Despois dos intentos infrutuosos de Bunsen por illar o elemento na súa 
forma metálica, houbo que esperar até 1862 para que Carl Setterberg (1853-1871) puidese illalo 
mediante electrólise do cianuro de cesio fundido. O rubidio foi descuberto como unha impureza 
no mineral lepidolita (unha forma de mica) utilizando un espectroscopio ao detectar as dúas raias 
vermellas características do espectro de emisión deste elemento e que son a razón do seu nome. 
Bunsen illou sales de rubidio mediante precipitación da auga mineral de Bad Dürkheim, xunto 
con sales doutros elementos alcalinos, as cales foron separadas, obtendo o carbonato e o cloruro 
de rubidio, conseguindo illar o elemento por redución de sales de rubidio (tartratos) con carbono. 
Desta maneira, co invento do espectroscopio, Bunsen e Kirchhoff deron o punto de saída ao 
descubrimento de novos elementos por exemplo o talio, o indio e o helio. William Crookes (1832-
1919) realizou determinacións espectroscópicas de telurio en compostos de selenio e en 1862 
illou pequenas cantidades de talio, sendo Claude-Auguste Lamy (1820-1878) usando unha 
técnica similar á de Crookes quen concluíse que era un novo elemento a partir das liñas de cor 
verde no espectro. Ferdinand Reich (1799-1892) e Hieronymus Theodor Richter (1824-1898) 
identificaron o indio en primeiro lugar na esfalerita pola súa brillante liña de emisión 
espectroscópica de cor añil-azul. Richter illou o metal varios anos máis tarde. A primeira 
evidencia da existencia do helio observouse en 1868 como unha liña brillante de cor amarela 
cunha lonxitude de 587,49 nm no espectro da cromosfera do sol. A liña foi detectada polo 
astrónomo francés Pierre Janssen (1824-1907) durante unha eclipse solar total. Nun principio 
pensouse que esta liña era producida polo sodio. Nese mesmo ano, Joseph Norman Lockyer 
(1836-1920) observou unha liña amarela no espectro solar, á cal nomeou como a liña de 
Fraunhofer D3 porque estaba preto das liñas de sodio D1 e D2 xa coñecidas. Lockyer chegou á 
conclusión de que dita liña era causada por un elemento existente no sol pero descoñecido na 
Terra. Eduard Frankland (1825-1899) confirmou os resultados de Janssen e propuxo o nome 
helium para o novo elemento. En 1882, o físico italiano Luigi Palmieri (1807-1896) detectou helio 
na Terra por primeira vez, a través da súa liña espectral D3, cando analizou lava do monte 
Vesubio. En 1895 William Ramsay (1852-1916) illou o helio ao tratar a cleveíta (unha variedade 
da uranita que contén polo menos un 10% de terras raras) con ácidos minerais. Ramsey en 
realidade buscaba argon, pero despois de separar o nitróxeno e o osíxeno do gas liberado polo 
ácido sulfúrico, notou unha brillante liña amarela que coincidía coa liña D3 observada no espectro 
solar. As mostras foron identificadas como helio por Lockyer e Crookes. Ademais, foi illado da 
cleveíta o mesmo ano, independentemente, por Per Teodor Cleve (1840-1905) e Abraham 
Langlet (1868-1936) quen puideron obter suficiente cantidade do gas para determinar 
acertadamente o seu peso atómico. O helio foi o primeiro gas nobre descuberto. Ramsay 
continuou coa procura destes gases usando o método da destilación fraccionada para separar aire 
líquido en varios compoñentes. En 1898, descubriu o kriptón, o neon e o xenon. O galio foi 
descuberto mediante espectroscopia por Lecoq de Boisbaudran (1838-1912) en 1875 polo seu 
característico espectro (dúas liñas ultravioletas) ao examinar unha blenda de cinc procedente dos 
Pireneos. Ese mesmo ano illouno por electrólise do hidróxido nunha disolución de hidróxido 
potásico. Eugène-Anatole Demarçay (1852-1903) descubriu o europio ao atopar as liñas 
espectrais dun elemento novo no samario, e separou este elemento varios anos máis tarde [8]. 

Algúns elementos químicos foron especialmente difíciles de identificar sobre todo os membros 
da serie dos lantanoides e gases nobres. Non había unha guía teórica sobre o número de 
elementos involucrados e os seus compostos diferenciábanse só por pequenas diferenzas de 
solubilidade ou limiares de precipitación, e para iso resultou indispensable a utilización de 
técnicas de separación. 
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Por tanto, con poucas excepcións, o descubrimento de novos elementos químicos está 
directamente relacionado co progreso das técnicas de análises: técnicas de separación 
(cristalización fraccionada e destilación), análise sistemática por vía húmida e por vía seca, 
análise gravimétrica, e á progresiva introdución dos métodos fisicoquímicos de análises (técnicas 
instrumentais sobre todo espectroscópicas). Desta maneira pódese dicir que até a segunda 
metade do s. XIX,  ao redor de 90 elementos foron descubertos co apoio da Química Analítica [19]. 

A utilización de técnicas analíticas de separación e análise radioquímica deu lugar a finais do S. 
XIX e principios do XX ao descubrimento do polonio e o radio en 1898 por Marie Curie-
Skłodowska (1867-1934) e Pierre Curie (1859-1906) [20], e o actinio por André-Louis Debierne 
(1874-1949), entre outros. 

 
Figura 7. Elementos que se poden determinar por absorción atómica (AA), plasma de acoplamento 
indutivo (ICP), espectrometría de masas con plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

Xa no s. XX, tivo lugar o descubrimento do renio atribuído aos científicos alemáns Ida Eva Tacke 
(1896-1978), Walter Karl Friedich Noddack (1893-1960) e Otto Carl Berg (1873-1939), debido a 
que en 1925 publicaron que o detectaron en minerais de tantalita, wolframita e columbita 
mediante análises espectrográficas con raios X, nas proximidades do Rin. Dirk Coster (1889-
1950)  e George Hevesy (1885-1966) atoparon o hafnio por análise espectroscópica de raios X en 
zircón procedente de Noruega, sendo o último elemento estable en ser descuberto [21].  

Hoxe en día, mediante a utilización de técnicas instrumentais como técnicas espectroscópicas de 
absorción ou de emisión, métodos electroanalíticos, métodos radioquímicos e  espectrometría de 
masas, entre outras, pódense determinar practicamente todos os elementos da táboa periódica 
con gran sensibilidade e baixos límites de detección. Por exemplo, coa espectroscopia electrónica 
de raios X (XPS) e Auger (AES) pódense detectar todos os elementos da táboa periódica excepto 
o hidróxeno e o helio. A espectrometría de masas con plasma de acoplamento indutivo (ICP-MS) 
constitúe a técnica analítica de maior potencialidade para a determinación de elementos traza e 
os seus isótopos en todo tipo de matrices en disolución (Figura 7). Mediante esta técnica pódense 
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determinar todos os elementos da táboa periódica excepto H, He, C, N, O, F, Ne, Cl, S, I, Br e gases 
nobres en xeral (Figura 8).  

 
Figura 8. Elementos que se poden determinar por espectrometría de masas con plasma acoplado 
indutivamente (ICP-MS),  indicando o límite de detección. 

 
Figura 9. Elementos que se poden determinar por fluorescencia de raios X (FRX), indicando o límite de 
detección. 
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A fluorescencia de raios X (FRX) pode usarse para determinar todos os elementos desde o potasio 
até o uranio en orde crecente de número atómico (Figura 9). En teoría, todos os elementos da 
táboa periódica pódense determinar por técnicas baseadas na espectrofotometría de emisión 
atómica ICP-OES, pero, na práctica, existen limitacións na análise con elementos producidos 
artificialmente, gases nobres, nitróxeno, osíxeno e halóxenos debido ás súas propiedades físicas 
e espectrais (Figura 10). A análise por activación neutrónica inclúe á variedade de elementos 
determinables (case todos os da táboa periódica) con moi alta sensibilidade e selectividade. 

 
Figura 10. Elementos que se poden determinar por espectrometría de emisión óptica por plasma 
acoplado indutivamente (ICP-OES), indicando o límite de detección. 

 

3.2. A Química Analítica na Orde dos Elementos 

Ante a abundancia de elementos identificados, a antiga representación dos mesmos por medio de 
símbolos foi substituída polo sistema de nomenclatura de Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). Cada 
elemento representaríase coa primeira letra do seu nome latino, e se máis dun elemento 
comezaba pola mesma letra incluiríase a segunda ou a terceira. Ademais, nos primeiros anos do 
s. XIX con tanto elemento químico descuberto, o avance no coñecemento das propiedades físicas 
e químicas dos elementos e os seus compostos, e o gran desenvolvemento da Química Analítica, 
a súa ordenación converteuse nunha necesidade imperiosa. Pero en base a que?  

Unha etapa importante na construción da táboa periódica foi o desenvolvemento de métodos 
analíticos de calidade (exactos e precisos) para dar cos pesos atómicos reais dos elementos.  

A principios do s. XIX comezaron os primeiros intentos por atopar unha clasificación razoable. A 
táboa periódica que temos actualmente procede da táboa ideada por Mendeleev baseada na 



Boletín das Ciencias 
 

 140 

teoría atómica de Dalton. John Dalton (1766-1844) foi un físico e químico inglés que publicou as 
masas atómicas de certos elementos. Berzelius continuou os traballos de Dalton obtendo por 
experimentación pesos atómicos. Desta forma, atribúeselle o establecemento de varios métodos 
estándar, nunha época (primeira metade do século XIX) que como xa se comentou previamente, 
prodúcese un gran avance na Química Analítica. Berzelius determinou os pesos atómicos de 45 
dos 49 elementos coñecidos nesa época. Só tres dos seus pesos atómicos non foron correctos, os 
pesos para os que estableceu un valor equivocado  correspondían á prata, o sodio e o potasio [22]. 
O dispor destes pesos atómicos fixo posible asociar números aos elementos.  Con todo, durante 
moito tempo, a ambigüidade entre o peso equivalente, peso atómico e peso molecular produciu 
confusións en moitos químicos. No Primeiro Congreso Internacional de Química en Karlsruhe 
(Alemaña) en 1860 Stanislao Cannizzaro (1826-1910) resolveuse o problema, xa que se explicou 
as diferenzas entre átomo e molécula, así como as diferenzas entre pesos atómicos e moleculares, 
propondo pesos atómicos aos elementos baseándose nos datos experimentais coñecidos. 
Cannizzaro demostrou como os pesos atómicos dos elementos contidos en compostos volátiles 
pódense deducir dos pesos moleculares dos compostos, e como os pesos atómicos de elementos 
de cuxos compostos as densidades de vapor son descoñecidas poden determinarse a partir do 
coñecemento das súas calores específicas [23].  

O Congreso de Química de Karlsruhe (Alemaña), onde Mendeleev escoita a exposición que fixo 
Cannizzaro das súas ideas sobre os pesos atómicos, foi determinante para que ao volver  a San 
Petersburgo, se dedicase de forma definitiva á procura dunha clasificación para os elementos 
químicos [24]. Así, propuxo unha orde para os elementos químicos coñecidos en función do seu 
peso atómico, pero tamén en función da súa valencia, a cal definiría o poder de combinación entre 
os átomos. Ao construír a táboa, deixou algúns ocos para elementos aínda descoñecidos na época 
e acertou predicindo as características físico-químicas deses elementos de acordo coa súa 
posición na táboa. O descubrimento posterior dos gases nobres ou inertes caracterizados pola 
súa valencia cero non supuxo maior problema engadíndose unha nova fila á táboa de Mendeleiev. 

Hai un século, tanto as metodoloxías analíticas clásicas como os emerxentes métodos 
instrumentais de análises foron elementos crave para a determinación de pesos atómicos. Así, 
Theodore William Richards (1868-1928) profesor de química na universidade de Harvard 
realizou a determinación exacta de pesos atómicos con catro cifras decimais. Richards obtivo 
valores axustados para vinte e cinco elementos, e os seus colaboradores determinaron os pesos 
atómicos doutros corenta elementos da táboa periódica. Os traballos de Richards baseáronse no 
emprego sistemático de métodos clásicos de análise química como é a análise gravimétrica. En 
1913 demostrou que o peso atómico do chumbo ordinario difire do correspondente ao chumbo 
derivado da desintegración radioactiva do uranio. Este traballo confirmaba as hipóteses 
existentes sobre as series de desintegración radioactiva, así como a predición de Frederick Soddy 
(1877-1956) acerca da existencia de isótopos. Como recoñecemento polo seu labor na 
determinación exacta dos pesos atómicos de múltiples elementos químicos, en 1914 foille 
concedido o premio Novel de Química [25-26]. 

A partir do ano 1919, todo o traballo sobre pesos atómicos baseouse na súa determinación 
mediante o emprego do espectrógrafo de masas. O traballo de dous investigadores ingleses, 
Joseph John Thomson (1856-1940) e Francis William Aston (1877-1945) posibilitou a separación 
e identificación dos diferentes isótopos dun elemento. Estes investigadores utilizaron a 
espectrometría de masas, unha técnica que se aplica desde hai décadas con fins analíticos, pero 
que nos seus inicios foi desenvolvida como medio para levar a cabo traballos de investigación 
noutros campos. A espectrometría de masas baséase na medida precisa da relación masa/carga 
dos ións formados nun gas. O primeiro instrumento para levar a cabo este tipo de medidas foi 
ideado, deseñado e construído por Aston en 1919 (Figura 11). Aston denominou espectrógrafo 
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de masas a este instrumento, e utilizouno para determinar as masas atómicas dos elementos con 
maior precisión da que até entón se conseguiu, o que lle permitiu descubrir un gran número de 
isótopos, polo que recibiu o premio Nobel de Química en 1922. Thomson descubriu que o neon 
ten dous isótopos (o neón-20 e o neón-22) [27]. 

 
Figura 11. Francis W. Aston co primeiro espectrógrafo de masas que se creou no Laboratorio Cavendish 
da Universidade de Cambridge, Reino Unido, en 1919. Fonte: 
https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk 

Por tanto, a Química Analítica non só é responsable do cálculo de pesos atómicos, xa que ademais, 
métodos agora dentro do dominio da Química Analítica, como son a espectroscopía óptica, 
espectroscopía de raios X e a radioquímica foron esenciais para colocar correctamente elementos 
nas súas columnas/grupos dentro da táboa periódica. 

 

4. QUÍMICA ANALÍTICA E TÁBOA PERIÓDICA  

A táboa periódica é onde se concentra máis información de química no menor espazo posible, e 
na maioría dos libros de Química Analítica pódese atopar unha. Nun dos numerosos libros que 
tratan sobre a táboa periódica, o profesor da Universidade Politécnica Checa de Praga Jaroslav 
Milbauer (1880-1959),  considera á táboa periódica de Mendeleev como un instrumento da 
Química Analítica [28].  

Qué datos proporciona a táboa periódica para os químico/as analítico/as? Para qué son 
necesarios? 

4.1. Química Analítica Cualitativa: Análise química cualitativa inorgánica clásica 

A química analítica cualitativa é a parte da Química Analítica que ensina a maneira de descubrir 
ou identificar os compoñentes que constitúen unha mostra dada dunha sustancia. É dicir é a 

https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/
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ciencia que determina a natureza ou a clase de constituíntes que integran unha mostra sen 
especificar en que concentración atópanse.  

Denomínase marcha analítica a toda sistemática que permita a separación e a identificación de 
especies químicas, agrupándoas polo seu comportamento característico fronte a algún disolvente 
ou algún reactivo. As marchas analíticas circunscríbense ao caso dos ións inorgánicos, aínda que, 
adoitan incluír tamén algúns ións orgánicos que teñen un comportamento similar ao dos ións 
inorgánicos. Xeralmente as separacións efectúanse mediante unha precipitación selectiva dun 
grupo de especies con reactividade similar nunha mostra líquida fronte a un reactivo común. 
Tales separacións involucran regularmente unha solubilidade diferencial en auga, en disolucións 
ácidas ou en disolucións básicas. Finalmente, despois que a especie foi illada completamente, 
realízase unha proba ou reacción confirmatoria que é facilmente perceptible para os nosos 
sentidos como a vista e o olfacto [29]. Tales reaccións implican: 

 (a) Formación dun precipitado 

 (b) Cambio de cor na disolución 

 (c) Formación dun gas, etc.  

A clasificación dos elementos da marcha analítica realízase polas súas semellanzas químicas.  As 
propiedades químicas dun elemento dependen da súa estrutura electrónica externa. A forza con 
que os electróns corticais do átomo están unidos ao núcleo (electroafinidade), así como, a relación 
carga/radio dos ións son funcións periódicas que varían regularmente a través do sistema 
periódico (Figura 12). A aptitude dun elemento para formar catións depende da facilidade con 
que os electróns corticais externos poden ser (desprendidos) eliminados do átomo. A formación 
de ións sinxelos no medio acuoso dependerá da aptitude dun elemento para perder ou captar 
electróns, isto é función do número de electróns corticais que necesite un elemento para adquirir 
a estrutura de gas nobre. Desde o punto de vista analítico os elementos poden clasificarse en dous 
grupos: os que poden orixinar catións sinxelos en disolución acuosa e os que carecen desta 
propiedade. Entón os elementos que non poden formar catións, atópanse na parte superior 
dereita da táboa periódica. Este grupo está formado polos “Non metais clásicos” máis os semi-
metais, todos os demais elementos excepto os gases nobres son capaces de orixinar ións sinxelos. 

 
Figura 12. Propiedades analíticas periódicas 
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Con todo, as marchas analíticas aseméllanse máis á proposta de táboa periódica do químico inglés 
William Odling (1829-1921) que á de Mendeleev. Odling desenvolveu as ideas de John Alexander 
Reina Newlands (1837-1898) e os seus predecesores e colocou xuntos aos elementos que 
formaban compostos de solubilidades semellantes. Así ordenou os cincuenta e sete elementos 
entón coñecidos en trece grupos, baseándose nas semellanzas entre as propiedades químicas e 
físicas, colocando aos membros de cada grupo en orde dos seus pesos atómicos. Aínda cando este 
esquema situaba xunto aos elementos máis parecidos, non puña de relevo as relacións entre os 
pesos atómicos e as características químicas (Figura 13) [30]. 

 
Figura 13. Táboa periódica de William Odling de 1864, que inclúe 57 elementos, mostra a inversión de 
masas de Te e I e realiza unha separación entre os elementos que hoxe se denominan de transición para 
remarcar a maior similitude entre os elementos do grupo principal. Fonte: Wikipedia. 
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Dentro das marchas analíticas de catións podería facerse unha subdivisión entre as que empregan 
ácido sulfhídrico ou ión sulfuro como reactivo e as que non o utilizan. Entre as primeiras, 
indubidablemente a máis importante é a de Bunsen-Fresenius, que durante moitos anos serviu 
para a resolución de infinidade de problemas prácticos e para a formación de xeracións de 
químico/as, incluído/as o/as da Universidade de Santiago de Compostela [31-32]. Con todo, para 
evitar os problemas de toxicidade que supón o uso do sulfhídrico, o profesor Siro Arribas Jimeno 
(1915-2007) (Figura 14) propuxo en 1961 un novo esquema de marcha analítica baseada no 
carbonato sódico [33], sendo esta a utilizada desde hai tempo na docencia da nosa Facultade de 
Química. 

Tamén se fixeron outras propostas de marcha analítica, como a de Ernest H. Swift e William P. 
Schaefer na que tiveron en conta que a efectividade da análise cualitativa na sistematización está 
determinada, en gran medida, polo grao de que os principais grupos do sistema poden 
correlacionarse coas propiedades fundamentais dos elementos, e por tanto coas súas estruturas 
e posicións electrónicas na táboa periódica [34].  

 
Figura 14. Siro Arribas Jimeno (1915-2007) Catedrático de Química Analítica da Universidade de Oviedo. 
Fonte: http://sanfranciscodeoviedo.blogspot.com. Revista de la Facultad de Ciencias, II(2), 1961, 105-
166. 

 

4.2 Química Analítica Cuantitativa 

A química analítica cuantitativa desenvolve métodos para determinar a concentración do analito. 
Responde a "canto" analito está presente na mostra. Esta concentración dun analito nunha 
mostra adoita expresarse como concentración molar (molaridade, M) ou normal (normalidade, 
N) cando se traballa en concentracións non demasiado baixas de soluto.  Tamén se adoita 
traballar con estas unidades de concentración á hora de preparar os reactivos químicos 
necesarios para as determinacións analíticas. 

Os métodos clásicos de análises empregan pipetas, buretas, matraces, balanza analítica, entre 
outros, baséanse en reaccións químicas e teñen como base a estequiometría e as súas leis. 

http://sanfranciscodeoviedo.blogspot.com/
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Consisten en analizar unha mostra e sometela a reaccións químicas que teñan lugar de forma 
cuantitativa (polo menos ao 99,9%), deducíndose a concentración do analito na mostra do peso 
dun produto de reacción (precipitado na análise gravimétrica) ou dun volume de reactivo 
consumido (reactivo valorante na análise volumétrica) [35].  

Os métodos gravimétricos foron as primeiras técnicas utilizadas para a análise química 
cuantitativa, e seguiron sendo ferramentas importantes no laboratorio de Química Analítica 
moderna. A análise gravimétrica é unha das máis precisas entre os métodos comúns de análise 
química, pero esixe moito tempo e moito traballo. Foi amplamente superado por técnicas 
instrumentais de análises. Nos métodos gravimétricos de análises utilízase o factor gravimétrico. 
Cando se pretende transformar masas nos cálculos estequiométricos utilízase o factor 
gravimétrico que é unha combinación do factor de conversión (para moles) e as masas molares 
das especies que interveñen na reacción. Os factores gravimétricos obtéñense con base nas 
seguintes regras: 

 - O factor gravimétrico está representado sempre polo peso atómico ou o peso fórmula 
da sustancia buscada no numerador e o peso da sustancia pesada no denominador. 

 - Aínda que a conversión da sustancia que se busca na que se pesa verifícase mediante 
unha serie de reaccións, soamente estas dúas sustancias están implicadas no cálculo do factor, 
non téndose en conta as sustancias intermedias. 

 - O número de veces que os pesos atómicos ou formulares das sustancias figuran no 
numerador e no denominador do factor, debe representar a estequiometría da reacción química 
que leva a cabo. 

Pódese dicir que se publicou polo menos un método gravimétrico para case todos os elementos 
da táboa periódica. 

A análise volumétrica posúe unha enorme vantaxe con respecto á análise gravimétrica: a súa 
rapidez. A aceleración das determinacións conséguese grazas a que na análise volumétrica, en 
lugar de pesar o produto da reacción, mídese o volume de reacción de reactivo utilizado, cuxa 
concentración sempre se coñece exactamente. Deste xeito, a determinación cuantitativa de 
sustancias químicas efectúase por medio da medición precisa dos volumes das solucións que 
entran en reacción. O procedemento xeral e esencial empregado nos métodos volumétricos de 
análises denomínase “valoración”, e pode definirse como o procedemento operativo consistente 
en facer reaccionar a sustancia que se cuantifica (analito) convenientemente disolta nun 
disolvente adecuado, cunha disolución de concentración exactamente coñecida que se engade 
desde unha bureta. A reacción entre ambas as sustancias (valoración) termina cando se alcanza 
o punto estequiométrico ou punto de equivalencia, é dicir cando a cantidade de sustancias do 
equivalente do analito reaccionou completamente cunha idéntica cantidade de sustancia do 
equivalente da disolución valorante engadida [35].  

Desenvolvéronse moitísimos métodos volumétricos. Por exemplo, en valoracións 
complexométricas utilizando ácido etilendiaminotetraacético (AEDT) como reactivo valorante 
pódense determinar ao redor de setenta elementos da táboa periódica. Estes métodos inclúen 
métodos directos, por retroceso, desprazamento e métodos indirectos [35].  

Nas técnicas volumétricas adóitanse realizar os cálculos en equivalentes cando a estequiometría 
da reacción non é 1:1, xa que desta forma non é necesario axustar a reacción implicada no 
proceso, xa que no termo equivalente vai implícita a estequiometría da reacción. O peso 
equivalente, tamén coñecido como equivalente gramo, depende da reacción en que participa a 



Boletín das Ciencias 
 

 146 

sustancia, na maior parte dos usos, é a masa dun equivalente, que é a masa dunha sustancia dada 
que:  

- Deposítase ou se libera cando circula 1 mol de electróns 
- Substitúe ou reacciona cun mol de ións hidróxeno (H+) nunha reacción ácido-base 
- Substitúe ou reacciona cun mol de electróns nunha reacción redox. 

Karl Friedrich Wenzel (1740-1793) en 1777 foi o primeiro en definir a noción de equivalente 
gramo e en publicar unha táboa de pesos equivalentes de ácidos e bases. O químico alemán 
Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) compuxo despois unha táboa de pesos equivalentes máis 
extensa e enunciou en 1792 a lei das proporcións recíprocas ou equivalentes no libro onde 
estableceu os fundamentos da estequiometría, unha das leis ponderais ou leis das combinacións 
químicas, a cal di o seguinte: "Os pesos de elementos diferentes, que se combinan cun mesmo peso 
dun elemento dado son os pesos relativos daqueles elementos cando se combinan entre si, ou ben, 
múltiplos ou submúltiplos destes pesos". Esta lei conduce a fixar un peso de combinación para cada 
elemento. Este é o peso de cada elemento que se une cun peso determinado dun elemento que se 
toma como referencia (peso equivalente). O peso equivalente defínese como: "a cantidade dun 
elemento que se combina ou substitúe, equivale quimicamente, a 8,000 partes de osíxeno ou 1,008 
partes de hidróxeno". Denomínase tamén equivalente químico (Figura 15). Cando dous elementos 
reaccionan entre si, fano en cantidades proporcionais aos seus pesos de combinación: cando un 
elemento actúa con máis dunha valencia ten pesos de combinación variables. Por esta razón, nos 
cálculos químicos, o peso atómico, que é único para cada elemento, foi tomando máis importancia 
fronte ao peso equivalente [36-37].  

 
Figura 15. Táboa de pesos equivalentes dos elementos publicada en 1866. Fonte: Wikipedia 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

147 

Polo tanto, nos casos antes mencionados o peso atómico é un dato crave para a fiabilidade dos 
cálculos estequiométricos e é necesario recorrer á táboa periódica para obter a información dos 
pesos atómicos ou moleculares do analito e dos diversos reactivos implicados no método de 
determinación, xa que esta enumera  os pesos atómicos para cada elemento. Os pesos atómicos 
representan o peso total de cada átomo en unidades de masa atómica (UMA) ou Dalton (Da). Para 
moitos elementos, os pesos atómicos tabulados representan unha media dos pesos atómicos de 
cada un dos isótopos naturais. 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

[1] D. I. Mendeléiev, “Sootnoshenie svoistvs atomnym vesom elementov” (The experiment of a 
system of elements based on their atomic weight and chemical similarity) J. Russ. Chem. Soc. 
1869, 1, 60–77.  

[2] D. I. Mendeléiev, Über die beziehungen der eigenschaften zu den atomgewichten der elemente 
(On the relationship of the properties of the elements to their atomic weights) Zeitsch. Chemie 
1869, 12, 405-406. 

[3] M. Kaji, D. I. Mendeleev’s concept of chemical elements and the principles of chemistry, Bull. 
Hist. Chem., 2002, 27, 4-16. 

[4] J. V. Sweedler, The periodic table of elements at 150, Anal. Chem., 91, 2019, 5469-5469. 

[5] A.T. Woolley, Analytical and Bioanalytical Chemistry, and the international year of the periodic 
table, Anal. Bioanal. Chem. 411, 2019, 6519-6520. 

[6] P. Román Polo, Dimitri Ivánovich Mendeléiev: El profeta que ordenó los elementos químicos, 
An. Quím., 115, 2019, 56-59. 

[7] A. Bulatov, L. Moskvin, O. Rodinkov, S. Ermakov, Department of Analytical Chemistry of Saint 
Petersburg State University celebrates one hundred and fifty years anniversary: international 
year of the periodic table of chemical elements, Talanta 206, 2020, 119759. 

[8] F. Szabadvary, History of Analytical Chemistry, Pergamon Press, Oxford, 1966. 

[9] A. Bascuñán Blaset, Mendeleiev, el que pudo haber sido y no fue, Educación Química, 4, 2008, 
152-158. 

[10] G. Lente, Where Mendeleev was wrong: predicted elements that have never been found, 
ChemTexts, 9, 2019, 5-17. 

[11] V.V. Mainz, Mendeleev and the chemistry textbook in Russia, en Preceptors in chemistry, 
Capítulo 8, G. Patterson ed., Oxford University Press Inc, NY, 2018. 

[12] Yu. A. Zolotov, Dmitrii Ivanovich Mendeleev and analytical chemistry, J. Anal. Chem., 65, 
2010, 437.  

[13] I. Pellón González, De los dioses a los hombres: Un recorrido histórico del descubrimiento de 
los elementos químicos, Estudios Geológicos, 70, 2014, e015. 

[14] J. R. Bertomeu Sánchez, A. García Belmar, La revolución química: Entre la historia y la 
memoria, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2006. 

[15] J. A. Pérez-Bustamante, A schematic overview of the historical evolution of analytical 
chemistry, Fresenius J. Anal. Chem., 357, 1997, 151-161. 



Boletín das Ciencias 
 

 148 

[16] J. A. Pérez-Bustamante, Analytical chemistry in the discovery of the elements, Fresenius J. 
Anal. Chem., 357, 1997, 162-172. 

[17] W.A. Smeaton, Torbern Olof Bergman: from natural history to quantitative chemistry, 
Endeavour, 13, 1984, 71-74. 

[18] M.E. Weeks The discovery of the elements. XIII. Some spectroscopic discoveries, J. Chem. 
Educ., 9, 1932, 1413-1434. 

[19] Y. Arikawa, Basic education in analytical chemistry, Anal. Sci., 17, 2001, 571-573. 

[20] E. Serna, Marie Curie, Lámpsakos, 5, 2011,  70-75.  

[21] E.J. Baran, Geografía en la tabla periódica de los elementos, Anales Acad. Nac. de Cs. Ex., Fís. 
y Nat., 67, 2015, 97-109. 

[22] M. Sutton, A clash of symbols, Chemistry World, 11, 2008, 56-60. 

[23] P. Román Polo, Cannizzaro: químico, revolucionario y precursor de la tabla periódica, An. 
Quím., 106, 2010, 137-144.  

[24] R. Cid Manzano, El Congreso de Karlsruhe: paso definitivo hacia la química moderna, Rev. 
Eureka Enseñ. Divul. Cien., 6, 2009, 396-407. 

[25] D. Rodríguez Barrantes, J. Rodríguez Guarnizo, Contribuciones históricas al desarrollo del 
concepto de peso atómico, An. Quím., 96, 2000, 49-53. 

[26] D.R. Herschbach, Theodore William Richards: Apostle of atomic weights and Nobel Prize 
winner in 1914, Angew. Chem. Int., 53, 2014, 13982-13987. 

[27] G. Münzenberg, Development of mass spectrometers from Thomson and Aston to present, 
Int. J. Mass Spectrom.,  349-350, 2013, 9-18. 

[28] M. Kaji, H. Kragh, G. Pallo, Early responses to the periodic system, Oxford University Press, 
NY, 2015. 

[29] S. Arribas Jimeno, J. Hernández Méndez, F. Lucena Conde, F. Burriel Marti, Química analítica 
cualitativa, Paraninfo, Madrid, 2002. 

[30] E. Scerri, The discovery of the periodic table as a case of simultaneous discovery, Philos. 
Trans. R. Soc. A, 373, 2015, 1-13. 

[31] W.B. Jensen, Remembering qualitative analysis. The 175th Anniversary of Fresenius’ 
Textbook: Part I y II, Educación Química, 28, 2017, 217-231. 

[32] J. Martín, C. E. Muriel Neira, A.G. Asuero, Carl Remigius Fresenius: Padre de la Química 
Analítica, An. Real Acad. Farm., 83, 2017, 200-210. 

[33] S. Arribas Jimeno, Marcha analítica de cationes sin precipitación de sulfuros, Revista de la 
Facultad de Ciencias, II(2), 1961, 105-166. 

[34] E.H. Swift, W. P. Schaefer, A qualitative elemental analysis system correlated with the 
periodic table, J. Chem. Educ., 38, 1961, 607-610. 

[35] D.C. Harris, Análisis químico cuantitativo, 3ª ed., Reverté, Barcelona, 2016. 

[36] G. Salgado, J. Navarrete, El concepto de equivalente y su aplicación en cálculos 
estequiométricos, Ann. Quim., 102, 2006, 55-58. 

[37] G. Salgado, J. Navarrete, C. Bustos, C. Sánchez,  R. Ugarte, Educación Química 18, 2007, 222-
227. 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

Cando se me propuxo escribir este capítulo acerca do que significa para min, un químico que 
desenvolve modelos e traballa con computadores, a táboa periódica, non sabía moi ben por onde 
empezar. Con todo, pronto descubrín que Mendeleev, deseñador da táboa periódica no ano 1869 
o que fixo foi racionalizar, ordenar e mesmo predicir os elementos químicos, accións que tamén 
leva a cabo un químico teórico cando pretende entender por exemplo as reaccións químicas, 
como é o meu caso. Por outra banda, a táboa periódica é como unha ecuación matemática que 
condensa moito do coñecemento existente sobre os elementos químicos. A maioría dos químicos 
e físicos teóricos que traballan con átomos ou moléculas non fan nin máis (nin menos) que iso: 
constrúen modelos (escritos na linguaxe matemática) que codifican coñecemento e teñen a 
capacidade de predicir comportamentos futuros. 

2. A INFORMACIÓN CONTIDA NA TÁBOA PERIÓDICA 

Como se comentará mais abaixo a información contida na táboa periódica é de moita importancia 
na química, de xeito que pode ser incorporada nos modelos mais sofisticados de Machine 
Learning para facer predicións sobre as propiedades da materia. 

Mentres que no século XVI a química estaba aínda ancorada na alquimia, a física xa incorporara 
o método científico de medicións cuantitativas e aplicación das matemáticas que forman parte de 
toda ciencia. Non foi ata que o químico irlandés Roberto Boyle comezase os seus estudos dos 
gases no século XVII en que a transición da química cara ao método científico se levou a cabo. A 
partir de aí, as cuantificacións e desenvolvemento de modelos e teorías (do mesmo xeito que na 
física) comeza tamén a ser algo habitual na química.  

Os científicos comezaron a teorizar sobre a química e facer hipóteses sobre cousas que aínda non 
podían medir, pero que servían para explicar a realidade. Iso era o que realmente permitía (e 
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permite a día de hoxe) o avance da ciencia. O químico ruso Dimitri Mendeleev supón un exemplo 
excelente coa súa clasificación dos elementos no ano 1869 en columnas ou grupos e filas ou 
períodos que comparten certas propiedades determinando o estado físico dos elementos e a súa 
reactividade química, é dicir, a súa capacidade de formar ligazóns químicas con outros átomos. 

A táboa periódica supón unha ordenación dos elementos de acordo ao seu número atómico ou 
número de protóns (aínda que no seu momento Mendeleev cría que os estaba ordenando polas 
súas masas). Como moi ben expresa Carbo-Dorca e Chkraborty nun artigo recente,1 o conxunto 
de números atómicos da táboa periódica Θ é un subconxunto dos números naturais (Θ ∈  ℕ) que 
expresamos como: 

Θ = [Z = 1; 118│Δ = 1] 

No seu artigo, Carbo-Dorca e Chakraborty fan unha reflexión interesante en relación con números 
atómicos que se corresponden con números primos e que describirei aquí brevemente.  

Dos 118 elementos da táboa periódica hai 29 números primos, sendo por tanto a probabilidade 
de que un número primo apareza na mesma de 29/118, que é aproximadamente 0.25 (do mesmo 
orde que a probabilidade de que salga un número concreto cando se lanza un dado por exemplo).  

O que resulta realmente curioso é o feito de que os grupos 1 e 13 aparecen con catro números 
primos cada un, tendo en conta que a probabilidade de que 4 números primos aparezan no 
mesmo grupo é de aproximadamente un 0.4 % soamente.  

Máis sorprendente aínda son os oito novos números primos que aparecen na extensión da táboa 
periódica feita por Pyykkö no ano 2011 ata o elemento de Z = 172 a partir de predicións teóricas 
baseadas en cálculos moi sofisticados.2 Talvez esta riqueza de números atómicos primos sexa só 
o azar, ou talvez sexa un patrón como o que atopou no seu momento o químico alemán Johann 
Wolfgang Dobereiner en triadas de elementos antes de que Mendeleev propuxese a táboa 
periódica. Neste último caso merecería a penar facer unha análise máis detallada. 

3. A MIÑA VISIÓN DA TÁBOA PERIÓDICA 

Falarei aquí da miña visión ou relación particular coa táboa periódica, empezando desde a época 
de estudante, pasando polos meus inicios como estudante de doutoramento en química 
teórica/computacional ata a actualidade, onde levo a cabo a miña investigación no 
desenvolvemento de modelos teóricos e programas computacionais para o estudo da 
reactividade química. 

Como estudante, unha das cousas que máis me chamaba a atención (e que máis utilizaba) era a 
información que proporciona acerca da configuración electrónica dos elementos, é dicir, como se 
organizan os electróns dentro dos mesmos. Outra información moi relacionada coa configuración 
electrónica, e que tamén chamaba a miña atención, era a predición da reactividade dos elementos. 
Este interese non era algo pasaxeiro posto que é neste campo da reactividade química no que levo 
traballando nos últimos 25 anos e no que me vou centrar neste capítulo.  

A táboa periódica construíuse baseándose no coñecemento químico acumulado e non foi ata 
principios do século XX cando o nacemento da mecánica cuántica permitiu explicar cun adoitado 
modelo matemático o patrón seguido pola táboa periódica. O uso de métodos heurísticos 
baseados no coñecemento químico é moi útil tamén na química computacional de hoxe en día 
como indicaremos mais abaixo.  

Un modelo que me fascinou de estudante pola súa sinxeleza foi o modelo do átomo desenvolto en 
1913 polo científico danés Niels Bohr, que mostraba o átomo cun núcleo central contendo protóns 
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e neutróns, cos electróns orbitando os núcleos en capas concéntricas, de forma similar a como os 
planetas orbitan ao redor do sol. Cada capa de electróns tiña un nivel de enerxía diferente, coas 
capas máis próximas ao núcleo sendo máis baixas en enerxía. A capa máis próxima ao núcleo 
podía albergar dous electróns, a seguinte oito e o terceira dezaoito. Doutra banda, o número de 
electróns na capa máis externa determinaba a súa reactividade. Esta capa máis externa coñécese 
como capa de valencia, e os electróns que se atopan nela chámanse electróns de valencia. En xeral, 
os átomos son máis estables, menos reactivos, cando a súa capa de electróns máis externa está 
chea.  

Se consideramos só as dúas primeiras filas da táboa periódica, que inclúen os elementos 
principais importantes para a vida, cada fila corresponde ao enchido dunha capa electrónica 
diferente: o helio e o hidróxeno colocan os seus electróns na primeira capa, mentres que os 
elementos da segunda fila como o Li comezan a encher a segunda capa. Do mesmo xeito, o número 
de columna na que se atopa un elemento proporciona información sobre o seu número de 
electróns de valencia e polo tanto da súa reactividade. En xeral, o número de electróns de valencia 
é o mesmo dentro dunha columna e aumenta de esquerda a dereita dentro dunha fila. Os 
elementos do grupo 1 teñen só un electrón de valencia e os elementos do grupo 18 teñen oito, 
excepto o helio, que ten só dous electróns en total. Por tanto, o número de grupo é un bo predictor 
da reactividade de cada elemento. En resumo, as columnas da táboa periódica reflicten o número 
de electróns atopados na capa de valencia de cada elemento, que á súa vez determina como 
reaccionará o elemento. 

O desenvolvemento da mecánica cuántica posterior a Bohr, aínda que é a utilizada a día de hoxe, 
non proporcionou ningunha explicación cualitativa mellorada da táboa periódica.  

Durante os meus estudos de doutoramento a miña relación coa táboa periódica limitouse aos seus 
dous primeiros períodos polos motivos que describirei neste parágrafo. Mentres que a química 
orgánica e a inorgánica inicialmente se diferenciaron precisamente por que elementos da táboa 
periódica estudaban, desde o punto de vista da química/teórica computacional non existen tales 
distincións/preferencias, dado que todos os elementos están formados polas mesmas partículas. 
Con todo, a ecuación de Schrödinger, sen incluír outros efectos como poden ser os relativistas, 
non proporciona enerxías precisas para todos os elementos do sistema periódico. De feito, só é o 
suficientemente precisa para os compostos que conteñen elementos dos primeiros períodos.  

Cualitativamente falando, os átomos máis pesados posúen electróns que se aceleran moito mais 
que os lixeiros e cuxas velocidades son mais próximas á velocidade da luz, e para os cales os 
efectos relativistas son por tanto maiores. Os efectos relativistas son responsables por exemplo 
da nobreza, trivalencia, e cor amarela dourada do ouro.3 Outro exemplo é a estrutura cristalina 
do mercurio.4 Un terceiro exemplo é a batería de chumbo e ácido. Dos seus 2.1 voltios por cela, 
máis de 1.7 voltios proveñen de efectos relativistas.5 Sen os efectos relativistas, por exemplo, os 
automóbiles non arrincarían. 

Na actualidade existen outros puntos de encontro entre a miña investigación e Mendeleev e a súa 
táboa periódica. Especificamente, moitos dos obxectos matemáticos que utilizo no día a día 
conteñen información dos elementos que constitúen as moléculas que estudo, da mesma maneira 
que fai a táboa periódica. E non só iso, dáse a circunstancia de que os meus obxectos matemáticos 
comparten polo menos tres pezas de información crave dos elementos como veremos a 
continuación: os números atómicos, as valencias e os radios atómicos. 
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3.1. TEORÍA DE GRAFOS E TÁBOA PERIÓDICA 

A continuación comentarei as similitudes que existen entre a táboa periódica e uns obxectos 
matemáticos (concretamente matrices), que son utilizados por algúns químicos teóricos como eu. 
As propiedades contidas tanto en táboas periódicas como nestas matrices que describirei a 
continuación son o número atómico, a valencia e os radios covalentes dos elementos químicos. 

Así como a táboa periódica supuxo un avance teórico importante no desenvolvemento da química 
como indico mais arriba, hoxe en día moitos estudosos da química seguen desenvolvéndoa 
usando ferramentas provenientes das matemáticas e a estatística. Mais abaixo falaremos das 
ferramentas provenientes da estatística e do seu máximo expoñente hoxe en día, o “machine 
learning”. Neste apartado comentarei como usamos algún de nos a información contida na táboa 
periódica para o estudo da reactividade química.  

A liña de investigación que levo a cabo nestes últimos 5 anos céntrase no desenvolvemento de 
modelos teóricos e programas informáticos para achegar a química computacional ao químico 
sen experiencia en cálculos e con interese en reactividade química, e tamén para o seu uso na 
docencia. Estes modelos baséanse en técnicas ou teorías da física clásica, como pode ser a 
dinámica molecular, e algoritmos matemáticos cuxo fin último é predicir a reactividade dun 
sistema nunhas condicións semellantes ás do laboratorio. A súa utilidade é obvia, dado que 
calquera químico experimental podería usalas como paso previo ao laboratorio para abaratar 
custos e mellorar a eficiencia/eficacia da parte experimental.  

Unha parte esencial destas técnicas consiste en atopar descritores moleculares que permitan 
traducir o que sae do computador, que non son mais que listas de números que representan as 
coordenadas cartesianas de cada átomo, a una identidade molecular cunhas ligazóns 
determinadas e unha configuración espacial determinada. Isto non é tan sinxelo como parece 
porque estas coordenadas saen das dinámicas moleculares, e polo tanto as moléculas atópanse 
en moitas ocasións, altamente distorsionadas. Ademais, utilízanse para identificar eventos 
reactivos (situacións nas que as ligazóns químicas rompen ou forman) e as estruturas máis 
importantes en calquera reacción que se chaman estados de transición. 

 
Figura 1. Grafo formado por cinco nodos unidos por catro vértices: {1:2},{1:4},{1:3} e {3:5} 
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A rama das matemáticas que emprego para estes labores, se denomina teoría de grafos. Os grafos 
son obxectos formados por vértices unindo varios nodos, como se mostra na figura 1. 

No grafo da figura 1 obsérvase que hai cinco nodos conectados por catro vértices. Os grafos 
pódense aplicar en numerosas e diversas disciplinas que van desde o debuxo computacional, 
enxeñería, redes de transporte, informática, ciencias sociais, etc.  

Neste caso concreto, a elección do grafo da figura 1 foi feita para visualizar o feito de que os grafos 
pódense aplicar directamente tamén para representar moléculas onde os nodos serían os átomos 
e os vértices as ligazóns.  

Podemos definir para estes grafos unha matriz (simétrica) de conectividade ou adxacencia que 
nos indica os vértices existentes entre os nodos, de forma que cada elemento da mesma 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  é 1 
cando existe un vértice entre os nodos 𝑖𝑖 e 𝑗𝑗, e 0 cando non o hai. A correspondente matriz A para 
o grafo da Figura 1 por tanto sería: 

𝐀𝐀 =

⎝

⎜
⎛

0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0⎠

⎟
⎞

 

A primeira conexión coa táboa periódica e as nosas matrices comeza aquí, dado que para a 
construción de A precisamos dos radios atómicos (covalentes), cuxa periodicidade explica tamén 
a táboa periódica. Os elementos da matriz 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖  son funcións de Heaviside para cuxo cálculo 
necesitamos coñecer ademais das distancias entre cada par de átomos 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 , os radios covalentes 
dos mesmos 𝑟𝑟𝑖𝑖: 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 =

⎩
⎨

⎧1   si    
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑟𝑟𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖
< 1

0   si    
𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑟𝑟𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖
≥ 1

 

As matrices 𝐀𝐀 teñen o inconveniente de que non son invariantes respecto á permutación de 
nodos, é dicir, se intercambiamos os nodos (átomos) 4 e 5, a matriz cambia: 

𝐀𝐀′ =

⎝

⎜
⎛

0 1 1 0 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
0 0 1 0 0
1 0 0 0 0⎠

⎟
⎞

 

Isto indica que 𝐀𝐀 non é un bo descriptor para usar en química, dado que se eu cambio 
simplemente a etiqueta de dous átomos (nodos) como o 4 e 5, a matriz cambia, aínda cando a 
identidade da molécula (grafo) sexa a mesma (seguimos tendo os mesmos ligazóns ou vértices). 
Por tanto, un descritor mellor que a propia matriz son os seus valores propios, dado que estes si 
que son invariantes respecto as permutacións de nodos. Os valores propios das matrices de arriba 
(𝐀𝐀 e 𝐀𝐀′) serían: [-1.848,-0.765,0,0.765,1.848].  

Con todo, como sabemos, as moléculas están formadas por átomos de varios elementos químicos. 
Esa identidade necesita codificarse en 𝐀𝐀 polo motivo que explicarei a continuación. E para iso 
usamos o mesmo descriptor que na táboa periódica, os seus números atómicos. Se introducimos 
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a identidade nos nodos nun grafo como o da figura 1, poderemos convertelo nunha molécula real 
como é o ácido fórmico da figura 2. 

   

Figura 2. O mesmo grafo mostrado na figura 1 pero neste caso dándolle aos nodos a identidade de 
elementos químicos {C,O,O,H,H} e aos vértices a identidade de ligazóns, dando lugar á molécula de ácido 
fórmico. Na teoría de grafos os vértices pódense definir con pesos e por tanto ligazóns dobres e triplas 
poderían ser explicitamente incluídos. Con todo, na análise que aquí faremos todas as ligazóns teñen un 
peso de 1. 

A maneira de introducir os números atómicos de cada átomo da moléculas é poñéndoos na 
diagonal que anteriormente estaba valeira. Así, as matrices de adxacencia que inclúen os valores 
do número atómico para a molécula da Figura 2 e para a mesma intercambiando os hidróxenos, 
e que chamaremos 𝐀𝐀𝒁𝒁 e 𝐀𝐀𝒁𝒁′, serán: 

𝐀𝐀𝒁𝒁 =

⎝

⎜
⎛

6 1 1 1 0
1 8 0 0 0
1 0 8 0 1
1 0 0 1 0
0 0 1 0 1⎠

⎟
⎞

  𝐀𝐀𝒁𝒁′ =

⎝

⎜
⎛

6 1 1 0 1
1 8 0 0 0
1 0 8 1 0
0 0 1 1 0
1 0 0 0 1⎠

⎟
⎞

 

Neste caso os valores propios de ambas matrices serían: [0.786,0.867,5.467,8.066,8.814]. Isto ten 
sentido dado que se intercambiamos as posicións de dous hidróxenos, a identidade molecular 
non varía, mentres que se intercambiamos as posicións dos dous primeiros átomos (un C por un 
O, o que daría lugar a unha estrutura pouco verosímil pero válida para o exemplo), a matriz 𝐀𝐀𝒁𝒁′ 
sería: 
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𝐀𝐀𝒁𝒁′ =

⎝

⎜
⎛

6 1 0 0 0
1 8 1 1 0
0 1 8 0 1
0 1 0 1 0
0 0 1 0 1⎠

⎟
⎞

 

E os seus correspondentes valores propios: [0.835,0.875,5.562,7.443,9.284], que son diferentes 
aos anteriores o cal fan das matrices que incorporan o número atómico uns bos descritores 
moleculares. 

Outro descritor válido para o noso traballo é a valencia de cada elemento cuxa información se 
atopa así mesmo incluída na táboa periódica e que en teoría de grafos chámase o grao de cada 
nodo. De feito existe outra matriz en teoría de grafos que se denomina laplaciana e que contén a 
valencia (ou grao) de cada átomo (ou nodo) nas súas diagonais.  

Por tanto, estas matrices de adxacencia modificadas e as laplacianas semellan táboas periódicas 
para moléculas dado que conteñen información relevante (para a reactividade e identidade) das 
mesmas. Fóra da diagonal as matrices conteñen información de conectividades atómicas para o 
que precisan dos radios atómicos, e na diagonal inclúen números atómicos e valencias, 
información tamén contida na táboa periódica.  

A valencia tamén se pode usar en estudos computacionais da reactividade cunha perspectiva 
heurística baseada no coñecemento químico, usando o mesmo enfoque que para a construción da 
táboa periódica no seu momento. Basicamente aquí trataríase de ir buscando todas as reaccións 
químicas posibles do noso sistema químico, vendo en cada paso do noso mecanismo que ligazóns 
se poden romper e formar. Dado que estas combinacións darían lugar a un número enorme a 
medida que o sistema ten un tamaño mais grande, necesitamos acoutar a nosa mostraxe, o cal se 
pode facer centrándonos na zona onde sabemos que vai haber reacción (que se determina a partir 
de experiencia previa) e tamén acoutando os posibles graos (ou valencias) que pode ter cada 
átomo do sistema.  

Por exemplo, para o ácido fórmico da figura 2 temos un total de 202 combinacións posibles 
(reaccións químicas) de ligazóns que se rompen ou forman tomando un máximo de tres 
roturas/formación por combinación. Usando como base heurística as valencias máximas dos 
átomos e algunha restrición máis, o número total de combinacións queda en 11. Isto demostra o 
poder das aproximacións heurísticas baseadas no coñecemento químico para os estudos 
computacionais.  

Consecuentemente, tanto o número atómico como a valencia e o radio atómico, todos eles 
descritores empregados para configurar a táboa periódica, son tamén descritores empregados na 
construción de matrices relevantes no estudo computacional automatizado da reactividade 
química. 

3.2. MACHINE LEARNING E TÁBOA PERIÓDICA  

Un dos campos nos que comecei a traballar ultimamente é no uso de “Machine Learning” (ML) en 
cinética química computacional. Os cálculos cinetico-computacionais requiren a resolución da 
ecuación de Schrödinger para un gran número de estruturas (e particularmente estados de 
transición que son moito máis difíciles de optimizar) polo que estes cálculos mecánico cuánticos 
convertéronse no pescozo de botella da química computacional. Isto limita o estudo de sistemas 
grandes e realistas (por exemplo o estudio en disolución incluíndo moléculas de disolvente de 
forma explícita).  
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Unha alternativa aos custosos cálculos mecano cuánticos é o ML, que se ocupa do descubrimento 
de patróns en datos usando algoritmos baseados na estatística na maior parte dos casos. Eses 
patróns poden ser usados posteriormente para clasificación de datos ou para facer predicións.  

Diversas técnicas de ML se teñen usado con éxito en varias disciplinas relacionadas coa química, 
como poden ser o desenvolvemento de superficies de enerxía potencial (SEPs), e mesmo para 
planificar a síntese de moléculas orgánicas.6 

O meu interese céntrase na predición das enerxías de activación das reacción químicas, o que da 
a probabilidade de que o proceso ocorra. Estas enerxías pódense predicir de forma rigorosa se 
fósemos quen de adestrar o noso modelo de ML cun bo conxunto de datos ab initio ou 
experimentais.7 Aparte dos datos, unha das claves é escoller axeitadamente as características ou 
descritores moleculares que usamos para alimentar ou adestrar o noso modelo de ML. Existen 
unha gran cantidade de descritores pero algúns válidos poden ser aqueles que tamén recolle a 
táboa periódica (e que xa se mencionaron arriba), como poden ser: os números atómicos dos 
átomos que conforman o sistema, a valencia de cada átomo, os seus radios atómicos, etc. 
Obviamente existen outros descritores que non están directamente relacionados coa táboa 
periódica pero que se basean nos mesmos principios heurísticos que conduciron á dedución da 
táboa periódica. Isto conformaría un modelo de ML con sabor químico e que probablemente 
funcione mellor.  

Unha das aplicacións de ML con sabor a táboa periódica é a representación de SEPs baseada en 
redes neuronais (que é un modelo de ML) de Behler e Parrinelo.8 Estes dous autores aproximan 
a enerxía do noso sistema químico como unha suma de contribucións atómicas. Cada átomo do 
sistema descríbese por un conxunto de funcións simétricas, que serven de entrada a unha rede 
neuronal dese elemento. Desta maneira, cada elemento da táboa periódica caracterízase por unha 
rede neuronal diferente.  

Con todo, as redes neuronais de Beher e Parrinello usan como datos de entrada as xeometrías de 
cada átomo que conforma a molécula. Existen redes neuronais con mais sabor químico e cuxo 
input inclúe os números atómicos de cada elemento, e que son quen de predicir propiedades 
atómicas e moleculares con erros comparables a cálculos DFT sendo infinitamente máis rápidas 
desde o punto de vista computacional.  

Unha última e sorprendente conexión entre ML e táboa periódica son redes neuronais que poden 
aprender da estrutura interna e da información química da táboa periódica. Estas redes aprenden 
a estrutura bidimensional da táboa periódica como información química relevante.9  

3.3. TÁBOAS PERIÓDICAS INTERACTIVAS/ MULTIDIMENSIONAIS 

Como curiosidade final gustaríame comentar aquí a existencia de táboas periódicas denominadas 
multidimensionais e/ou interactivas dado que posúen varias capas de información que 
dificilmente podería ser plasmada nas tradicionais de dúas dimensións. Pola súa característica 
multidimensional son evidentemente táboas en formatos electrónicos (html en xeral) e tamén 
interactivas. 

Moitas das táboas periódicas que vemos en dúas dimensións non mostran moita información que 
podería ser de utilidade tanto para a docencia como para a investigación. Con táboas periódicas 
multidimensionais refírome a aquelas que son xeradas mediante distintas linguaxes de 
programación de maneira que ao facer click ou ao pasar o rato sobre cada un dos elementos das 
mesmas abren xanelas adicionais (de aí a multidimensionalidade) mostrando esa información 
extra 
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Un exemplo é a seguinte táboa xerada coa librería Bokeh de Python e que vimos este ano nun 
curso de formación de profesorado universitario sobre competencias informáticas en química. O 
código Python foi sacado dos exemplos que existen na documentación da librería Bokeh.10  

 

Figura 3. Táboa periódica interactiva/multidimensional xerada coa librería bokeh de Python e tomada 
dos exemplos da propia librería.10 

Evidentemente a táboa periódica da figura non é multidimensional nin interactiva, dado que se 
gardou como arquivo con formato png para que apareza neste capitulo. Con todo, o código 
orixinal que se pode obter dos exemplos da propia librería abre o navegador predeterminado en 
cada computador e funciona con arquivos html.  

Existen ademais táboas periódicas interactivas online con información sobre campos de forzas, 
parametrizacións semiempíricas e conxuntos de bases para cálculos ab initio desenvolvidos para 
cada un dos elementos da táboa periódica.11  

Tamén existen outros servidores online que permiten facer reaccións químicas cos elementos 
dunha táboa periódica interactiva de forma moi didáctica.12 
https://www.msichicago.org/play/goreact/ 
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1. INTRODUCIÓN: A IMPORTANCIA DA TÁBOA PERIÓDICA NO DESENVOLVEMENTO DA 
QUÍMICA 

A Organización das Nacións Unidas (ONU) decidiu nomear o ano 2019 coma o da Táboa Periódica 
dos Elementos Químicos (TPEQ), en conmemoración do centésimo quincuaxésimo aniversario da 
súa presentación polo químico ruso Dimitri Mendeléiev en 1869. 

A principios do século XIX John Dalton baseouse en observacións experimentais precisas para 
formular a lei das proporcións múltiples, que determina as relacións estequiométricas entre 
compostos formados por elementos puros. Este foi o punto de partida dende o que o químico 
inglés defendeu a teoría de que a materia está formada por átomos indivisibles, que se combinan 
para formar sustancias complexas e con propiedades distintas ás dos elementos de partida. 

O desenvolvemento tecnolóxico posterior, sobre todo a posibilidade de contar con fontes de 
enerxía eléctrica (pilas) cada vez con maior capacidade, permitiron illar un número relativamente 
grande de elementos químicos puros, con pesos atómicos medidos de forma precisa. Como 
resultado, a mediados de século XIX coñecíanse máis de 60 elementos químicos, e infinidade de 
combinacións entre eles, o que impuña a necesidade urxente de clasificalos dalgún xeito, de 
acordo ca súa reactividade. 

Mendeléiv propuxo clasificalos en orde crecente de masa atómica, en familias que daban conta do 
seu comportamento reactivo, deixando ocos baleiros para elementos que aínda non foran 
descubertos cando presentou a primeira versión desta clasificación. Relacionou así a capacidade 
dos elementos químicos para formar compostos co seu peso atómico, dando á química capacidade 
predictiva, é dicir, a posibilidade de imaxinar rutas de síntese para novos compostos a partires 
dos elementos xa coñecidos, e suxerir as propiedades dos elementos que aínda non formar 
descubertos. Esta capacidade transformou definitivamente a Química, e trasladouna dende o 
ámbito artístico ó científico. 
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Xa que logo, a TPEQ converteuse nun piar fundamental para o desenvolvemento da Química 
moderna; en palabras do químico e filósofo Eric Scerri, un dos máis prolíficos autores na 
divulgación da TPEQ: “A Táboa Periódica dos elementos é unha das máis importantes iconas da 
ciencia: un só documento que contén a esencia da química dun xeito elegante. En realidade, non 
existe nada igual na bioloxía ou na física ou en calquera outra rama da ciencia. Un ve Táboas 
Periódica en todos os lados: en laboratorios industriais, en talleres, en laboratorios académicos, 
e por certo nos corredores das nosas universidades”.1 

Sen embargo, creo que deberíamos reflexionar sobre a validez desa visión tan estendida da TPEQ 
coma unha construción que singulariza á Química fronte ás outras disciplinas naturais. A miña 
opinión é máis ben a oposta á expresada na frase anterior de Scerri; a TPEQ non singulariza se 
non máis ben conecta a Química cas outras dúas grandes disciplinas científicas naturais: a Física 
e a Bioloxía. 

No caso da Bioloxía, a necesidade de comprender a inmensa biodiversidade do planeta levou ó 
desenvolvemento de sistemas de clasificación de seres vivos (taxonomía) en dominios, reinos, 
ordes, etc (Figura 1).2 Por outra banda, os mapas que representan a biocronoloxía dos homínidos, 
con cranios e mandíbulas cada vez máis modernas colgando das múltiples ramas da árbore da 
evolución, están polo menos tan difundidos na cultura popular fora do ámbito da paleontoloxía 
coma a TPEQ. 

Outro exemplo de clasificación deste tipo constitúeo o modelo estándar da Física de partículas: 
unhas cantas parellas de fermións e bosóns agrupados en xeracións de acordo á súa estabilidade 
e masa, para formular leis de combinación entre eles que dan lugar a toda a materia do universo. 

 
Figura 1. Exemplos de clasificación dos elementos propios de varias disciplinas naturais, incluíndo 

unha imaxe da TPEQ na época de Mendeléiev. 

Estes exemplos amosan como as disciplinas científicas acadan un punto no que identifican os 
elementos que lle son propios, e propoñen sistemas de clasificación que lles permitan formular 

 
1 Scerri, E. R., The Periodic Table – Its Story and Its Significance. Oxford University Press, NY. 2007. 
2 Ampere elaborou unha clasificación dos elementos antes de Mendeléiev no que os agrupaba en 
familias, xéneros e especies. Tomado de Ramón Cid, D. I. Mendeléiev: Unha aproximación ó contexto. 
Boletín das Ciencias, 87, 21 (2019). 
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leis xerais de comportamento. Os elementos propios de cada disciplina determinan ademais o 
nivel de reducionismo sobre o que formulan as súas leis fundamentais, e que as diferencian de 
outras. 

O nivel de reducionismo do que falo fai referencia ó feito de que debaixo desas clasificacións, 
moitas veces feitas de xeito intuitivo atendendo a características observables, agóchanse 
relacións máis fundamentais. Por exemplo, as características morfolóxicas ou de comportamento 
que levan á clasificación taxonómica dos seres vivos amosada na Figura 1 susténtase en 
similitudes ou diferenzas xenéticas. Do mesmo xeito, a relación entre a masa atómica e o número 
de protóns, neutrons e electróns dun elemento químico determina a súa reactividade, e constitúe 
o soporte do patrón da TPEQ. Sen embargo, as leis da química implican ás relacións entre 
elementos a nivel atómico para formar moléculas, sen ocuparse do nivel inferior no que 
diferentes tipos de partícula subatómica manteñen a estabilidade dos átomos. Polo tanto, os 
átomos son os elementos propios da química, os que marcan o nivel de reducionismo no que 
formula as súas leis xerais de reactividade, e estes elementos propios están ordenados segundo as 
súas características de reactividade na TPEQ. 

Dende ese punto de vista, a TPEQ constitúe o punto de madurez inicial da Química, o arranque 
dunha disciplina científica propiamente dita. 

A continuación vou discutir o que supuxo acadar ese punto de madurez no desenvolvemento 
posterior da Ciencia de Materiais como disciplina científica independente. 

 

2. A TÁBOA PERIÓDICA NA CIENCIA DE (NANO)MATERIAIS 

A Ciencia de Materiais é unha disciplina científica que abrangue dende a metalurxia, os materias 
cerámicos, a física dos sólidos e mesofases, aspectos sintéticos e estruturais da química 
inorgánica e incluso aspectos de enxeñería, co obxectivo de desenvolver sistemas que poidan ser 
utilizados nunha aplicación concreta. Para delimitar dalgún xeito este extenso campo de estudo, 
de agora en diante vou limitar a discusión a unha área concreta da Ciencia de Materiais: os sólidos 
con algunha funcionalidade susceptible de ser utilizada nalgún dispositivo óptico, eléctrico, 
térmico ou magnético. 

A experiencia permite afirmar que os elementos químicos que compoñen un material son os que 
en maior medida determinan a funcionalidade dun material. O fin último da Ciencia de Materiais 
é polo tanto establecer relacións entre composición química-estrutura e a funcionalidade dos 
materiais. 

Como xa comentei na introdución deste artigo, o éxito predictivo da TPEQ susténtase na relación 
entre masa atómica e número atómico. Isto fai que o ordenamento en masa atómica crecente leve 
tamén a unha orde tal que cada elemento ten un electrón máis ou menos que o veciño que o 
precede ou o sucede na Táboa. A disposición dos electróns en capas sucesivas (de acordo con 
regras de ocupación formuladas e ben comprendidas dende a primeira metade do século XX) 
determina en grande medida a reactividade química dos elementos. Polo tanto, a TPEQ ofrece 
pautas de comportamento dos elementos químicos e tamén dos compostos aos que dan lugar, o 
que fai dela unha ferramenta útil para predicir a relación compoñentes-funcionalidade. 

A continuación comentarei o impacto que, ó meu xuizo, tivo a TPEQ no desenvolvemento de dúas 
áreas fundamentais na Ciencia de Materiais: os materiais magnéticos e os materiais para o 
aproveitamento eficiente da enerxía. 
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i) Magnetismo e materiais magnéticos. 

Tal vez o caso no que as relacións entre composición química-estrutura e a funcionalidade están 
mellor descritas é o do magnetismo. Se consideramos os elementos químicos en función do seu 
comportamento magnético básico (signo e magnitude da súa permeabilidade magnética) 
atoparíamos unha TPEQ dividida en dúas partes: materiais paramagnéticos á esquerda, cubrindo 
case por completo os grupos do 1 ó 10 e as terras raras, e diamagnéticos á dereita, do grupo 11 ó 
18. As excepcións son algúns elementos da primeira serie de transición (Cr, Fe, Co e Ni, que 
presentan algún tipo de ordenamento magnético) máis algún outro coma o O e o H, que se desvían 
desta pauta xeral de comportamento.3 

A mediados do século XX, Phillip Anderson, John Goodenough e Junjiro Kanamori descubriron os 
factores que gobernan o signo das interaccións magnéticas nun sólido dependendo da 
configuración electrónica dos ións que o compoñen (Figura 2).4 É dicir, dependendo da posición 
relativa na TPEQ dos elementos que forman o sólido é posible facer unha predición aproximada 
do seu comportamento magnético. Isto supuxo un enorme avance na capacidade de predicir o 
comportamento magnético de novos compostos aínda por sintetizar, o que acelerou o 
desenvolvemento de infinidade de materiais magnéticos con aplicacións que van dende os imáns 
permanentes de terras raras en xeradores ou motores, a moitas das técnicas de imaxe médica 
(resonancias magnéticas) utilizadas en análise e diagnose. 

 
Figura 2. Esquerda: TPEQ segundo o comportamento magnético dos elementos. Dereita: táboa de 

interaccións magnéticas catión-anión-catión entre catións ocupando sitios octaédricos, por exemplo 
nunha estrutura de perovskita ou espinela (tomado de [4]). 

 

ii ) Materiais para o uso eficiente da enerxía. 

O encarecemento continuado dos prezos do petróleo dende os anos 70 do século XX aumentou 
considerablemente as inversións en investigación en materiais que fan posible a produción e 
utilización sostible das fontes da enerxía dispoñibles. Algúns exemplos son os seguintes: 

Materiais para o aproveitamento de fontes de enerxía naturais: Un exemplo son as celas solares 
de Si-dopado, CdTe, GaAs ou perovskitas híbridas tipo CH3NH3PbX3 (X=I, Br, Cl). Nestes sistemas 
os fotóns da luz excitan electróns entre as bandas de valencia e condución e converten a enerxía 

 
3 A. R. West. Solid State Chemitry and its Applications. Joh Willey & Sons, NY 2003. 
4 John B. Goodenough. Magnetism and the Chemical Bond. Joh Willey & Sons, NY 1962. 
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da fonte lumínica nunha corrente eléctrica. O deseño destes materiais implica cambios 
composicionais moi sutís (ínfimos graos de dopaxe atómico por exemplo) para axustar a enerxía 
de excitación electrónica á enerxía dos fotóns que inciden no material. Ademais, hai toda unha 
serie de “materiais periféricos” encargados de colectar a corrente producida e transportala fora 
do sistema, capas antireflectintes para diminuír a radiación perdida, etc, hasta completar entre 7 
e 10 materiais distintos en cada cela solar. 

A TPEQ é unha ferramenta fundamental no deseño destes materiais; dispor dun catálogo de 
átomos para a fabricación de materiais, cas súas características físicoquímicas perfectamente 
definidas e ordenadas, é un punto de partida indispensable, unha referencia que orienta ó 
químico na busca e optimización de novos materiais. 

Así, por exemplo, ó medrar o número atómico tamén aumenta o potencial de ionización, e os 
enlaces químicos vólvense direccionais e fortes (covalentes) a partir do segundo período (pola 
influencia dos orbitais p que se empezan a encher) o que afecta á diferenza de enerxía entre 
distintos estados de oxidación, condutividade eléctrica, etc., como se aprecia na Figura 3. 

A posición dos elementos na TPEQ tamén determina a súa utilidade coma dopantes (tipo p ou 
tipo n) nun semicondutor intrínseco, o que marca o seu papel no deseño e utilidade no dispositivo 
de aproveitamento de enerxía solar. 

 
Figura 3. TPEQ dos elementos que forman os compostos semicondutores máis usuais, coma os 

utilizados en celas solares. A diferenza de enerxía entre os niveis de valencia (cheos) e condución 
(baleiros) pódese racionalizar de acordo á configuración electrónica, é dicir, a súa posición na TPEQ. 

Materiais para o transporte e almacenamento de enerxía: o paradigma deste tipo de sistemas 
(aínda que non son o único) son as baterías recargables. Nunha batería recargable, coma as de 
ión-Li+ por exemplo, os ións móvense entre dous electrodos (ándo e cátodo) a través dun 
electrólito, normalmente un líquido orgánico (Figura 4).5 

 
5 K. Mishuzima, P. C. Jones, P. J. Wiseman, J. B. Goodenough. LixCoO2 (0<x<1): A new cathode maeterial 
for batteries of high energy density. Materials Research Bulletin 15, 783 (1980); A. Yoshino. The birth 
of the Lithium-Ion battery. Angewandte Chemie International Edition 51, 5798 (2012). 
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Figura 4. Esquema dunha bateria de ións Li+. Tomado de Nobelprize.org. 

A capacidade dunha batería, é dicir, a enerxía eléctrica que poderemos tirar dela para levar a cabo 
un traballo, depende da enerxía relativa dos estados electrónicos nos eléctrodos. Isto, á súa vez, 
está determinado pola covalencia ou ionicidade dos enlaces dos materiais que os forman. Como 
se comentou no caso anterior, unha ollada á TPEQ proporciona xa que logo un punto de partida 
para atacar a síntese dun novo material cas propiedades desexadas, reducindo o tempo e os 
recursos necesarios para acadalo. 

O coñecemento das relacións precisas entre composición atómica, estrutura e funcionalidade 
levou a un espectacular avance no rendemento das baterías recargables ó longo das derradeiras 
décadas do século XX. Estes dispositivos cambiaron a nosa vida coma poucas tecnoloxías antes o 
fixeran, e foron recoñecidas co Premio Nobel de Química no ano 2019 ós seus pioneiros, John 
Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino. 

Materiais para a conversión de enerxía: tal vez os exemplos máis representativos deste tipo de 
materiais son as celas de combustible e os dispositivos termoeléctricos (Figura 5). 

 
Figura 5. Esquema dunha cela de combustible (esquerda) e dun par termoeléctrico. No caso da cela de 

combustible de H2 nun primeiro paso descomponse a molécula para formar dous protóns, que son 
transportados a través dun condutor iónico hasta o outro lado da cela, onde reacciona con O2 para 

formar auga. O transporte iónico ocorre dentro da cela e o electrónico a través dun condutor metálico 
por fora, onde pode alimentar un circuíto. No caso dun módulo termoeléctrico, materiais con distinta 
condutividade eléctrica conéctanse en serie entre un foco frío/quente, para transformar ese gradiente 

térmico en enerxía eléctrica. 
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De novo estamos a falar de dispositivos que inclúen unha gran variedade de materiais: 
condutores iónicos, condutores eléctricos, illantes térmicos, ou cunhas propiedades mecánicas 
(dureza, expansión térmica, etc) moi concretas. Manexar toda a complexidade agochada detrás 
desa funcionalidade tan variada non sería posible (ou polo menos sería infinitamente máis difícil) 
sen dispor dun catálogo de compoñentes ó que recorrer, no que as propiedades de cada un deles 
estean ben definidas, ou podan ser inferidas da súa posición no catálogo. A TPEQ é o catálogo dos 
químicos de materiais, o vademecum que consultamos para buscar o elemento que nos falta para 
fabricar o material ca funcionalidade buscada. 
 

3. OS NANOMATERIAIS 

¿E que ocorre cos nanomateriais? ¿Ten a TPEQ tamén algún papel relevante no desenvolvemento 
desta subdisciplina científica? Segundo un recente artigo de Goodilin, Weiss e Gogotsi,6 “unha 
lección importante que podemos extraer da nanotecnoloxía é que a individualidade dun elemento 
é máis importante que a periodicidade; os elementos “similares” son disimilares dende un punto 
de vista nanotecnolóxico”. Sen embargo, cabe preguntar si é a singularidade dun elemento o que 
o fai útil ou é a singularidade da aplicación o que require dunhas propiedades atómicas moi 
concretas. 

A especialización da tecnoloxía leva cada vez á fabricación de dispositivos máis complexos, con 
funcións moi específicas. Isto require da combinación de moitos materiais, cunha composición 
química complexa, na que pequenas substitucións atómicas determinan a funcionalidade do 
material. 

Por outra banda, o comportamiento dos nanomateriais diferenciase en moitos casos das do 
material masivo da mesma composición. Esta é a base da nanotecnoloxía, tirar proveito dese 
comportamento novedoso para desenvolver aplicacións innovadoras. O rápido desenvolvemento 
de métodos de preparación de nanomateriais medrou de forma moi rápida nas últimas décadas, 
o que levou a dispor de todo tipo de materiais clásicos en infinidade de formas (partículas de 
diversas formas, fíos e capas) e tamaños. A abundancia de nanomateriais e a diversidade do seus 
comportamentos desembocou nas cada vez máis abundantes Táboas Periódicas dos 
Nanomateriais, cuxo obxectivo é organizar os nanomateriais de acordo cas súas propiedades en 
dimensións reducidas, e utilizar este sistema para crear estruturas orde maior (ensamblados, por 
exemplo) dun xeito racional. Moitas destas propostas resultan en vistosos deseños 
tridimensionais, nos que se inclúe a composición, tamaño e forma dos nanomateriais, xa que 
todos eles determinan á súa funcionalidade (Figura 6). 

Na miña opinión, a comparación entre as chamadas Táboas Periódicas dos Nanomateriais e a 
TPEQ non é válida. A TPEQ clasifica os elementos atómicos no seu estado máis fundamental, sen 
atender ó seu comportamento cando forma parte de compostos químicos. 

A enerxía superficial (ou potencial químico de superficie) é a enerxía asociada ós átomos ou 
moléculas da superficie dun sistema. Nos sistemas nanoestructurados a maioría dos átomos 
atópase na superficie ou ten como primeiros veciños átomos superficiais, o que determina o 
comportamento químico (reactividade, actividade catalítica, etc.) dos nanomateriais en función 
da súa dimensioalidade e forma. Respecto ós cambios na súa funcionalidade física, está máis ben 

 
6 E. Goodilin, P. S. Weiss, Y. Gogotsi, Nanotechnology Facets of the Periodic Table of Elements, ACS 
Nano 13, 10, 10879 (2019). 
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relacionada co acotamento de certas lonxitudes fundamentais que gobernan as interaccións 
responsables dese comportamento, xa sexa aquel magnético, eléctrico, óptico, etc. 

 
Figura 6. Detalle dunha Táboa Periódica dos Nanomateriais (esquerda) e imaxes de microscopía 

electrónica de varrido de nanomateriais de distintas composicións e formas (J. Am. Chem. Soc. 2005, 
127, 5312; Chem. Mater. 2003, 15, 10, 1957). 

Polo tanto, as interesantes e novidosas propiedades físicas e químicas dos nanomateriais non 
xustifican a necesidade dunha Táboa Periódica diferente á TPEQ, máis ben todo o contrario, 
reafirma a súa validez, xa que estas propiedades están totalmente relacionadas cas dos elementos 
que compoñen estes materiais en dimensións reducidas. 

De calquera xeito, independentemente da súa utilidade real (que determinará a súa vixencia) a 
proliferación deste tipo de propostas de clasificación de nanomateriais son un indicador claro da 
influencia que tivo e segue tendo a TPEQ no desenvolvemento de calquera nova rama da Ciencia 
de Materiais. 

 

4. TÉCNICAS COMPUTACIONAIS NA CIENCIA DE MATERIAIS 

Por último, quero mencionar como o espectacular desenvolvemento de técnicas computacionais, 
principalmente as baseadas na Teoría do Funcional da Densidade electrónica (DFT), están a 
proporcionar un impulso moi importante ó coñecemento da relación entre composición-
estructura-propiedades, e supoñen hoxe en día unha ferramenta imprescindible na Ciencia dos 
Materiais.7 

As técnicas de deseño computacional de materiais xogarán no futuro o papel da TPEQ no pasado, 
é dicir, serán aceleradores do desenvolvemento de novos materiais con funcionalidades axeitadas 
para seren utilizados en aplicacións concretas. O dispor de ordenadores cada vez con maior 
capacidade está achegando os cálculos cada vez máis á realidade dos materiais, o que fai que se 

 
7 Arpita Paul and Turan Birol, Applications of DFT + DMFT in Materials Science, Annual Review of 
Materials Research, 49, 31(2019); Jorg Neugebauer, Tilmann Hickel. Density Functional Theory in 
Materials Science. WIREs Comput Mol Sci 3, 438 (2013). 
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aproximen a auténticos experimentos computacionais (experimentos in silico, por analoxía cos 
experimentos in vivo-in vitro). A facilidade de uso cada vez maior destes programas de cálculo, e 
a existencia de comunidades de usuarios e programadores que dan soporte en aberto, tamén 
serán fundamentais para unha utilización masiva das mesmas. 

Neste senso, hai uns anos creouse o Materials Genome Project (GMP).8 Ista é unha iniciativa que 
utiliza técnicas de data-mining e computación para explorar posibles combinacións de elementos 
e predicir a súa estabilidade estrutural e propiedades electricas, magnéticas, ópticas, térmicas, 
etc. As bases de datos de materiais e as ferramentas computacionais son abertas ós usuarios. 

Varios materiais con potenciais aplicacións en sistemas termoeléctricos, óxidos condutores 
transparentes, e baterías iónicas xa foron identificadas mediante cálculos dentro da iniciativa 
MGP e están a seren testadas no laboratorio. 

 
Figura 7. Agrupación xerárquica para moléculas de biantraceno, segundo o proposto en [9]. Os grupos 

funcionais de biantraceno organízanse segundo a similitude das illas formadas polo autoensamblaxe 
molecular en Cu (111). Os grupos funcionais á dereita teñen forte tendencia a formar illas de cadeas 

(cristais 1D), mentres que os do lado esquerdo tenden a formar lousas (cristais 2D). Entre estes 
extremos están os grupos funcionais que producen estruturas intermedias. Os grupos funcionais están 

divididos en catro categorías (cadros de puntos), segundo formen cristais 1D fortes (categoría i), 
cristais 1D moderados (categoría ii), cristais 1D débiles (categoría iii) e os formadores de cristais 2D 

fortes (categoría iv). As esferas grises grises representan C, brancas H, marróns Br, azuis N, verdes Cl, e 
vermellas O. 

Por outra banda, nos últimos anos véñense desenvolvendo técnicas computacionais que utilizan 
as propiedades das moléculas para predecir a súa capacidade de autoensamblarse en estruturas 

 
8 Pódese atopar información sobre este proxecto en: https://www.materialsproject.org. 
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supramoleculares máis complexas.9 Estes métodos están a producir sistemas de clasificación 
molecular que funcionan coma Táboas Periódicas Moleculares, no que as moléculas ocupan o 
lugar dos átomos na TPEQ, agrupadas en categorías segundo como se conectan entre elas nun 
autoensamblado (Figura 7). Estes métodos están a seren utilizados para identificar moléculas 
precursoras para a síntese de nanomateriais mediante unha aproximación bottom-up. 

Se este tipo de metodoloxía se desenvolve o suficiente, tal vez esteamos asistindo ó nacemento 
dun novo sistema de clasificación molecular, que estaría a marcar o punto de madurez (e o grado 
de reducionismo) da química supramolecular, con importantes aplicacións na Ciencia dos  
(nano-) Materiais e tamén na Bioloxía. 

 

5. CONCLUSIÓNS 

Como en calquera outra rama da Química, a TPEQ xogou un papel fundamental no 
desenvolvemento da Ciencia de Materiais, ó influír de xeito decisivo na comprensión da relación 
entre as propiedades químicas e físicas dos materiais e as propiedades dos átomos que os 
compoñen. Tal vez para comprender a gran capacidade que nos da a TPEQ para desenvolver esta 
intuición á hora de preparar compostos está ben recordar que collendo só os 70 elementos máis 
comúns, son posibles 2415 combinacións binarias, 54740 ternarias e 916895 cuaternarias. Non 
dispor deste sistema clasificatorio teríanos condenados á proba-erro hasta a eternidade. 

Os métodos computacionais de data mining e cálculo in-silico xogarán tal vez o papel da TPEQ no 
futuro da Ciencia de Materiais. 

 
9 Daniel M. Packwood, Taro Hitosugi. Materials informatics for self-assembly of functionalized organic 
precursors on metal surfaces, Nature Communications 9, 2469 (2018). 
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1. INTRODUCIÓN 

No século XVIII non había táboa periódica, pero si existía xa a Química Inorgánica, que os 
franceses chamaban “Chemie Minerale”. Ata finais do século XVIII e desde os tempos alquímicos, 
as químicas de todos os tempos miraban canto estaba ao seu redor e investigaban para coñecelo 
mellor e utilizalo na súa vida cotiá. Deste xeito foron descubrindo e utilizando os chamados metais 
clásicos (Au, Ag, Cu, Sn, Fe, Pb, e Hg), tamén o carbono e o xofre, e logo foron aparecendo moitos 
outros elementos químicos. Así ata 33 elementos, que os Lavoisier colocaron na súa Táboa das 
sustancias simples do seu libro “Tratado Elemental de Química”, no que incluíron tamén sustancias 
que erroneamente consideraron elementos. Incidentalmente anotaremos que, dende os filósofos 
clásicos (hai máis de 2300 anos) se enunciaron e se aceptaron como Elementos-Principio: a Auga, 
a Terra, o Aire e o Lume. Estes Elementos, enunciados como tales por Aristóteles, foron 
recuperados por Tomás de Aquino e os escolásticos para seren propagados no tempo ata chegar 
ao século XVIII, no que foron agrupados por G. Stahl na súa Teoría do Floxisto. 

A finais do século XVIII (entre 1780-1789) será o matrimonio Lavoisier quen, paseniño, irá 
desmontando esta teoría do floxisto ao demostrar que non se trataba de elementos, senón que 
eran compostos integrados por varios elementos químicos distintos. Nese derradeiro terzo de 
século o mundo da química era un auténtico caos: estábanse descubrindo novos elementos, pero 
tíñase pouca seguridade de que foran auténticos e novidosos. Tíñanse preparado moitos 
compostos, pero cada un era chamado como lle petaba ao seu descubridor, e mesmo un mesmo 
composto tiña diversos nomes en función de que investigador o citaba. Existía unha teoría, a do 
Floxisto, que semellaba ser incorrecta e non seguida por todos. Non existía unha linguaxe común, 
coa que todos se puideran entender. Non había unha linguaxe institucionalizada, como sucedía 
nas matemáticas e na física, na que todos cantos as practicaban puideran expresar as súas ideas 
e comunicarse,...etc. En resume, a Química non era, aínda, unha ciencia institucionalizada, como o 
eran as Matemáticas e a Física. 

A TÁBOA PERIÓDICA NA QUÍMICA INORGÁNICA 
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GONZÁLEZ-NOYA, ANA M. 
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Institucionalizar a Química, convertela nunha ciencia moderna, pasaba por dar resposta e 
resolver as preguntas anteriormente formuladas. Digamos que os Lavoisier foron quen viñeron 
poñer luz neste mar de tebras; os que decidiron poñer orde neste caos existente; os que se 
propuxeron a creación dunha linguaxe na que todos se puideran entender; os que conseguiron 
ordenar todos os coñecementos químicos existentes, e mesmo sentar as normas prácticas para a 
obtención dos novos compostos químicos utilizando un moderno laboratorio tanto para a síntese 
como para análise deses novos compostos preparados. 

Marie Anne Paulze e Antoine Lavoisier caeron na conta da necesidade de realizar unha revolución 
na linguaxe, a que hoxe se lle coñece como a 1ª Revolución da Química: eran conscientes da 
necesidade de crear unha linguaxe única e común para toda a química e para todos os químicos. 
Ningún deles sabía como facelo, pero si coñecían aos que o podían facer. Guyton de Morveau, 
Claude Berthollet e Antoine Fourcroy sabían como facelo e ían constituír o equipo capaz de 
realizalo, dirixido por eles. No ano 1787 tiñan elaborado o famoso “Método de Nomenclatura 
Química”: Lavoisier foi quen o presentou na Academie des Sciences de París. 

 

Figura 1. Portada da tradución ao galego do “Tratado Elemental de Química” de A. Lavoisier. 

Os Lavoisier propuxéronse a elaboración do “Libro de Química”. Non dun libro de química máis, 
como moitos dos xa existentes, senón dun novo libro que recollera todo canto se sabía de química 
ata o momento e, así, sentar as bases para que con el e por medio del, quen quixera facer química 
nun laboratorio a puidera facer. Co seu libro tratábase de ensinar aos novos interesados na 
química, de modo que coa súa lectura e estudo puideran facer química: foran quen de aprender a 
aprender. O seu libro o “Tratado Elemental de Química” converteuse na Biblia dos químicos e 
chegou a converterse no fito que levou á química dende ser unha materia alquímica a se converter 
nunha Ciencia Moderna.1 

 
1 Na comunicación completa presentada e defendida por nós no XXXII Congreso de ENCIGA de Viveiro -Marie 
Anne e a Táboa Periódica, páx. 88 do Nº 88 do Boletín de Enciga- pódese ler un máis demorado análise da 
transcendencia de ámbolos dous libros. 
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2. BREVE HISTORIA DA TRANSCENDENCIA DA TÁBOA PERIÓDICA 

Non se trata de facer unha historia de toda a xénese da Táboa Periódica, pero para relacionala coa 
Química Inorgánica cómpre ter unha idea de como foi aparecendo na Historia. Non xorde por 
xeración espontánea nin se trata da obra exclusiva dun autor, aínda que sexa Dimitri Mendeleev 
quen chegou a lle poñer o ramo. Trátase de explorar a incidencia da Táboa Periódica no 
desenvolvemento da Química Inorgánica. 

Xa indicamos como os sete metais clásicos foron aparecendo ao longo do tempo, dende o ouro 
(fai uns 8000 anos) ata o mercurio. Ao longo dos tempos foron colocados de moi diverso modo 
en táboas (na táboa 1 recóllese unha composición na que relacionamos ditos metais cos seus 
símbolos alquímicos, cos corpos celestes coñecidos e coa denominación dos días da semana en 
diversas linguas). 

Táboa 1. Nomes e símbolos dos metais clásicos. 

 

Durante os seguintes 3000-4000 anos fóronse descubrindo moitos e distintos elementos 
químicos, pero nada se fixo con eles no referente a unha posible ordenación nunha táboa. Foi o 
xenio do matrimonio Lavoisier (Antoine e Marie) os que ordenaron nunha táboa, por vez 
primeira, e cun criterio definido, os distintos elementos químicos coñecidos ata o momento. Na 
súa primeira obra, o “Tratado Elemental de Química”, na páxina 229 da nosa tradución ao galego 
(ver bibliografía), presentan unha táboa na que ordenan os elementos químicos coñecidos ata o 
momento (unha discusión máis demorada da transcendencia desta táboa pódese ler no capítulo 
deste libro “Marie Anne Paulze e a Táboa Periódica”, redactado por algúns de nós). 

Nos 80 anos comprendidos entre o ano 1879 e 1869 vanse publicando diversas táboas, pero non 
será ata a chegada de Mendeleev cando se publique a táboa que aínda hoxe perdura.2 

 

3. A QUÍMICA INORGÁNICA LOGO DA APARICIÓN DA TÁBOA PERIÓDICA 

A creación da Táboa Periódica veu ordenar os elementos químicos coñecidos e, como xa é ben 
sabido, Mendeleev observou a existencia dunha periodicidade no seu comportamento e a 

 
2 Unha acertada visión da historia das táboas periódicas neses 80 anos pódese ler no artigo de Ramón Cid 
publicado no Nº 87 do Boletín das Ciencias na páx. 21. 
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posibilidade de realizar predicións, non só sobre as súas propiedades físicas e químicas, senón 
tamén sobre a capacidade de predicir a existencia de novos elementos químicos aínda non 
coñecidos, e colocalos nos ocos que aparecían nesa táboa (ver eses ocos cos datos da masa 
atómica correspondente aos inexistentes elementos, na táboa 2). 

Táboa 2. Táboa de Mendeleev cos ocos de elementos que predixo. 

 

O primeiro gran impulso que xerou a nova táboa no mundo da Química Inorgánica foi o do 
descubrimento de novos elementos químicos, fundamentalmente metálicos. Na táboa de 
Mendeleev de 1869 estaban recollidos 63 elementos químicos e durante o resto da súa vida 
(morreu no ano 1908) íanse descubrir 15 novos elementos: deles 9 serían elementos metálicos 
do grupo dos lantanoides. A segunda gran achega chegou por mor do traballo realizado neses 
descubrimentos, debido a que todos eses elementos metálicos se presentaban xuntos na natureza 
en minerarios moi semellantes, sendo moi difíciles de separar. Eses minerarios son compostos 
fosfatados, carbonatados, silicatados,...etc, nos que se integran todos os elementos lantanoides 
xuntos e reunidos, dado que teñen propiedades químicas moi semellantes. A difícil separación 
destes metais fixo que avanzara moito a química en disolución. Para conseguila houbo que 
aprender e perfeccionar diversas técnicas do laboratorio: ataque dos minerarios con ácidos ou 
con bases do máis variado ata a súa disolución; separación dos diversos sales formados utilizando 
as súas distintas solubilidades; concentración deses compostos obtidos e separados logo por 
distintos medios...etc, e finalmente a redución metalúrxica ata a obtención dun régulo metálico 
(veremos máis adiante a aparición da Química Física e as súas sinerxías coa Química Inorgánica). 

Nesa época da vida de Dimitri tamén se descubriron varios dos gases nobres que non tiñan cabida 
na súa táboa, pois non se contaba nin coa súa presenza nin coa súa necesidade, pero alí estaban. 
Desde o ano 1894 (ano no que se descubriu o Ar) ata o ano 1900 (no que se descubriu o Rn) 
fóronse atopando o Ne, Kr e o Xe. Estes elementos gasosos fóronse descubrindo na destilación 
fraccionada do aire líquido: Rayleigh e Ramsay, estudando o nitróxeno, descubriron estes novos 
gases e os xuntaron co helio que xa era ben coñecido (o helio fora recoñecido e identificado no 
sol, do que deriva o seu nome) e o radon que se detectou na descomposición natural do elemento 
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radio. Diante da presenza destes novos elementos foi necesario reformular a táboa de Mendeleev, 
introducindo un novo grupo para colocalos, que foi chamado grupo 0 (ver na Táboa 3 a táboa do 
IES Lucus Augusti). Considerouse que os novos elementos eran inertes e, a ese novo grupo, 
chamóuselle o dos gases inertes, porque se pensaba que non reaccionaban con ningún outro 
elemento químico. Logo indicaremos que non era certa esa afirmación. 

Táboa 3. Táboa histórica do IES Lucus Augusti (c.a. 1920), onde aparece o grupo 0. 

 

- Clasificación dos elementos da táboa periódica 

Na actualidade os elementos químicos clasifícanse en dous grupos: os dos metais e o dos non 
metais, no que se integran eses gases inertes. Esta clasificación foise facendo ao longo da historia, 
de modo especial logo de que Moseley establecese o concepto de número atómico, que é quen 
define a natureza e o comportamento dos elementos químicos. 

O estudo e o comportamento dos metais foi moi importante na Química Inorgánica ao longo da 
historia, non só polo seu comportamento “per se” e pola fabricación das importantes aliaxes 
(lembremos os bronces na antigüidade ou os aceiros na era industrial); senón sobre todo pola 
preparación de todos os seus numerosísimos compostos, de gran importancia para a sociedade. 
A importancia dos metais segue sendo hoxe enorme; o seu coñecemento e posterior estudo 
facilitaría a súa utilización na preparación das aliaxes modernas; a preparación de novos e 
importantes compostos; a aparición da Química da Coordinación; a aparición dos 
nanomateriais,....etc, como logo veremos. 

- A relación entre a Química Inorgánica e a Química Física 

A Táboa Periódica foi tamén a dinamizadora da aparición da Química Física na historia. A Química 
Inorgánica utilizaba os elementos novos, e tamén os xa coñecidos, para a preparación de novos 
compostos por reacción duns cos outros. A intención era a de coñecer os porqués (ensanchar o 
coñecemento, sabendo máis da natureza deses elementos e dos novos compostos preparados), e 
os para qués (cal era a posible utilidade deses novos compostos). A Química Física veu para 
estudiar esas novas reaccións: como facelas máis rápidas, efectivas e óptimas (aparece a Cinética 
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e a Termodinámica), como estudar o manexo dos gases e das disolucións (aparecerán novas leis 
do seu comportamento, inícianse os estudos ácido-base, o comportamento redox, os estudos da 
solubilidade, de precipitación ou de redisolución dos sales,...etc), aparecerán os estudos non só 
en disolución acuosa, senón noutros disolventes non acuosos,...etc. 

Todas estas liñas de investigación na Química Física ían activar o estudo da síntese e da 
caracterización de novos e interesantes compostos inorgánicos. Así: 

 1º. Os estudos redox, que se iniciaban con W. Nernst, levaron a comprender o 
comportamento dos metais como redutores típicos e o dos non metais (halóxenos, osíxeno,...) 
como oxidantes. Pouco a pouco foise coñecendo e ampliando estes conceptos, de modo que 
se comprenderon as súas aplicacións tanto na metalurxia como na obtención de compostos 
en estados de oxidación superiores, ou o comportamento deses compostos nos seus distintos 
estados de oxidación. 

 2º. Os estudos en disolución acuosa permitiron ir coñecendo e comprendendo o 
comportamento ácido-base dos distintos compostos químicos coñecidos. Desde Arrhenius e 
Ostwald íanse ir desenvolvendo os conceptos ácido-base e definindo o concepto de 
neutralización, así como a natureza dos moi diversos sales formados. Como é ben sabido, 
estes conceptos iríanse desenvolvendo e completando no futuro: as ideas de Bronsted e 
Lowry; a aplicación deses conceptos en disolventes non acuosos; a aparición das ideas de 
Lewis; a ampliación dos conceptos de Lux-Flood en sales fundidos,...etc. Todo isto chegaría 
ata a actualidade na que existe un complexo mundo ácido-base que cómpre aclarar e definir.  

 3º. Os estudos da precipitación das sustancias. O concepto do produto de solubilidade, 
que permitiu entender cando e como poden ser precipitadas distintas sustancias, foi 
completado coas ideas de co-precipitación e a posible redisolución dos sales precipitados na 
presencia de ións selectivos. 

 4º. A ampliación do concepto de disolución en auga a outros disolventes non acuosos. 
Esta nova liña permitiu definir conceptos novos como: solubilidade, precipitación, redox, 
ácido-base,...etc, nestes novos disolventes. 

Como se pode entender a simbiose entre a Química Inorgánica e a Química Física propiciou un 
enorme desenvolvemento na preparativa inorgánica. Utilizándose este novo enfoque da Química 
Física ao estudo dos elementos químicos do sistema periódico, púidose adiantar moito na síntese, 
illamento, estudo e caracterización de novos compostos inorgánicos. 

- O saber polo saber e a utilidade de novos compostos 

A Química é a ciencia dos porqués e dos para qués. Os porqués leváronnos a incrementar o noso 
coñecemento. Como vimos de indicar, a simbiose entre a Química Inorgánica e a Química Física 
levou a incrementar moitísimo o coñecemento, aparecendo novas disciplinas que permitiron 
entender mellor a natureza dos elementos químicos e dos seus compostos. No século XIX, 
impulsados polo desenvolvemento da nova táboa periódica, foron desenvolvéndose novas áreas 
do coñecemento como a Electroquímica, a Termodinámica, a Cinética, a nova Metalurxia,...etc. 
Todas estas novas disciplinas foron ensanchando o noso coñecemento e fixeron soñar aos 
investigadores coa posibilidade da preparación de novos compostos descoñecidos. Os para qués 
son o resultado natural dese novo coñecemento: se sei preparar novas aliaxes, novos 
medicamentos, mellores adubos, novos analxésicos, colorantes artificiais, anestésicos, 
branqueantes, antisépticos, novas e máis potentes e seguras pólvoras,...etc. debo preguntarme 
para que me poden servir na vida cotián? Cal será a súa utilidade? Dando respostas a estas 
preguntas foi como se desenvolveu a industria química que nacería ao longo da segunda metade 
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do século XIX, acompañando o nacemento da táboa periódica. Analicemos brevemente a utilidade 
dalgúns destes produtos químicos inorgánicos preparados na industria, para comprender a 
influencia da Táboa periódica na Química Inorgánica. 

a) A industria dos metais, non derivou só na utilidade das novas aliaxes, senón que 
determinou o desenvolvemento da siderurxia, de modo particular logo do ano 1856, no que 
Thomas Bessemer patentou o seu forno convertedor para obter aceiros de boa calidade en 
lingotes, partindo do arrabio. Tamén sentou as bases para o desenvolvemento da metalurxia 
máis moderna. Esta industria ía dinamizar o mundo do transporte, particularmente coa 
aparición da locomotora (ideada por Stephenson) e do barco de vapor (creado por Fulton). 

b) A fabricación industrial dos cementos. Os procedementos deseñados por Portland e Parker 
para a obtención de novos cementos, ían sentar as bases das novas construcións que nacerían 
no século XX. 

c) A mellora das industrias das cerámicas, dos refractarios e dos vidros que, nacidos no 
neolítico, sufriron unha profunda transformación nesta época como consecuencia da 
preparación de novos compostos con propiedades singulares. Esta transformación prodúcese 
como consecuencia da ordenación dos elementos químicos na nova táboa. 

d) O nacemento das novas enerxías con base mineral. A utilización dos novos carbóns e dos 
fueis fósiles como consecuencia do novo coñecemento científico, vaise desenvolver 
producindo interesantes novas enerxías. 

e) A nacente Industria Química. Como resultado do novo coñecemento científico vaise 
desenvolver a industria química que, centrada nos compostos inorgánicos, lévanos a citar: a 
aparición dos adubos inorgánicos derivados do amoníaco, dos nitratos, dos sulfatos, dos 
fosfatos,...etc; a industria da depuración das augas correntes depuradas con cloro; a industria 
do saneamento industrial e do aseo cidadán, utilizando derivados dos halóxenos; a industria 
dos medicamentos, utilizando bromo, iodo e produtos derivados;  a síntese das novas vacinas, 
a aparición dos primeiros antibióticos,...etc. 

- O nacemento da Química da Coordinación 

Esta potente rama da Química Inorgánica naceu a finais do século XIX como consecuencia do 
estudo dos procesos ácido-base entre compostos metálicos (fundamentalmente haluros) e bases 
orgánicas (como o amoníaco, as aminas,...etc). 

Foron Werner e Jorgensen os que iniciaron este estudio, analizando a interacción en disolución 
acuosa entre haluros de platino e bases amoniacais. Así conseguiron preparar compostos 
químicos de fórmula xeral X2Pt⋅nNH3 e dedicáronse ao seu estudo. Sales desta natureza foran xa 
preparados por Magnus 60 anos antes; pero non chegara a formularse cal era a natureza do enlace 
e o seu posible interese. Werner e Jorgensen traballaron duro con estes novos compostos, aos que 
deron o nome de “complexos” ou “compostos de coordinación” que aínda hoxe perduran. A esta 
rama da Química Inorgánica chámaselle Química da Coordinación. 

O estudo en profundidade destes novos compostos levou a Werner a facer unha proposta 
estrutural para os mesmos, suxerindo que a estrutura, derivaba dun átomo metálico central (o 
catión metálico), que estaba rodeado dos ligandos (na súa primeira esfera de coordinación), 
mentres que na segunda esfera de coordinación se atopaban os ións haluro. O século XX sería o 
do despegue da química preparativa destes compostos, permitindo comprender a súa utilidade 
(Figura 2). 



Boletín das Ciencias 
 

 176 

 

Figura 2. Exemplo dun composto de coordinación de ouro, denominado comercialmente Auranofin®, 
empregado no tratamento da artrite reumatoide. 

4. A QUÍMICA INORGÁNICA E A TÁBOA PERIÓDICA NO SÉCULO XX 

O nacemento da Química de Coordinación puxo aos químicos inorgánicos na pista do importante 
que era o coñecemento da estrutura dos novos compostos preparados. Os orgánicos tiñan resolto 
unha gran parte deste problema cando crearon a idea da tetraedría do carbono e, 
particularmente, os soños de Kekulé sobre a estrutura do benceno. O desenvolvemento da 
Química de Coordinación era moito máis complicado polo momento. Máis de novo a simbiose 
entre a Química Inorgánica e a Química Física era a que ía resolver o problema. 

- As Técnicas de Diagnose Estrutural 

No primeiro terzo do século XX vanse ir desenvolvendo o que hoxe chamamos “técnicas de 
diagnose estrutural”, que ían axudar a comprender e diagnosticar a estrutura dos compostos 
químicos e mesmo permitir entender a súa reactividade e a súa posible aplicación.  

Os Bragg, pai e fillo, inventaron a difracción de raios X. Esta técnica ía permitirnos falar coa 
materia inanimada e comprender como estaba construída por dentro. Mesmo íanos permitir ver 
como estaban colocados os átomos de cada elemento, uns arredor dos outros, e mesmo ver como 
era a estrutura interna dos elementos e dos compostos. Esta técnica servía para coñecer a 
estrutura dos compostos cristalinos e ía ser a base da aparición dun novo concepto fundamental 
na química: o concepto de enlace químico. 

Esta técnica permitiunos coñecer e mesmo definir o modelo e o enlace de elementos e compostos 
xa ben coñecidos como NaCl, CsCl, C(grafito), C(diamante), SiO2, ZnS,...etc. O coñecemento destas 
estruturas levounos a inventar os modelos de enlace que hoxe coñecemos e que chamamos iónico, 
covalente e metálico. Coñecida a operatividade destes modelos, chegamos a predicir posibles 
modelos de enlace, e mesmo a estrutura de moitos outros compostos novos que prepararamos. 

Xunto á difracción de raios X debemos citar outras técnica que apareceron naquel tempo e que 
hoxe son utilizadas por nós: difracción de electróns e neutróns; as espectroscopias (UV, IR, 
Raman); as resonancias,...etc. Non é momento de comentar nada delas, pero si cómpre dicir que 
foron a base das modernas teorías de enlace, que nos permitiron chegar a comprender a natureza 
dos enlaces dos novos compostos, e poder predicir a súa posible reactividade e a súa utilidade. 

Como consecuencia do nacemento destas novas técnicas de diagnose as teorías de enlace 
continuaron o seu desenvolvemento: as teorías redox, as ideas ácido-base,...etc. Todo en conxunto 
contribuíu ao recoñecemento dos novos compostos preparados, e axudaron a postular a súa 
posible reactividade e a súa utilidade. 
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- A Química Inorgánica descritiva no século XX 

Ao longo da historia da química, e fundamentalmente desde a aparición, no século XIX, do libro 
de Foucroy  “Elements D’Histoire Naturele e de Chimie”, esta química era completamente 
descritiva. Mesmo o “Tratado” de Lavoisier, que pretendía que os alumnos aprenderan a 
aprender, mantiña vivo o espírito de aprender da descritiva. O ensino descritivo era tedioso e moi 
aburrido, baseado en contar propiedades físicas (Pf, Pe, ρ, solubilidades,...etc), estruturas con 
ángulos e distancias de enlaces, solubilidades nos máis diversos disolventes tanto orgánicos como 
inorgánicos, aprender propiedades químicas de modo memorístico, como os potenciais redox e o 
comportamento ácido-base, a súa utilidade na vida cotián,...etc. 

Os libros de Química Inorgánica no século XX eran fundamentalmente descritivos. Neses libros 
de ensino recollíase a química dos compostos segundo motivos diversos. Así, presentábanse para 
estudalos segundo as familias de elementos aos que pertencían (metais alcalinos, alcalino-
térreos, metais de transición, pos-transicionais,...etc); por clases de compostos (haluros, óxidos, 
sulfuros, nitruros, nitratos, sulfatos, carbonatos, fosfatos, boratos,...etc) e dentro destas 
clasificacións atendendo a súa acidez, basicidade,...etc. Máis fora cal fora a clasificación o estudo 
era sempre igual: obtención dos compostos; estrutura, reactividade e utilidade. 

Os títulos dos libros eran ben ilustrativos: Os Elementos Químicos e os seus compostos (1954); The 
Heavy Transition Elements (1975); Química Inorgánica descriptiva (1984); Chemistry of the 
Elements (1984); Principios de Química Inorgánica descritiva (1987); Materiales Inorgánicos 
(1997). Un enfoque descritivo, aínda que estudando clases de elementos, o ofrecía o libro de 
Gutiérrez Rios “Química Inorgánica” (1978). Moi poucos libros fuxían deste enfoque descritivo, 
ofrecendo a posibilidade de estudar tópicos da química e os compostos; un exemplo é o libro de 
J. E. Huheey “Inorganic chemistry: principles of structure and reactivity” que estuda estrutura e 
enlace, química ácido-base, química en disolución acuosa e en disolventes non acuosos, química 
de coordinación e química organometálica, química nos sistemas biolóxicos, química das cadeas, 
dos aneis, das caixas e dos clústeres,...etc. Todo elo xogando cos conceptos e utilizando os 
compostos inorgánicos clásicos e modernos como exemplos, pero fuxindo dun ensino descritivo. 
Tamén o libro de A. F. Wells “Química Inorgánica Estrutural” (1978) ofrece o estudo da Química 
Inorgánica partindo do coñecemento estrutural dos compostos. Moi orixinal é o libro de Johnson 
“Some thermodinamics aspects of Inorganic Chemistry (1982)”. Como se deduce do título, trátase 
dun tratamento moi químico-físico dos compostos inorgánicos. 

En resumo, as explicacións da Química Inorgánica nas clases de aula eran fundamentalmente 
descritivas, memorísticas e aburridas. Cumpría darlle un cambio radical para poñer esa docencia 
ao día. 

- A Utilidade dos Materiais Inorgánicos 

Como xa indicamos, a química é a ciencia dos porqués e dos para qués. Na liña de comprender 
mellor para que serve a Química Inorgánica veremos brevemente como a síntese de materiais 
inorgánicos (cementos, cerámicas, refractarios, vidros,... etc.) serviu para mellorar a calidade de 
vida da sociedade, conseguindo responder ao para qué servía a química. Seguidamente daremos 
dúas ideas sobre algúns destes materiais inorgánicos, para comprender a súa utilidade. 

1º Os Vidros 

Probablemente foron fabricados hai máis de 5000 anos nalgún lugar de Siria por comerciantes 
que transportaban “natron” (un carbonato sódico moi hidratado, Na2CO3∙10H2O) que, nun xantar, 
utilizaban pedras dese material como soporte para quentar a súa comida. Pode que as pedras de 
“natron” coa calor se fundiran e reaccionaran coas areas silíceas do solo formando un novo 
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material moi brillante, o vidro. Os exipcios e os fenicios foron os primeiros e máximos produtores 
deste novo material na antigüidade e, logo das revolucións industriais, o seu uso estendeuse por 
todo o mundo chegando a todas as poboacións. 

O vidro é un material inorgánico, amorfo, caracterizado pola súa fraxilidade e transparencia. 
Obtense fundindo a uns 1500 ºC areas de sílice (SiO2), carbonato sódico (Na2CO3) e caliza (CaCO3). 
As variedades de vidro son enormes, dependendo da súa finalidade, e a súa utilidade social é tan 
grande que non cómpre insistir nela. 

2º Os materiais Cerámicos e Refractarios 

O termo cerámica deriva do grego “Keramikos”, que significa “cousa queimada” e fai referencia a 
que eses materiais inorgánicos xorden logo dun tratamento a temperatura elevada que se chama 
sinterización. As cerámicas foron preparadas polas mulleres no neolítico, cando –logo de inventar 
a agricultura- cumpriu gardar os excedentes dos produtos obtidos. 

Os materiais cerámicos son de dous tipos: materiais cerámicos de arxila (conteñen máis do 20% 
de arxila no cru, ver exemplo na Figura 3) e materiais cerámicos especiais (teñen menos do 20% 
de arxila na súa composición ou carecen dela). 

 

 

Figura 3. Cerámicas de Sargadelos e o seu fundador Isaac Díaz Pardo. 

A transcendencia do uso de materiais cerámicos clásicos ao longo da historia é extraordinario; 
pero máis destaca hoxe o uso dos materiais cerámicos especiais: os óxidos cerámicos binarios 
(Al2O3, ZrO2, BeO, MgO, ThO2, UO2, Y2O3;..etc), os óxidos cerámicos mixtos (con estrutura espinela 
ou perovsquita), os cerámicos refractarios, os cerámicos non óxidos, os biomateriais cerámicos, 
os vitrocerámicos,...etc. 

Uns materiais cerámicos moi importantes, baseados en óxidos mixtos, son os chamados 
“materiais superconductores de alta temperatura crítica (HSTC)”, coñecidos como 
superconductores, dos que escribiremos algo máis adiante. 

Entre os materiais cerámicos especiais desenvolvidos nos últimos 30 anos debemos citar aqueles 
compostos con aplicacións especiais, que presentan resistencia ao choque térmico e que teñen 
especiais propiedades mecánicas. Algúns dos que destacan pola súa utilidade son: o carburo de 
silicio (SiC), o nitruro de silicio (Si3N4), o carburo de boro (B4C), o nitruro de boro (BN), o nitruro 
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de aluminio (AlN),...etc. Todos eles son de gran importancia industrial e tecnolóxica, pero cómpre 
ter en consideración para o seu uso que non son moi estables en ambientes oxidantes. 

Os materiais refractarios foron, na historia da humanidade, outro tipo especial de materiais 
cerámicos que se comportan como moi resistentes, sen se deteriorar a temperaturas moi 
elevadas (normalmente deben resistir por riba dos 1600 ºC). Podemos clasificalos como: 

 a) Materiais refractarios ácidos. Teñen a súa base no SiO2, cunha proporción deste do 
95% e pequenas proporcións doutros óxidos básicos (Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O,...etc). 

 b) Materiais cerámicos neutros. Prodúcense xeralmente pola mestura de SiO2 e Al2O3. 

 c) Materiais cerámicos básicos. Son fundamentalmente derivados do corindón (Al2O3), 
mesturado con outros óxidos máis básicos. 

d) Materiais cerámicos especiais: Utilízanse para aplicacións moi especiais, como 
exemplos: os ladrillos de zirconia (ZrO2), os de cromo-corindón (Al2O3 + Cr2O3), os de óxido 
de cromo puro (Cr2O3) e outros semellantes. 

3º As aliaxes modernas 

Ao longo deste capítulo xa comentamos a aparición e a utilización de certas aliaxes ao longo da 
historia da humanidade: os bronces (Cu + Sn), os latóns (Cu + Zn), o cuproniquel (Cu + Ni), a prata 
“starling” (Ag + Cu), os aceiros (Fe + C),...etc. Nos últimos 100 anos foron moitas e importantísimas 
as aliaxes que se prepararon para a súa utilización tanto na industria como na vida cotián. Para 
comprender o seu interese debemos clasificalas como: 

a) Aliaxes Ferrosas. Son os xa citados aceiros e, particularmente, os aceiros especiais. Entre 
estes últimos debemos citar: os aceiros inoxidables, os aceiros ao volframio, os aceiros ao 
manganeso e o aceiro “Permalloy” (Fe + Ni), con propiedades magnéticas especiais. 

b) Aliaxes non-ferrosas. Entre elas as xa citadas, como útiles na historia, derivadas do cobre 
(bronces, latóns,...etc), as de aluminio (Alnico, Magnalio,...etc), as do titanio,...etc. 

c) As aliaxes máis recentes. Derivadas de: magnesio (o Magnalio, Figura 4), de litio (aleado con 
Mg, Al, Ti, ...etc), de cinc (os latóns, os galvanizados), de chumbo (aleado con Bi, Sb, Ca, 
Sn,...etc). 

d) As superaliaxes. Citemos pola súa actualidade: o Coltán (Nb + Ta), o Nitinol (Ni + Ti), as 
aliaxes intermetálicas de Cr, Mo, W, Zr,...etc en diversas proporcións. 

e) As aliaxes de Au e outros metais nobres da mena do platino (Ag, Os, Ru, Rh, Pd, Pt) son de 
gran interese na xoiería e na catálise química. 

 
Figura 4. Diversas pezas de Magnalio. 
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Como se pode ver, os químicos inorgánicos seguimos a tratar de estudar e comprender a utilidade 
dos distintos elementos químicos que integran o sistema periódico, sintetizando os máis variados 
compostos. 

4º Compostos dos gases nobres 

No intento da Química Inorgánica de saber por saber durante máis de 50 anos (desde a súa 
preparación e ata a década de 1960), os inorgánicos se preguntaron se os gases nobres -os 
chamados elementos do grupo 0- eran inertes como se tiña asumido de sempre. No ano 1962, 
Niels Barlett chegou á conclusión teórica de que debían de dar compostos químicos definidos. 
Baseouse no chamado método de “Analoxía e Precedente”. Barlett meditou o seguinte: se existe o 
composto O2PtF6, derivado do diosixenilo, e o O2 tiña o mesmo potencial de ionización do Xe, 
debería ser tamén estable o composto XeF2. Soamente cumpría preparalo. Por esta razón está 
hoxe na historia da Química Inorgánica. Logo de moito traballo conseguiu preparar o XeF2, 
abrindo a porta para a preparación de moitos outros compostos dos gases nobres. Hoxe sábese 
que os gases nobres non son inertes: coñécense compostos haloxenados e oxidados de xenon, 
cripton e argon.  

De momento non sabemos aínda para que serven estes compostos, pero xa sabemos máis 
química sobre eles: agrandamos o noso coñecemento. 

5º A química dos elementos novísimos 

Desde a década de 1940 ata a actualidade conseguíronse preparar 15 novos elementos químicos 
(desde N= 93 ata o N= 118), que son chamados elementos novísimos (un estudio máis demorado 
do descubrimento, métodos de obtención, nomenclatura, estabilidade,...etc destes elementos 
pódese ler noutros traballos realizados por nós e recollidos na bibliografía deste artigo). Non 
insistiremos máis neste tema. 

Hoxe sabemos moitísimo máis do Sistema Periódico do que se coñecía na época de Mendeleev. 
Pero seguímonos preguntando porqués e seguimos atopando respostas máis ou menos parciais 
e/ou satisfactorias. Aínda que as máis das veces non comprendamos os para qués. O certo é que 
a Química continuará avanzando buscando respostas a esas preguntas. 

 
5. A QUÍMICA INORGÁNICA E A TÁBOA PERIÓDICA HOXE 

Levamos reflexionando neste capítulo sobre como foi a evolución da aprendizaxe e a construción 
da Química Inorgánica dende a súa aparición como Química moderna. 

Ao longo de todo o século XIX e o XX, foran aparecendo todas as disciplinas da química que foron 
acompañando a Química Inorgánica: a Química Orgánica, a Química Física, a Química Analítica e 
a Química Técnica. Todas elas ían aparecendo como compartimentos estancos con mínimas, pero 
necesarias, relacións entre todas elas. Mediado o século XX empezaron a caer todas cantas 
barreiras existían entre esas químicas, pero tamén as barreiras separadoras das outras ramas do 
coñecemento científico: Astronomía, Bioloxía, Xeoloxía, Física, Medicina,..etc. Foron aparecendo 
as áreas interdisciplinares que hoxe son novos campos do saber compartido: Astroquímica, 
Bioquímica, Xeoquímica, Química Forense, Química Biolóxica; Química Médica; Enxeñería 
Química;...etc. 

Como consecuencia da caída das barreiras separadoras dentro da propia Química, apareceron 
tamén a Química Organométalica, a Química dos Superconductores, a Bioquímica, a 
Bioinorgánica, a Toxicoloxía Química; os Nanomaterias,...etc. 
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A chegada da táboa periódica de Mendeleev veu racionalizar a aprendizaxe da Química Inorgánica 
no pasado; a ordenación dos elementos químicos seguindo a orde crecente dos seus pesos 
atómicos serviu para amosar a periodicidade química. Esta periodicidade conduciu a Dimitri á 
realización de diversas predicións: a necesaria existencia de novos elementos químicos aínda 
descoñecidos e que debían ocupar os ocos existentes na súa táboa. Así chegou a predicir ata 10 
novos elementos (o eka-boro - Sc-, o eka-alumino – Ga-, o eka-manganeso -Tc-,...etc), as súas 
propiedades físicas (Pf, Pe, ρ, peso atómico,...etc), algunhas propiedades químicas, así como o tipo 
de compostos a formar coa súa correspondente estequiometría,...etc. 

O coñecemento e a utilización do Sistema Periódico sérvenos hoxe, 150 anos despois, do mesmo 
xeito e coa mesma finalidade. Podemos e debemos ensinar aos noso alumnado como deducir e 
como facer todo ese tipo de predicións coma se dun xogo se tratara, de modo que, o alumnado, 
comprobe que a aprendizaxe non é memorística, senón dedutiva e racional. 

O ensino da Química Inorgánica hoxe xa non pode ser realizado, en modo algún, como se facía no 
pasado: non ten sentido explicar unha descritiva ao uso, porque non se dispón de tempo para 
describir o comportamento de todos os elementos químicos coñecidos, e moito menos dedicar 
todo o tempo que compre para estudar os seus compostos. Compre cambiar o modelo de ensino. 

A Táboa Periódica volve ter hoxe todo o seu sentido para ensinar a Química Inorgánica. Debe 
servir como pretexto para que, ao noso alumnado, se lles aprenda a aprender. Non compre 
estudar a química como se fixo no pasado: todo ese saber acumulado atópase nos libros clásicos 
e na Wikipedia. Trátase de, seleccionando algúns dos elementos químicos da táboa periódica, 
ensinar ao alumnado como se constrúe o coñecemento químico: ensinar a saber deducir o 
comportamento físico e químico de cada elemento, aprender a deducir o tipo de compostos aos 
que poden dar lugar (iónicos, covalentes ou metálicos), entender como debe ser a estrutura 
destes novos compostos e, como consecuencia, comprender cal vai ser a súa reactividade, a súa 
utilidade,...etc (algúns exemplos do que estamos a dicir pódense ver nun capítulo do Boletín de 
Enciga, Nº 87, na páx. 195). 

Unha mínima mostra da influencia que a Táboa Periódica ten hoxe no desenvolvemento da 
Química Inorgánica actual e de canto pode acontecer no futuro, presentámolo nos seguintes 
apartados. 

- A Química dos novos Materiais Inorgánicos 

Páxinas atrás sinalamos a transcendencia que os materiais inorgánicos teñen na nosa vida cotián. 
Agora pretendemos mostrar a influencia da Táboa Periódica ao longo dos últimos 40 anos, en 
novos campos como: a aparición de novos elementos químicos, a preparación dos novos 
materiais inorgánicos ou a síntese dos superconductores modernos. 

1º A aparición dos elementos químicos chamados novísimos 

Aínda cando xa se comentou a síntese e caracterización destes novos elementos (case todos 
metálicos) nos últimos 80 anos, queremos insistir novamente sobre a importancia que ten 
para a Química a ciencia pura, o saber polo saber. 

Neste século XXI sintetizáronse artificialmente 6 novos elementos químicos (desde o de Z= 
113, o nihonio, ata o de Z= 118, o oganesson) e, na actualidade, estase a piques de obter o 
elemento con Z= 119, que terá a configuración [Og] 8s1 e será un alcalino e o primeiro 
elemento do grupo con n=8 ! 

Ata o de agora, non sabemos para que serven ningún destes novos elementos, pero....que 
importante é o saber! Canto valen os coñecementos! 
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2º Os Nanomateriais Inorgánicos. 

O nacemento das nanociencias e das nanotecnoloxías que se produciron nos últimos 30 anos 
veu como consecuencia da aparición dos novos nanomateriais inorgánicos (Figura 5). Moi 
brevemente presentaremos tres distintos nanomateriais:3 

a) As Nanopartículas Metálicas 

Estes novos materiais están constituídos por partículas metálicas (Au, Ag, Sn, TiO2, FePt,...etc) 
con tamaños entre 1-100 nm e que teñen un enorme potencial de aplicacións: nas tecnoloxías 
da información; como sensores químicos, tanto na detección de analitos e catalitos; como en 
bioimaxe, en medicina; no tratamento inmunolóxico; na diagnose de enfermidades e na 
propia terapia como liberadores de fármacos. 

b) Os Puntos Cuánticos. 

Estes nanomateriais son semicondutores específicos (ZnS, ZnSe, CdS, CdSe...etc), que, polo 
seu tamaño, presentan propiedades cuánticas moi singulares podéndose utilizar, por esta 
razón, de moi variadas formas: polas súas propiedades ópticas; as magnéticas; as eléctricas; 
as biolóxicas; o tratamento das enfermidades; as medioambientais;...etc.  

 
Figura 5. Representación da utilidade dos Nanomateriais. 

 
3 Un estudo máis amplo dos mesmos pódese atopar na bibliografía publicada neste artigo, 
correspondente a outros traballos realizados por nós para este Boletín das Ciencias. 



Nº 90 – Outubro 2020 
 

183 

 

Por citar algunhas das súas aplicacións reais de hoxe, úsanse: como sensores de luz para a 
diagnose do cancro; como sensores químicos na detección de enfermidades moi variadas ou 
de contaminantes graves (Hg2+) en cantidades insignificantes; como sistemas 
subministradores de medicamentos programados,...etc. 

c) Os SPIONs 

SPIONs é o acrónimo de certos materiais que son “Nanopartículas Superparamagnéticas de 
“Óxidos de Ferro” son compostos de fórmula Fe3O4 ou γ-Fe2O3. Trátase de óxidos de ferro tipo 
espinelas que, polo seu pequeno tamaño, presentan propiedades paramagnéticas especiais 
correspondentes a dominios nanocuánticos. A súa utilidade é moi diversa na vida cotián: 
úsanse na destrución de tecidos tumorais por Hipotermia Magnética; como nanosensores 
químicos; na terapia con células nai; como transportadores de medicamentos en terapias 
específicas; como axentes de contraste na RMI,...etc. 

3º Os Supercondutores modernos 

Entre os materiais cerámicos baseados en óxidos mixtos xa citamos os “materiais 
supercondutores de alta temperatura crítica (HSTC)”. Estes materiais supercondutores son 
óxidos mixtos con estrutura perovskita que, a unha determinada temperatura crítica, 
presentan o fenómeno da supercondutividade. No ano 1986, Bednorz e Muller publicaron un 
traballo no que daban conta de que o material cerámico, La2-x BaxCuO4, presentaba 
supercondutividade a 45 ºK. Na década de 1990 apareceron os YBaCuOs. Un deles, preparado 
por P. Chu, o YBa2Cu3O7-x, presentaba supercondutividade a 93 ºK. A finais do século XX 
propuxéronse outros materiais tipo “cuprato”, como o Tl2Ba2Ca2Cu3O10, con Tc= 125 ºK. O 
récord alcanzado ata hoxe polos chamados supercondutores de altas temperaturas, baseados 
en estruturas “cuprato”, o presenta o composto cerámico: Hg0.8 Tl0.2 Ba2Ca2Cu3O8 con Tc= 138 
ºK. 

Neste mesmo ano 2019 preparouse o supercondutor de máis alta temperatura ata o momento 
conseguido, utilizando materiais cerámicos non baseados en estruturas ”cuprato”. Trátase do 
compostoThH10 que ten unha Tc de 161ºK. 

Como se pode comprobar, neste campo da supercondutividade estamos lonxe de acadar 
materiais supercondutores a temperatura ambiente, con Tc > 300ºK. Seguramente como 
consecuencia de que descoñecemos unha teoría de enlace que nos permita explicar tal 
fenómeno baseado na estrutura dos “cupratos”. Sabemos facer a cociña, a química 
preparativa, pero ao non coñecer a teoría ( o fundamento teórico do enlace) non somos quen 
de avanzar na dirección precisa. Compre investigación teórica que nos permita resolver estes 
problemas de xeito que consigamos chegar á temperatura ambiente. Outro problema 
pendente de resolución está no campo da obtención de fíos maleables, pois os materiais que 
estamos a preparar son sólidos cerámicos non maleables e compre transformalos en fíos, 
para podelos facer útiles. 

- A Química de Coordinación Moderna 

A Química Orgánica desenvolveuse dun xeito exponencial ao longo do século XIX, namentres que 
a Química Inorgánica o facía linealmente. A mediados do século XX xa se coñecían centos de miles 
de compostos orgánicos e tan só uns poucos miles de compostos inorgánicos. A Química de 
coordinación, deseñada por Werner e Jorgensen, veu incrementar moi notablemente a 
posibilidade de obter centos de miles de compostos inorgánicos. 
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Indicamos xa como os compostos complexos, de estequiometría XnM.yL, están condicionados 
polo átomo metálico central. Este átomo metálico pode ser un dos máis de 70 que integran o 
sistema periódico e, ademais, pode atoparse nun dos moi variados estados de oxidación que 
posúen (n pode ser 2, 3, 4, 5, 6,...). Estará rodeado polo máis variado tipo de ligandos que se nos 
podan ocorrer, moitos deles (compostos orgánicos coñecidos que podan ter interese terapéutico 
ou do máis diverso). A estequiometría pode ser do máis diversa  (pode ser 2, 3, 4, 5, 6...), e dese 
xeito seguimos incrementando exponencialmente o número de compostos. Existe a posibilidade 
de isomerías do máis variado para cada unha das estequiometrías. Entendemos pois que, esta 
Química dos compostos de coordinación leve xerado xa moitos centos de miles de novos 
compostos: a inmensa maioría sen interese ou aínda descoñecido, pero outros de potencial 
utilización nas nosas vidas. Moitas das súas propiedades e utilidades están sendo exploradas hoxe 
para comprender mellor a súa utilidade na vida cotián. O mundo do futuro utilizará a química 
computacional para o deseño destes novos complexos, permitindo desbotar moitos dos posibles 
compostos a formar por ineficientes. 

- A Química Organométalica 

A sal de Zeise, K[PtCl3 (C2H4)] H2O, preparada no ano 1827, pasa por ser o primeiro composto 
organometálico da historia e foi preparado por unha reacción a refluxo en etanol de PtCl4 e KCl. 
Zeise formulouno como o composto: KCl·PtCl2·EtOH. Ata o ano 1950 non se chegou a formular 
como un auténtico composto organometálico, no que o ligando etileno estaba enlazado ao platino 
por un enlace metal carbono. 

A Química Organometálica é, como o seu nome indica, unha nova disciplina a cabalo da Química 
Inorgánica e da Química Orgánica. Esta química prepara compostos complexos nos que de novo 
o metal (preferentemente de transición ou dos grupos principais), ocupa un lugar central e se 
atopa rodeado de ligandos (orgánicos e inorgánicos) pero sempre existe unha unión directa 
(cando menos un enlace sigma) entre o metal e un átomo de carbono. 

Son moitísimos e moi variados os compostos organometálicos que se teñen preparado nos 
últimos 80 anos. O despegue desta química tivo lugar logo da segunda guerra mundial. Son dunha 
enorme importancia industrial como catalizadores en multitude de sínteses orgánicas de gran 
importancia; de novo a información computacional virá poñer orde na síntese destes novos 
compostos. 

- A Química Bioinorgánica 

Esta química deriva tamén da Química de Coordinación. Trátase dunha disciplina recente que 
relaciona a Química coa Bioloxía, a Física, a Medicina,..etc. (Figura 6). Unha posible maneira de 
definir esta nova disciplina e indicando sobre que se ocupa. A Bioinorgánica é unha parte da 
Química Inorgánica que estuda o papel xogado sobre a saúde dos seres vivos polos distintos 
elementos químicos do sistema periódico distintos do carbono.  

Na historia recente da Química Bioinorgánica poderiamos dicir que nace a finais do século XIX 
cando P. Herlich e o seu equipo prepararon o salvarsan e o neosalvarsan (compostos de arsénico) 
e comprobaron a súa utilidade no tratamento da sífilis. Hai moitos fitos a ter en conta na breve 
historia da Bioinorgánica, pero tan só citaremos tres: a determinación da estrutura da vitamina 
B12 -un complexo de cobalto- (Figura 7) resolta pola Premio Novel de química Dorothy Crowfort 
no ano 1955; a preparación dos primeiros citostáticos –complexos do cis-platino- (Figura 8) 
realizada polo Premio Nobel N. Rosenberg no ano 1969 e o ano 1997 no que a IUPAQ aceptou a 
Química Bioinorgánica coma unha nova disciplina. 
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Figura 6. Conexións da Bioinorgánica coas outras ciencias. 

 
Figura 7. Estrutura da vitamina B12, cianocobalamina, que é un composto de coordinación de cobalto 

(representado no centro en azul). 
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Figura 8. Representación do cis-platino.  

Nesta nova química preocupa o papel xogado polo metal dun modo moi preferente. Así interesa 
estudar aqueles elementos químicos que se comportan como oligoelementos, cruciais polo tanto 
no desenvolvemento da vida. Tamén aqueles que son tóxicos, tratando de entender a dose da súa 
toxicidade. Estuda ademais os elementos químicos con importancia farmacolóxica para que 
podan ser utilizados na terapia das enfermidades,...etc. 

Na Química Bioinorgánica estúdanse unha gran cantidade de elementos químicos integrantes do 
sistema periódico. O seu obxectivo é tentar sintetizar con eles moitos novos compostos químicos 
que podan chegar a ser cruciais para o correcto desenvolvemento da vida e, igualmente, para a 
síntese de novos compostos con utilidade farmacolóxica. Hai máis de 50 elementos químicos do 
sistema periódico de importancia neste campo; de novo a Química Computacional servirá para a 
selección dos novos compostos con utilidade para a vida. 

A Química Bioinorgánica é unha disciplina de moita importancia no desenvolvemento de 
compostos químicos con interese tanto na diagnose como na terapia das enfermidades dos seres 
vivos. 

 
6. A QUÍMICA INORGÁNICA E A TÁBOA PERIÓDICA NO FUTURO 

Hoxe sabemos moitísimo máis do Sistema Periódico do que se coñecía na época de Mendeleev, 
pero, os químicos inorgánicos, seguímonos preguntando porqués e seguimos atopando respostas 
máis ou menos parciais e ou satisfactorias. Aínda que as máis das veces non comprendamos os 
para qués. O certo é que a Química Inorgánica continuará avanzando buscando respostas a esas 
preguntas. 

Non sabemos cal será o futuro da Táboa Periódica, aínda que albiscamos que seguirase a traballar 
na síntese de elementos con Z> 118. De momento si sabemos a ciencia certa que a síntese do 
elemento con Z= 119 está a piques de ser obtido: atópase no crisol nuclear! Tamén estamos certos 
de que a partires del se prepararán moi poucos átomos!, polo que o seu interese será puramente 
académico e exclusivamente teórico: para saber máis sobre a táboa periódica. 

Si estamos seguros de que a Química Inorgánica seguirá a medrar. Seguirá utilizando os 
elementos químicos xa coñecidos para obter novos compostos, e seguiremos estudando as súas 
aplicacións industriais e tecnolóxicas na liña de conseguir un mellor estado de benestar. Tamén 
seguiremos a crear novas disciplinas, como levamos facendo nos últimos 50 anos, capaces de 
xerar novo coñecemento. Coñecementos que nos permitirán obter novos materiais capaces de 
mellorar na diagnose e na terapia das enfermidades dos seres vivos.  

Seguro tamén que, como levamos insistido neste capítulo, seguiremos tratando de atopar 
respostas ás preguntas dos porqués e para qué características da Ciencia. 
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1. INTRODUCIÓN 

O grupo dos elementos lantánidos ou lantanoides, que é a denominación recomendada pola 
IUPAC e cuxo uso está xa aceptado tanto en castelán como en galego, está constituído polos 15 
elementos que seguen ao bario na táboa periódica, con números atómicos Z que abranguen desde 
o 57 (lantano) ao 71 (lutecio) [1]. A este conxunto de elementos se lles coñece como as terras 
raras, nas que se inclúen tamén os elementos do grupo III itrio (Z = 39) e escandio (Z = 21), por 
apareceren xunto cos ións lantanoides na natureza. Todos os elementos lantanoides presentan 
isótopos estables, excepto o promecio (Z = 61) que é radioactivo, e dentro do conxunto das terras 
raras considéranse ás veces tamén os elementos actinoides. 

Cando Mendeleev deseñou a primeira versión da táboa periódica, hai uns 150 anos, só se coñecían 
catro elementos lantanoides: lantano, cerio, erbio e disprosio (Figura 1) [2,3]. Nótese que 
Mendeleev tivo que situar os elementos de transición nun grupo independente, que chamou 
grupo VIII. A táboa periódica sufriu unha primeira evolución ao incorporar aos elementos de 
transición nun bloque diferente da táboa periódica, que pasou a ter 18 columnas en lugar das oito 
propostas inicialmente por Mendeleev. Este novo bloque estaba inicialmente constituído por 
trinta elementos de transición, ao que se incorporaron outros dez máis recentemente [4]. 

 

 

O FASCINANTE GRUPO DOS ELEMENTOS 
LANTANOIDES: TERRAS RARAS? 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AURORA; UZAL VARELA, 
ROCÍO; ESTEBAN-GÓMEZ, DAVID; PLATAS IGLESIAS, 
CARLOS 

Departamento de Química 
Universidade da Coruña 



Boletín das Ciencias 
 

 190 

 
Figura 1. A Táboa periódica de Mendeleev publicada en 1872 [2], que contén catro elementos 
lantanoides: cerio (Ce), erbio (Er), lantano (La) e "didimio" (Di). Este último, o Didymium (Di), resultou 
ser unha mestura de dous elementos, praseodimio (Pr) e neodimio (Nd). Os pesos atómicos de erbio e 
lantano estaban equivocados. 

As propiedades químicas similares dos ións dos elementos lantanoides fixeron que a súa 
separación nos elementos individuais fose complexa, o e dificultou a súa situación na táboa 
periódica. Ao longo do século XX, os ións lantanoides adoitaban representarse nun apéndice á 
táboa periódica dos elementos xunto cos elementos actinoides. Esta é aínda hoxe a 
representación máis común, se ben desde un punto de vista sistemático, e considerando o 
coñecemento que se ten actualmente da estrutura atómica, parece máis lóxico incorporar aos 
elementos lantanoides ao corpo principal da táboa periódica. Deste xeito os elementos 
lantanoides e actinoides incorpóranse como un bloque adicional, situado entre os elementos dos 
grupos 2 e 3, orixinando unha táboa periódica de 32 columnas [5]. Esta maneira de representar 
a táboa periódica abre outro debate en relación a cales son os elementos químicos que constitúen 
o grupo 3, xa que existen dúas posibilidades atendendo á posición asignada na táboa para os 
elementos escandio (Sc), itrio (Y), lantano (La), lutecio (Lu), actinio (Ac) e laurencio (Lr): 1) Os 
elementos Sc, Y, Lu e Lr, ou ben 2) Os elementos Sc, Y, La e Ac (Figura 2). O debate nesta materia 
aínda non está pechado, e existe de feito un proxecto da IUPAC (2015-039-2-200), que ten como 
obxectivo proporcionar unha recomendación sobre a composición dos elementos do grupo 3 da 
táboa periódica. Dentro das tarefas do grupo de traballo que desenvolve este proxecto, non está 
recomendar o uso da táboa periódica de 18 ou 32 columnas, decisión que ficará a elección do 
usuario. Obviamente, desde a perspectiva de recoller os elementos químicos na táboa periódica 
en orde de número atómico crecente, é máis conveniente establecer que o grupo 3 está 
constituído por Sc, Y, Lu e Lr. Sen embargo, existen outro tipo de criterios a considerar, como as 
propiedades químicas e físicas dos elementos, as súas propiedades espectroscópicas ou as súas 
configuracións electrónicas [6]. 

O descubrimento dos elementos lantanoides foi un proceso longo e non carente de dificultades, 
asociadas ao seu comportamento químico similar. Ademais, os lantanoides representan o grupo 
máis amplo de elementos presentes na natureza. Este número sen embargo, non podía predicirse 
sen os coñecementos sobre a estrutura atómica que chegarían no primeiro cuarto do século XX. 
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Figura 2. Vista da táboa periódica dos elementos coas dúas posibles composicións do grupo 3: Sc, Y, Lu e 
Lr (arriba) ou Sc, Y, La e Ac (abaixo). 

En 1794 Gadolin illou o que consideraba un óxido dun novo elemento, itria, que resultou ser un 
óxido que contiña fundamentalmente unha mestura dos ións lantanoides máis pesados, xunto 
con itrio e escandio. Entre este ano e 1907, no que se descubriu o lutecio, houbo máis de cen 
descubrimentos de hipotéticos elementos lantanoides. O primeiro lantanoide en ser descuberto 
é tamén o máis abundante, o cerio, obtido a partir de ceria por Berzelius en 1803. Máis tarde o 
cirurxián sueco Mosander obtivo lantano de ceria (1839), que contén dióxido de cerio e óxidos 
dos ións lantanoides máis lixeiros. Uns poucos anos máis tarde, en 1843, Mosander descubriu 
outros dous elementos a partir da itria: terbio e erbio (Táboa 1), que levan nomes asociados á 
vila sueca Ytterbi, preto de Estocolmo e próxima ás minas onde se recolleron os minerais orixinais 
(iterbita e cerita) que permitiron illar secuencialmente os diferentes ións lantanoides. Así, ao 
longo do último cuarto do século XIX e os primeiros anos do século XX, obtivéronse os ións 
pesados ou ítricos (itrio, terbio, erbio, tulio, disprosio, holmio, iterbio e lutecio) a partir da 
iterbita, mentres que aqueles máis lixeiros ou céricos (cerio, lantano, praseodimio, neodimio, 
gadolinio, samario e europio) illáronse a partir da cerita. Pola súa banda, o único elemento 
inestable da serie, o promecio, foi obtido máis tarde a partir de produtos de fisión do Uranio. 

Se ben os elementos lantanoides son coñecidos como terras raras, a súa abundancia na natureza 
non é tan rara ou baixa, tal e como o reflicte o gráfico amosado na Figura 3. Nel represéntanse as 
abundancias dos diferentes elementos do sistema periódico na codia terrestre e nos océanos [7]. 
Como se mencionou anteriormente, os ións lantanoides pódense clasificar principalmente en 
dúas categorías, os elementos lixeiros (lantano, cerio praseodimio, neodimio e samario, números 
atómicos 57-62), e os pesados, que son os menos abundantes (números atómicos 63-71). O máis 
abundante dos elementos lantanoides na cortiza da terra e os océanos é o cerio (66,5 ppm). Este 
incluso é moito máis abundante que algúns dos elementos cos que a sociedade está máis 
familiarizada, como poden ser o estaño (2,3 ppm) ou o cobalto (25 ppm). 
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Táboa 1. Nomes, símbolos, descubrimento, configuración electrónica dos lantanoides [8] e radios iónicos 
[9] dos seus ións trivalentes. 

Z Nome Símbolo 
Descubridor (ano) 

Configuración Radio 
(Å) 

57 
Lantano (do grego 

lanthanein, o que xace 
oculto) 

La 
C. G. Mosander 

(1839) [Xe]5d16s2 1,216 

58 Cerio, do asteroide ceres Ce Berzelius (1803) [Xe]4f15d16s2 1,196 

59 
Praseodimio (do grego 

praseios, verde, e 
didymos, xemelgo) 

Pr 
C. A. von Welsbach 

(1885) [Xe]4f36s2 1,179 

60 
Neodimio (do grego 

neos, novo, e didymos, 
xemelgo) 

Nd 
C. A. von Welsbach 

(1885) [Xe]4f46s2 1,163 

61 
Promecio (de prometeo, 

o titán da mitoloxía 
grega) 

Pm 
J. A. Marinski, L. E. 

Glendenin, C. D. 
Coryell (1945) 

[Xe]4f56s2 - 

62 
Samario (do mineral do 

que foi illado, 
samarskita) 

Sm 
P.-E. L. de 

Boisbaudran 
(1879) 

[Xe]4f66s2 1,132 

63 Europio (de Europa) Eu E.-A. Demarcay 
(1901) [Xe]4f76s2 1,120 

64 Gadolinio (do mineral 
gadolinita, de J. Gadolin) Gd J. C. G. De Marignac 

(1880) [Xe]4f75d16s2 1,107 

65 Terbio (de Ytterby) Tb C. G. Mosander 
(1843) [Xe]4f96s2 1,095 

66 Disprosio (do grego 
dysprositos, inaccesible) Dy 

P.-E. L. de 
Boisbaudran 

(1886) 
[Xe]4f106s2 1,083 

67 
Holmio (de Holmia, o 

nome latino de 
Estocolmo) 

Ho 
P. T. Cleve (1879) 

[Xe]4f116s2 1,072 

68 Erbio (de Ytterby) Er C. G. Mosander 
(1843) [Xe]4f126s2 1,062 

69 
Tulio (de Tule, a 

localización máis ao 
norte na tradición grega) 

Tm 
P. T. Cleve (1879) 

[Xe]4f136s2 1,052 

70 Iterbio (de Ytterby) Yb Marignac (1878) [Xe]4f146s2 1,042 

71 Lutecio (de Lutetia, 
París) Lu 

C. A. von Welsbach 
G. Urbain, C. James 

(1907) 
[Xe]4f145d16s2 1,032 
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Outros elementos tamén moi coñecidos como o vanadio, cromo, níquel, cobre ou cinc, presentan 
abundancias moi similares á do cerio (entre 60 e 120 ppm). O menos abundante dos elementos 
lantanoides, se se exclúe o promecio, é o tulio (0,52 ppm), aínda que é máis abundante que outros 
elementos como o iodo (0,45 ppm) ou a prata (0,075 ppm), por non mencionar os elementos 
preciosos, que son moito menos abundantes. Pode observarse como a abundancia dos elementos 
lantanoides varía en forma de zig-zag, onde os elementos con número atómico par son en xeral 
máis abundantes que os que teñen Z impar. Esta é unha tendencia bastante xeral na táboa 
periódica, coñecida como regra de Oddo-Harkins, que ten que ver coa maior estabilidade dos 
núcleos que conteñen un número par de protóns [10]. O promecio (Z = 61), ao igual que o tecnecio 
(Z = 43) representan casos extremos nesta tendencia, xa que ambos presentan número atómico 
impar, e non posúen isótopos estables. 

 
Figura 3. Abundancias dos diferentes elementos químicos na codia da terra e as súas augas. Nótese que 
a escala vertical é logarítmica. 

2. ESTADO NATURAL E OBTENCIÓN 

As terras raras aparecen na natureza como minerais de moi diferente natureza, se ben destacan 
pola súa maior abundancia na bastnasita e na monacita. A bastnasita é un fluoruro carbonato de 
fórmula (La,Ce,Y)(CO3)F que contén aos lantanoides lixeiros e itrio, e cantidades menores dos 
lantanoides pesados. As monacitas son ortofosfatos nos que igualmente se presenta unha maior 
abundancia dos lantanoides máis lixeiros, pero tamén cantidades significativas dos pesados e 
torio: (Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4. A maior parte dos depósitos explotables de terras raras son os de 
bastnasita en China, particularmente na rexión da Mongolia Interior (xacemento de Bayan Obo), 
e nos EUA, en Mountain Pass, California. O xacemento de Bayan Obo é igualmente recoñecido por 
ser unha das maiores reservas mundiais de niobio e das maiores de ferro na China, e contén 
tamén monacita así como outros minerais (ata 15) ricos en terras raras. A nivel de produción, o 
segundo segmento en importancia son os depósitos de monacitas que se atopan en Australia, 
Brasil, China, India, Malasia, África do Sur, Sri Lanka, Tailandia e os EUA. China produce tamén 
terras raras a partir de depósitos naturais de arxilas nas que foron adsorbidas, e que se poden 
extraer con relativa facilidade, se ben a súa explotación presenta serios problemas 
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medioambientais. Unha das principais desvantaxes da explotación das monacitas é que conteñen 
normalmente niveis elevados de torio. A pesares de que o torio presenta baixa radioactividade, 
ven acompañado de produtos da súa descomposición que son altamente radioactivos, 
singularmente radio, feito que eleva considerablemente o risco de manipulación dos refugallos 
xerados. 

Polo que respecta a Galicia, a presenza de monacitas nos seus areais costeiros detectouse hai máis 
de 100 anos. A súa posible explotación foi obxecto de estudo incluso polo afamado xeólogo Isidro 
Parga Pondal, quen xa en 1935 destacou a elevada porcentaxe de monacita existente nas areas 
das praias de Palmeira na Ría de Arousa [11]. A distribución xeográfica dos depósitos naturais de 
monacitas existentes en Galicia, permite establecer unha clara diferenciación entre a monacita 
amarela procedente de zonas costeiras, rica en torio, lantanoides lixeiros e pobre en europio, e 
aquela acumulada en depósitos secundarios de aluvións, monacita gris, de alto contido en 
europio, ferro e aluminio. A máis abundante no noso territorio é sen dúbida a monacita amarela, 
da que existen numerosos depósitos costeiros que van desde a costa de Fisterra, ata as Rías de 
Vigo e Pontevedra, pasando pola costa norte da Ría de Arousa. Igualmente, podémola atopar en 
xacementos primarios como os da Serra do Galiñeiro, sistema granítico que percorre o suroeste 
galego desde Vigo ata Tui. Por outra banda, a monacita gris que é moito menos abundante, é máis 
fácil de atopar en depósitos tipo placer no interior do país, coma son os existentes ao sur da 
provincia de Ourense e na fronteira Asturoccidental-Leonesa [12]. A pesar da riqueza que nestes 
elementos presentan algunhas das mostras analizadas, as dimensións dos areais galegos, moito 
máis pequenos que aqueles explotados noutros litorais como poden ser o australiano ou 
brasileiro, non espertou un interese comercial de cara a súa posible explotación. 

 
Figura 4. Evolución da produción dos óxidos das terras raras en kilotoneladas métricas e prezos de dous 
óxidos representativos (Dy2O3 e Nd2O3) no período 2010-2019. Datos obtidos do U.S. Department of 
Interior, National Minerals Information Center (https://www.usgs.gov/centers/nmic). 

A produción das terras raras mudou de xeito dramático ao longo do tempo. A mediados dos anos 
1970 a produción mundial (22 kT) estaba dominada polos EUA (15 kT), grazas á produción do 
xacemento de Mountain Pass, no deserto de Mojave. O resto da produción mundial proviña de 
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Australia, India e a antiga Unión Soviética (unhas 2 kT cada un) e cantidades menores orixinarias 
de Malasia e Brasil. A produción de terras raras na China comezou a finais dos anos 1970, 
aumentando ata ser moi similar á dos EUA no período 1986-1993. A partir dese momento a 
produción China pasou a ser dominante, chegando a estar por riba do 96% entre os anos 2005 e 
2010 (Figura 4). No ano 1999 a China impuxo restricións ás súas exportacións, para satisfacer a 
demanda interna, e no ano 2010 rebaixou a cota de exportacións. Isto provocou un aumento 
drástico dos prezos das terras raras, orixinando a coñecida como crise das terras raras, asociada 
ao monopolio da produción mundial por parte da China e ao seu elevado valor estratéxico polas 
súas importantes aplicacións tecnolóxicas. Os prezos baixaron progresivamente a partir do seu 
valor máximo de 2011, estabilizándose despois de 2015. A estabilización dos prezos está 
relacionada, ao menos en parte, ao aumento da produción de terras raras noutros países, tal e 
como se reflicte no gráfico da Figura 5, onde se presentan os datos de produción de 2019. 
Destacan as producións de Australia, Myanmar e os EUA, os tres por riba das 20 kT, se ben os 
datos globais seguen dominados pola China (132 kT). 

 
Figura 5. Produción anual a nivel mundial de terras raras no ano 2019 expresada en porcentaxe segundo 
o país produtor de orixe (dereita) e sectores produtivos finais de principal aplicación na industria dos 
ións lantanoides (esquerda). Datos obtidos do U.S. Department of Interior, National Minerals Information 
Center (https://www.usgs.gov/centers/nmic). 

 

3. PROPIEDADES QUÍMICAS 

Os lantanoides representan o grupo de elementos máis homoxéneos en canto ás súas propiedades 
químicas en toda a táboa periódica. As configuracións electrónicas dos elementos caracterízanse 
polo enchido progresivo dos orbitais 4f, que teñen unha enerxía similar aos orbitais 5d ao 
principio da serie (Táboa 1). O último elemento da serie, o lutecio, ten os orbitais 4f 
completamente ocupados, mentres que o primeiro, o lantano, tenos completamente baleiros. A 
configuración electrónica anómala do gadolinio ([Xe]4f75d16s2) explícase pola estabilización que 
proporciona a semiocupación da capa 4f. Os elementos pódense obter a partir dos cloruros 
mediante electrólises das sales fundidas (con NaCl ou CaCl2), ou ben reducindo os fluoruros con 
calcio. Os metais son altamente reactivos, con alta tendencia a oxidarse. 

Os lantanoides caracterízanse por adoptar por regra xeral o estado de oxidación +3, con 
configuracións electrónicas [Xe]4fn (n = 0-14). Como resultado, todos os ións trivalentes dos 
lantanoides presentan electróns desapareados, e son por tanto paramagnéticos, coa excepción do 
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lantano ([Xe]4f0) e o lutecio ([Xe]4f14), que son diamagnéticos. O estado de oxidación +4 é 
relativamente estable no caso do cerio, mentres que o estado de oxidación +2 é máis estable no 
caso do europio, o que se explica polas configuracións de capa baleira ([Xe]4f0) e semichea 
([Xe]4f7) do Ce(IV) e o Eu(II), respectivamente. 

 
Figura 6. Representación da función de probabilidade radial de atopar os electróns a unha distancia 
dada do núcleo para os orbitais 4f, 5d, 6s e 6p do ión Sm3+. 

Os electrons de valencia que se atopan nos orbitais 4f están apantallados polos orbitais 5s e 5p, 
por seren os orbitais 4f moi internos (Figura 6). Como resultado, os orbitais 4f practicamente 
non participan na formación de enlaces covalentes, e a química dos ións lantanoides está 
dominada polas interaccións electrostáticas (enlace iónico). Outra consecuencia de que os 
orbitais 4f sexan orbitais internos, é que os diferentes ións teñen unha química moi similar ao 
longo da serie, de xeito que moitos compostos son isoestruturais, isto é, presentan a mesma 
estrutura para todos os ións lantanoides da serie. Os cambios que se producen ao longo da serie 
están xeralmente asociados á contracción paulatina do radio iónico ao avanzar na serie, que 
diminúe arredor dun 15% de lantano a lutecio (Táboa 1). Esta similitude no comportamento 
químico de todos os ións lantanoides fixo que a súa separación resultase extraordinariamente 
complexa ata que se implantaron os métodos modernos como a extracción líquido-líquido ou as 
resinas de intercambio iónico. 

A diferente ocupación da capa 4f ten como consecuencia unha variación extraordinaria en 
propiedades físicas como o magnetismo e nas propiedades ópticas, dando lugar a importantes 
aplicacións tecnolóxicas. No que respecta ao seu comportamento magnético, atendendo á 
configuración electrónica, poderiamos pensar que aquel elemento co maior número de electróns 
desapareados, o gadolinio ([Xe]4f7), debería ser o máis paramagnético de todos. Sen embargo, 
nestes elementos cómpre ter en conta a existencia dun acoplamento espín-órbita cunha 
contribución orbital importante. Isto provoca que algúns elementos cun menor número de 
electróns desapareados, coma o terbio, disprosio e holmio, podan presentar momentos 
magnéticos efectivos máis elevados que o gadolinio [13]. Este paramagnetismo acusado presenta 
importantes aplicacións no deseño de imáns permanentes con diferentes usos, ou incluso como 
se comentará máis adiante, na preparación de fármacos con aplicación na diagnose clínica 
mediante imaxe por resonancia magnética (IRM). 

No que respecta ás propiedades ópticas destes ións, cómpre dicir que estas son únicas e 
igualmente dependentes da configuración electrónica do elemento. Por unha banda, o feito de 
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que os electróns internos 4f estean tan apantallados xunto coa existencia do acoplamento espín-
órbita, permite a xeración de múltiples niveis electrónicos moi ben definidos onde se atopan os 
electróns e que dan lugar a bandas de absorción e emisión moi estreitas e claramente 
diferenciadas para cada un dos elementos. Por outra, a marcada compoñente iónica de enlace que 
presentan os compostos derivados destes ións, provoca igualmente que as lonxitudes de onda 
destas bandas sexan moi pouco sensibles á natureza do entorno do ións. Como consecuencia, cada 
elemento mostrará un patrón de absorción e emisión característico que os fai inconfundibles 
entre si. As propiedades luminescentes destes ións, son as que tal vez resultan máis interesantes 
desde o punto de vista da súa aplicación tecnolóxica. Sen embargo, existe un problema inherente 
á propia natureza das transicións electrónicas implicadas que limita o poder emisivo dos 
materiais xerados con estes ións. As transicións electrónicas 4f-4f están prohibidas tanto pola 
regra de Laporte como pola do espín electrónico, e consecuentemente, as bandas asociadas 
posúen moi baixa intensidade, que só se manifesta traballando a elevadas concentracións destes 
ións ou excitando a mostra con láseres axeitados. Sen embargo, de novo a rareza destes elementos 
permite sobordar este problema. Cando se fai incidir radiación electromagnética sobre un 
fragmento orgánico cromófono que se atopa nas súas proximidades, pódese apreciar un 
incremento substancial da emisión do ión lantanoide asociado ao que se denomina efecto antena 

[14]. O cromóforo tras ser excitado, pode chegar a transferirlle a súa enerxía ao ión lantanoide, 
que é así capaz de amplificar o seu sinal emisivo, obténdose como resultado compostos 
extremadamente luminiscentes detectables incluso cando se atopan en moi baixas 
concentracións (Figura 7). 

 
Figura 7. Diagrama de Jablonski onde se representa o proceso de transferencia de enerxía entre un 
ligando con antena a un centro luminiscente de Eu3+ (esquerda), espectro de emisión típico dun complexo 
de Eu3+ que recolle as compoñentes características deste elemento (dereita) e foto real do efecto xerado 
nunha disolución do sistema modelo recollido na figura. 
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4. APLICACIÓNS 

Podería dicirse que as aplicacións actuais dos elementos lantanoides son tan raras como a 
acepción orixinal que estes recibiron, perante a gran diversidade de usos que o ser humano foi 
atopando para eles desde o seu descubrimento ata o día de hoxe (Figura 8). Algunhas son tan 
dispares como: o seu uso coma pedra en chisqueiros (ferrocerio), aproveitando a piroficidade 
desta aliaxe metálica de alto contido en cerio; a marcaxe de billetes de curso legal mediante 
pigmentos baseados en europio para asegurar a súa autenticidade; ou a profusa aplicación en 
medicina de compostos baseados en gadolinio coma axentes de contraste en imaxe de resonancia 
magnética para a diagnose e seguimento de diferentes patoloxías. 

 
Figura 8. Algúns exemplos dos posibles usos e aplicacións que se están a facer dos elementos lantanoides 
en diferentes eidos na actualidade. 

Como elementos metálicos, e polas propiedades únicas que presentan (alta resistencia térmica e 
condutividade eléctrica, elevado magnetismo ou gran brillo) é frecuente o seu uso en metalurxia 
no desenvolvemento de catalizadores, super-aliaxes e imáns permanentes de interesantes 
aplicacións industriais. Así, é habitual atopalos entre os compoñentes de catalizadores de 
aplicación na industria petroquímica e automobilística, onde se empregan no refinado do cru ou 
na redución das emisións de óxidos de nitróxeno (NOx) nos motores de combustión, ou na 
composición de novas baterías recargables de estado sólido empregadas en novos vehículos 
híbridos, portátiles e outros dispositivos móbiles. Sen embargo, é no seu estado de oxidación 
formal +3, onde debido ás extraordinarias propiedades ópticas e magnéticas derivadas da 
diferente ocupación  da capa electrónica 4f destes elementos, atopamos un maior 
desenvolvemento de novos materiais que sitúan aos ións lantanoides como elementos únicos 
desde o punto de vista tecnolóxico. O europio, por exemplo, tivo un papel fundamental no deseño 
dos primeiros televisores en cor a mediados dos anos 60, e o neodiomio na produción dos 
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primeiros dispositivos portátiles de audio para ocio (walk-man) creados por Sony nos anos 80. 
Nas últimas tres décadas o consumo das terras raras disparouse dun xeito exponencial, chegando 
a ser considerados como "as novas vitaminas da industria moderna", ao terse convertido en 
compoñentes indispensables dos novos materiais empregados en dispositivos ópticos en 
pantallas LED e OLED de móbiles, televisores ou lámpadas, ou de novos superconductores e 
imáns permanentes presentes en discos duros de ordenadores, micrófonos, altofalantes e moitos 
outros dispositivos electrónicos de uso cotián [15-17]. A súa presenza tamén resulta 
indispensable no desenvolvemento de materiais empregados en tecnoloxías de 
telecomunicación, como pode ser a presenza de erbio en fibras ópticas para asegurar a 
amplificación de sinais, ou ser compoñentes imprescindibles en equipos de visión nocturna ou en 
sistemas de radar e sonar. 

A súa presenza pasa desapercibida en moitos dos obxectos que temos nas nosas casas ou que 
podemos chegar a empregar a diario. De feito, moitos destes elementos son empregados coma 
pigmentos na industria do vidro e cerámica para dar cor a diferentes pezas, xogando coa dopaxe 
de ións alcalinos e alcalinotérreos para acadar unha ampla gama de tonalidades ou de resistencia 
fronte ás inclemencias do tempo ou radiación ultravioleta. É frecuente o seu uso na produción de 
lentes ópticas de gran calidade e resistencia empregadas en cámaras fotográficas, microscopios 
ou telescopios. Igualmente, e polas súas propiedades ópticas con niveis enerxéticos electrónicos 
tan ben definidos, podémolos atopar na matriz de diferentes láseres con usos moi variados, que 
van desde un simple punteiro láser para facer presentacións, ata aqueles empregados na 
medicina para cirurxía ocular, tratamento da pel ou de uso en clínicas dentais. 

E é neste eido, no da medicina, onde moitos compostos moleculares derivados dos ións 
lantanoides desempeñan actualmente un papel fundamental. De novo, as propiedades ópticas e 
magnéticas destes compostos, son as que permiten a súa aplicabilidade, e son empregados con 
éxito na diagnose e seguimento de moitas enfermidades ou incluso como radiofármacos para o 
tratamento de diferentes tipos de cancro cando estes son xerados a partir de diferentes 
radioisótopos. Para imaxe óptica, e aproveitando o efecto antena descrito na Figura 7, presentan 
especial interese compostos derivados de europio, terbio, disprosio, erbio, tulio, iterbio ou 
samario, para os que xa existen no mercado sondas luminescentes para o seu uso en imaxe 
celular, e cuxa luminescencia permite sinalizar selectivamente compoñentes subcelulares como 
mitocondrias, nucléolos ou o retículo endoplasmático no interior das células. Importante é tamén 
o emprego de compostos baseados en gadolinio ou en lutecio e itrio radioactivos, nos que facendo 
uso das excelentes propiedades magnéticas do gadolinio ou do decaemento radioactivo dos 
isótopos, os compostos sintetizados poden ser empregados como axentes de contraste en imaxe 
por resonancia magnética (IRM) ou como radiofármacos. 

Independentemente do seu uso final, todos estes fármacos presentan un denominador común. 
Todos eles son compostos de coordinación obtidos a partir de sistemas orgánicos deseñados 
estratexicamente para "atrapar" selectivamente no seu interior aos ións lantanoides. Facendo uso 
deles, se xeran compostos estables e quimicamente inertes dos que se poden aproveitar de forma 
inocua as súas propiedades ópticas, magnéticas ou de decaemento radioactivo. Entre os sistemas 
orgánicos empregados, destacan aqueles preparados a partir da plataforma macrocíclica cyclen 
(1,4,7,10-tetraazaciclododecano), como son o DOTA (ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-
1,4,7,10-tetraacético) ou o DO3A (ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7-triacético) e os 
seus derivados (Figura 9). 
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Figura 9. Plataforma macrocíclica cyclen (esquerda), ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7,10-
tetraacético (DOTA) (centro) e ácido 1,4,7-tetraazaciclododecano-1,4,7-triacético (DO3A), (dereita). 

Sen dúbida, o composto de coordinación de gadolinio preparado a partir do DOTA, merece unha 
especial mención polo emprego que se fai diariamente del en diferentes hospitais de todo o 
mundo na realización de imaxes por resonancia magnética. O contraste existente nas imaxes 
xeradas mediante esta técnica, baséase no diferente valor do tempo de relaxación dos protóns 
das moléculas de auga que están presentes nos tecidos dos órganos cando sobre eles se aplica 
campo magnético externo. Este parámetro, o tempo de relaxación, vese profundamente afectado 
en presenza dun axente de contraste paramagnético como o Dotarem® (Figura 10). O 
mecanismo de acción implica a interacción directa durante un curto espazo de tempo, de 
moléculas de auga do medio biolóxico co ión gadolinio (mecanismo T1). Así, as moléculas de auga 
que se atopan na proximidade do axente de contraste, contáxianse temporalmente do 
paramagnetismo do ión, e adquiren valores de tempo de relaxación moi diferentes respecto ao 
que presentan o resto de moléculas de auga da súa contorna. Consecuentemente, cando se 
rexistran os valores dos tempos de relaxación para as moléculas de auga nun órgano en presenza 
do axente, a imaxe asociada que se xera presenta unha contraste con moi boa resolución. Mentres 
o axente de contraste estea presente no organismo, ou acumulado no interior dun tecido ou 
tumor, a imaxe de resonancia magnética resultante presentará unha contraste elevada alí onde 
este se atopa, o que delatará a súa presenza ata que este finalmente sexa excretado. 

N N

NN
O

O
-

O

O
-

O

O
-O

O
-H2O

GdIII

H2O

H2O
H2O

H2O

H2O

H
2 O

H2OH 2O
H2O

H
2 O

H2O  
Figura 10. Esquema de funcionamento dun axente de contraste de Imaxe por Resonancia Magnética 
(IRM) con mecanismo T1 baseado no ión gadolinio (Dotarem®) e imaxe de resonancia típica xerada 
mediante esta técnica, na que se pode observar o aumento da contraste asociado á presenza do axente 
nunha lesión. 
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5. CODA 

Desde o seu descubrimento, a clasificación dos lantanoides como terras raras parecía estar 
vencellada a aspectos asociados á súa baixa proporción nos diferentes minerais a partir do cales 
podían ser extraídos, ou incluso á propia dificultade que presentaban para ser illados. A súa sona 
como elementos raros da táboa periódica acrecentouse incluso co paso do tempo, xa que foron 
considerados de pouca utilidade e tiveron que pasar moitos anos para poder darlles un uso 
comercial. Sen embargo, a investigación levada adiante por químicos e físicos a finais do século 
XX e principios do século XXI, permitiu aproveitar as propiedades únicas destes elementos e 
atopar aplicacións tecnolóxicas tan variadas como indispensables a día de hoxe na sociedade 
actual. Á vista da crecente demanda existente no mercado internacional, tanto no eido tecnolóxico 
como no da biomedicina, parece bastante evidente que o verdadeiramente raro sería non 
recoñecer a importancia que estas terras raras teñen e terán para as futuras xeracións. 
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2019, 5,E9. 
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1. INTRODUCIÓN 

A Química Orgánica defínese como a química do carbono e os seus compostos. Estímase que máis 
do 95% das substancias químicas coñecidas son compostos do carbono e, por tanto, compostos 
orgánicos [1]. Esta enorme cantidade, e a diversidade que leva aparellada, son posibles grazas ás 
características especiais do carbono, elemento tetravalente que pode formar cadeas de lonxitude 
e ramificación variable (Figura 1). Estas cadeas adoitan conter tamén hidróxeno, polo que 
acostúmase dicir que os compostos orgánicos están formados por cadeas hidrocarbonadas. 

Este esqueleto hidrocarbonado é a base sobre a que desenvolven a súa química un bo número 
doutros elementos (heteroátomos), sendo os máis frecuentes: osíxeno, nitróxeno, halóxenos, 
xofre e fósforo. Estes átomos, ou grupos de átomos, organízanse formando grupos funcionais. 
Cada grupo funcional presenta unhas propiedades características e determina a reactividade da 
molécula no seu conxunto. 

Os compostos de carbono chámanse “orgánicos” porque orixinariamente críase que só os 
organismos vivos podían sintetizalos, xa que se necesitaba unha “forza vital”. Desde logo, todos 
os compostos responsables da vida (acedos nucleicos, proteínas, encimas, hormonas, azucres, 
lípidos, vitaminas…) son substancias orgánicas. Pero desde que en 1828 Wöhler sintetizara (de 
maneira fortuíta) un composto orgánico (urea) a partir dun composto inorgánico [2] teñen sido 
infinidade os compostos orgánicos preparados nun laboratorio. 

 
 

[1] Con algunhas excepcións: por exemplo, os carburos, os carbonatos ou os óxidos de carbono non 
son moléculas orgánicas. 

[2] Wöhler, F. (1828). Ueber künstliche bildung des harnstoffs. Annalen der Physik, 87(2), 253-256. 
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Figura 1. “Chapa do elemento químico carbono”. Reproducida con permiso da Sociedade Xuvenil 
Galega de Química. 

Por iso, hoxe en día a Química Orgánica xa non pode integrar unicamente aos elementos presentes 
nas moléculas orgánicas “naturais”: o inventario dun químico orgánico debe incluír 
obrigatoriamente outros elementos que aparecerán formando parte das estruturas de substratos 
de partida, de reactivos, de catalizadores, etc. A natureza, o número e a relevancia destes 
elementos variaron moito nos últimos anos, incorporándose ao arsenal dun químico orgánico 
algúns que antes eran case inéditos e que agora resultan imprescindibles. 

Neste artigo, encadrado dentro do 150 aniversario da Táboa Periódica, tentarei facer un 
percorrido moi particular por ela, utilizando como fío condutor a miña experiencia profesional 
de máis de 35 anos como investigadora e profesora no Departamento de Química Orgánica da 
Facultade de Química da Universidade de Santiago de Compostela. 

Aínda que abordarei o tema desde un punto de vista persoal seguramente reflectirase tamén, 
dalgún xeito, a evolución que tivo experimentado este campo da química ao longo destes anos: 
desde os produtos naturais á química biolóxica, pasando polo estudo dos mecanismos de 
reacción, a química organometálica ou a síntese de compostos bioactivos. 

Desde logo, o carbono é a base sobre a que se organizará toda a discusión, que dividín en catro 
bloques atendendo ao esqueleto hidrocarbonado protagonista (Alcaloides, Esteroides, Retinoides 
e Poliacetilenos). Pero mostrarei algúns exemplos representativos nos que polo menos outros 
doce elementos da Táboa Periódica aparecerán xogando papeis crave, non só formando parte da 
estrutura dos compostos (que tamén) senón ademais como ingredientes imprescindibles para a 
reactividade e a catálise, para a síntese química, para os estudos biolóxicos e mecanísticos, etc. 
(Figura 2).  

 
Figura 2. “A miña Táboa Periódica particular”: non só carbono [3]. 

 
[3] “The organic chemist´s periodic table”, adaptada de Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. e Wothers, 
P. (2001). Organic Chemistry.  
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Así, no primeiro bloque, destacaranse o nitróxeno e o osíxeno como elementos característicos no 
esqueleto dos alcaloides cularínicos. No segundo bloque, o xofre será o elemento protagonista 
polo seu papel nos estudos biolóxicos desenvolvidos no eido dos glucocorticoides. O terceiro 
bloque, que tratará sobre retinoides, é o máis extenso e incluirá unha maior cantidade e variedade 
de elementos: algúns polo seu interese nos estudos biolóxicos (nitróxeno) e outros pola súa 
participación nas rutas sintéticas (fósforo, iodo, boro, talio, estaño, arsénico, cobre, silicio, flúor, 
paladio). No cuarto bloque, poliacetilenos, serán elementos sinalados de novo o cobre e o paladio, 
polo seu papel na catálise, e o silicio, desta volta pola súa importancia na química de grupos 
protectores. 

Ao longo deste percorrido profesional, que supón tamén un percorrido vital, xurdirán 
obrigatoriamente nomes de profesores, directores, compañeiros e estudantes cos que traballei 
ou colaborei. Nomealos a todos é case imposible (moitos aparecerán nas referencias 
bibliográficas), en calquera caso gustaríame aproveitar a ocasión para volver demostrarlles o 
meu recoñecemento e o meu afecto. Entre todos eles, quero lembrar expresamente e de forma 
especial a unha destas persoas, que foi primeiro directora, logo compañeira e sempre amiga, e 
que recentemente nos deixou: a profesora María del Carmen Villaverde Cameron-Walker, 
catedrática de Química Orgánica na USC, a cuxa memoria quero dedicar este artigo [4]. 

 

2. DISCUSIÓN 

Alcaloides: N, O (cularinas: illamento, síntese e avaliación farmacolóxica).  

Os alcaloides son metabolitos secundarios que as plantas sintetizan a partir de aminoácidos. Son 
compostos nitroxenados, sendo a gran maioría de carácter básico. Adoitan ter algunha 
implicación ecolóxica e moitos presentan acción fisiolóxica intensa en animais, polo que son moi 
utilizados en medicina (morfina, colchicina, quinina, vincristina, etc.). 

No ano 1984 iniciei a miña tese doutoral no Departamento de Química Orgánica da USC, baixo a 
dirección dos profesores Luís Castedo e María del Carmen Villaverde, no proxecto “Illamento e 
síntese de novos alcaloides cularínicos. Estudo fitoquímico de tres subespecies de Sarcocapnos 
(Fumariaceae)”. 

Naquel momento a Escola Compostelá de Produtos Naturais, fundada por don Ignacio Rivas e 
continuada polo profesor Castedo, era un referente internacional no campo dos alcaloides, 
estando especializada na flora da Península Ibérica. Especialmente frutíferos estaban a ser os 
estudos fitoquímicos de varias especies de Papaveraceae e Fumariaceae, familias moi ricas en 
alcaloides bencilisoquinolínicos, illándose moitos novos compostos, algúns dos cales 
bautizáronse con nomes galegos (pontevedrina, coruñina, arosina, luguina, celtina, breoganina, 
oxocompostelina, etc…).  

Entre todos destacaban as cularinas, alcaloides cun característico esqueleto tetracíclico que 
incorpora un anel de oxepina (éter cíclico de 7 membros) e dos que, ata ese momento, apenas se 
coñecían catro exemplos [5]. 

 
[4] Dedicado á profesora María del Carmen Villaverde Cameron-Walker, catedrática de Química 
Orgánica da USC (1953-2019). 

[5] Gözler, B. e Shamma, M. (1984). Cularine, cancentrine, and quettamine alkaloids. Journal of Natural 
Products, 47(5), 753-774. 
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Os estudos levados a cabo no Departamento durante os anos 80 con varias especies dos xéneros 
Sarcocapnos e Corydalis (Figura 3) [6], moi ricos neste esqueleto (máis do 50% de contido 
alcaloídico de Sarcocapnos son cularinas), conduciron ao illamento dunha trintena de novos 
exemplos, con diferentes patróns de substitución, graos de metilación e de oxidación, 
modificacións nos aneis (C-seco, N-seco, aristo), etc. o que permitiu levar a cabo estudos 
detallados sobre determinación estrutural e reactividade e desenvolver os primeiros roteiros 
sintéticos cara a estes alcaloides [7,8]. 

Ademais, puideron realizarse ensaios de actividade farmacolóxica, atopando que as cularinas 
teñen efectos relaxantes da musculatura lisa e actúan como inhibidores dopaminérxicos [9]. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Sarcocapnos crassifolia e esqueletos dos alcaloides bencilisoquinolínicos e cularínicos. 

 

Esteroides: S (marcadores de afinidade: química biolóxica). 

Os esteroides son lípidos non saponificables que se caracterizan polo seu esqueleto de 
ciclopentano-perhidrofenantreno (Figura 4). Existen varios tipos, que se diferencian polo 
número e localización dos sustituintes dos aneis (alcol, carbonilo, cadeas hidrocarbonadas) e pola 
presenza de dobres enlaces e as posicións nas que se atopan. 

 
[6] Teses doutorais de María del Carmen Vidal Fernández (1984), José Manuel Boente Carrera (1985), 
Emilia Tojo Suárez (1986), Susana López Estévez (1988) e Olga María Blanco Mosquera (1992). 

[7] López, S., Tojo, E., Blanco, O., Villaverde, M. C. e Castedo, L. (1991). Alkaloids from spanish 
Sarcocapnos species. Phytochemistry, 30(4), 1175-1182. 

[8] a) Castedo, L. (1985). The Chemistry and Pharmacology of Cularine Alkaloids. En The Chemistry 
and Biology of Isoquinoline Alkaloids (pp. 102-125). Springer, Berlin, Heidelberg. b) Castedo, L. e Suau, 
R. (1986). The Cularine Alkaloids. The Alkaloids, 29, 287-324.  

[9] a) D'Ocon, P., Blasco, R., Candenas, L., Ivorra, D., López, S., Villaverde, C., Castedo, L. e Cortes, D. 
(1991). Inhibition of calcium entry induced by cularines and isocrasifoline in uterine smooth muscle. 
European Journal of Pharmacology, 196(2), 183-187. b) Protais, P., Cortes, D., Pons, J. L., Lopez, S., 
Villaverde, M. C. e Castedo, L. (1992). Displacement activity of some natural cularine alkaloids at 
striatal 3H-SCH 23390 and 3H-raclopride binding sites. Experientia, 48(1), 27-30. 
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Figura 4. Esqueleto de ciclopentanoperhidrofenantreno. 

Un tipo relevante de esteroides son os glucocorticoides, hormonas sintetizadas na cortiza 
suprarrenal. As accións biolóxicas máis importantes dos glucocorticoides teñen lugar a través 
dun mecanismo xenómico. Ao tratarse de compostos lipófilos, poden atravesar a membrana 
plasmática e unirse no citoplasma a receptores específicos. A unión da hormona provoca un 
cambio conformacional no receptor, que orixina a súa activación e permite que viaxe ao núcleo, 
onde interacciona con secuencias específicas de ADN, regulando a transcrición xenética e a 
síntese de determinadas proteínas [10]. 

Os glucocorticoides son antiinflamatorios, antialérxicos e inmunosupresores. Pero o uso clínico 
dos glucocorticoides naturais está limitado polos seus numerosos efectos secundarios, polo que 
téñense desenvolvido numerosos análogos sintéticos máis potentes e con menos efectos 
adversos.  

Durante os anos 1988-1989 realicei a miña estancia postdoutoral nos Estados Unidos, no 
Instituto Nacional da Saúde (NIH), na Sección de Hormonas Esteroidais, baixo a supervisión do 
doutor S. Stoney Simmons.  

Este grupo estudaba o mecanismo de acción dos glucocorticoides e acababa de preparar un 
derivado sintético con actividade antiglucocorticoide irreversible, Dexametasona-21-
metanosulfonato (Dex-21-mesilato: Dex-Mes), que permitira identificar un aminoácido do 
receptor implicado na unión específica á hormona: a cisteína-656. Iso foi posible porque Dex-Mes 
actúa como marcador de afinidade do receptor: o tiol da cisteína ataca, mediante unha reacción 
de substitución nucleófila SN2, ao carbono electrófilo do esteroide (C-21) formando un tioéter 
estable e actuando o metanosulfonato como un excelente grupo saínte (Figura 5) [11]. 

 
 

Figura 5. Dex-Mes é un marcador de afinidade do receptor glucocorticoide. 
 

[10] No ano 1988 describíuse a superfamilia de receptores nucleares da que forman parte, entre 
outros, o receptor glucocorticoide e os receptores dos ácidos retinoicos: Evans, R. M. (1988). The 
steroid and thyroid hormone receptor superfamily. Science, 240(4854), 889-895. 

[11] Simons, S. S., Pumphrey, J. G., Rudikoff, S. e Eisen, H. J. (1987). Identification of cysteine 656 as the 
amino acid of hepatoma tissue culture cell glucocorticoid receptors that is covalently labeled by 
dexamethasone 21-mesylate. Journal of Biological Chemistry, 262(20), 9676-9680. 
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O proxecto que desenvolvín pretendía atopar novos marcadores de afinidade do receptor 
glucocorticoide, que permitisen identificar outros aminoácidos implicados na unión á hormona.  

De entre os compostos preparados, Dexametasona-21-(β-isotiocianatoetil)tioéter [(Dex-21-
S(CH2)2-NCS)] resultou ser tamén marcador de afinidade, nesta caso con actividade agonista. Este 
novo marcador reaccionaba moi rapidamente con tioles e, dado que o seu carbono electrófilo (o 
carbono do grupo isotiocianato) situábase a cinco enlaces de distancia de C-21 (Figura 6), 
concluíuse que o aminoácido implicado sería un segundo residuo de cisteína, presente tamén no 
dominio de unión ao ligando. Do mesmo xeito que en Dex-Mes, de novo habería átomos de xofre 
implicados tanto na especie nucleófila como no grupo saínte. 

 
Figura 6. Dex-21-S(CH2)2-NCS é un marcador de afinidade con actividade agonista. 

Aínda que o novo ligando era activo e específico, a eficiencia da marcaxe do receptor era baixa, 
posiblemente porque o aducto covalente que se formaba non era moi estable, o que impediu 
realizar estudos mais detallados [12]. 

 

Retinoides: síntese, química organometálica, estudos biolóxicos. 

P, N (reaccións de olefinación na síntese de retinoides merocianínicos). 

B, Tl, Sn, As, Cu, Si, F, Pd, I (reaccións de acoplamento cruzado catalizadas por metais de 
transición). 

Ao remate da miña estancia postdoutoral, incorporeime ao grupo do profesor Angel Rodríguez 
de Lera, na USC, para traballar na Química e Bioloxía de retinoides.  

Os retinoides son compostos relacionados estrutural e funcionalmente coa vitamina A (trans- 
retinol). Caracterízanse por posuír un anel hidrofóbico, unha cadea poliénica, que pode presentar 
diferentes xeometrías, e un grupo terminal polar (alcol, aldehido, ácido). 

Os retinoides participan en procesos fisiolóxicos de vital importancia, estando a súa actividade 
biolóxica relacionada co estado de oxidación do grupo terminal polar e coa xeometría da cadea 
poliénica. Os retinoides naturais máis relevantes son trans-retinol, trans- retinal (e o seu isómero 
11- cis) e o ácido trans-retinoico (e o seu isómero 9-cis) (Figura 7). 

 
[12] Lopez, S. e Simons Jr, S. S. (1991). Dexamethasone 21-(β-isothiocyanatoethyl)thioether: a new 
affinity label for glucocorticoid receptors. Journal of Medicinal Chemistry, 34(6), 1762-1767. 
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Figura 7. Estruturas dos retinoides naturais máis relevantes. 

O trans-retinol ou vitamina A intervén no crecemento, a diferenciación celular e a reprodución, 
servindo ademais como precursor natural doutros retinoides. 

Os retinales actúan a través da unión a proteínas fotorreceptoras. O 11-cis-retinal está 
involucrado no ciclo da visión, sendo o responsable de converter a enerxía dos fotóns da luz en 
impulsos eléctricos mediante a formación dun complexo proteico denominado rodopsina. Trans-
retinal forma o pigmento bacteriorrodopsina, que intervén no bombeo de protóns a través da 
membrana celular de certas bacterias, un sistema biolóxico que ten inspirado o deseño de novos 
materiais fotocrómicos. 

Os ácidos retinoicos están involucrados no crecemento celular e regulan a transcrición xenética 
a través de dúas familias de receptores (RAR e RXR, que pertencen á superfamilia de receptores 
nucleares) [10], xogando un papel moi importante na diferenciación celular.  

Debido a estas propiedades, os retinoides teñen aplicacións terapéuticas relevantes no 
tratamento do cancro e nas enfermidades da pel e do sistema inmunológico. Con todo, o uso 
prolongado de retinoides está limitado polos seus efectos secundarios tóxicos, polo que se teñen 
preparado multitude de análogos sintéticos na procura de compostos máis activos, máis 
selectivos e menos tóxicos [13]. 

Entre a variedade de metodoloxías sintéticas descritas, poden destacarse dúas estratexias xerais 
que implican, como etapas crave, ben a formación dun dobre enlace da cadea poliénica ou ben a 
formación dalgún dos enlaces sinxelos.  

Tradicionalmente, a síntese destes compostos levouse a cabo mediante reaccións de olefinación. 
O noso grupo empregou as clásicas reaccións de Wittig (que utiliza iluros de fósforo) e de Horner-
Wadsworth-Emmons (con anións fosfonato) para a preparación de análogos sintéticos de trans-
retinal con diferentes modificacións estruturais. O obxectivo era a obtención de 
bacteriorrodopsinas artificiais de interese biolóxico [14].  

Como exemplo ilustrativo, buscando pigmentos artificiais con máximos de absorción 
desprazados ao vermello, que puideran ser usados como compoñentes fotoactivos en 

 
[13] Alvarez, R., Vaz, B., Gronemeyer, H. e de Lera, A. R. (2014). Functions, therapeutic applications, 
and synthesis of retinoids and carotenoids. Chemical Reviews, 114(1), 1-125. 

[14] a) de Lera, A. R., Iglesias, B., Rodriguez, J., Alvarez, R., Lopez, S., Villanueva, X. e Padros, E. (1995). 
Experimental and theoretical analysis of the steric tolerance of the binding site of bacterioopsin with 
the use of side-chain methyl-shifted retinal analogs. Journal of the American Chemical Society, 117(31), 
8220-8231. b) Francesch, A., Alvarez, R., López, S. e de Lera, A. R. (1997). Synthesis of retinals 
fluorinated at odd-numbered side-chain positions and of the corresponding fluorobacteriorhodopsins. 
The Journal of Organic Chemistry, 62(2), 310-319. 
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dispositivos electrónicos moleculares [15], preparáronse análogos nos que o anelo de 
ciclohexenilo substituíase por heterociclos de nitróxeno (merocianinas derivadas de 
(benzo)indolina, benzotiazol e 1- e 3-indolizina) (Figura 8). Algúns destes novos pigmentos 
alcanzaron desprazamentos batocrómicos moi notables (λmax = 735 nm) respecto á 
bacteriorrodopsina nativa (λmax= 560 nm) [16]. 

 
Figura 8. Retinoides merocianínicos sintetizados mediante reaccións de olefinación. 

A metodoloxía máis utilizada nos últimos anos para a síntese de retinoides basease na formación 
dalgún dos enlaces sinxelos da cadea poliénica mediante reaccións de acoplamento cruzado, 
catalizadas por metais de transición [17], entre haluros ou pseudohaluros de alquenilo e 
alquenilmetais. Esta estratexia permite a síntese estereoespecífica do polieno, mediante 
acoplamentos sp2-sp2 a partir de precursores de estereoquímica definida, en condicións suaves, 
compatibles coa inestabilidade intrínseca destes metabolitos. 

En 1991, Negishi levou a cabo un estudo pioneiro sobre a aplicación das reaccións de 
acoplamento cruzado catalizadas por paladio á síntese de vitamina A, obtendo os mellores 
resultados con derivados de dialquenilzinc [18]. Desde entón, varios grupos de investigación 
(entre eles, e de modo destacado, o grupo dos profesores Angel Rodríguez de Lera e Rosana 
Alvarez) [19] demostraron que as reaccións de Suzuki (que utilizan compostos orgánicos de 
boro) e de Stille (con organometálicos de estaño) son variantes moi eficaces, levando a cabo a 
síntese dun gran número de análogos: arotinoides, retinoides con modificacións nos metilos 

 
[15] Wise, K. J., Gillespie, N. B., Stuart, J. A., Krebs, M. P. e Birge, R. R. (2002). Optimization of 
bacteriorhodopsin for bioelectronic devices. Trends in biotechnology, 20(9), 387-394. 

[16] López, S., Rodríguez, V., Montenegro, J., Saá, C., Alvarez, R., Silva López, C., de Lera, A. R., Simón, R., 
Lazarova, T. e Padrós, E. (2005). Synthesis of N-Heteroaryl Retinals and their Artificial 
Bacteriorhodopsins. ChemBioChem, 6(11), 2078-2087. 

[17] O Premio Nobel de Química do ano 2010 foi concedido a Richard Heck, Ei-ichi Negishi e Akira 
Suzuki polo desenvolvemento de reaccións de acoplamento cruzado catalizadas por metais de 
transición para a formación de enlaces carbono-carbono. 

[18] Negishi, E. I. e Owczarczyk, Z. (1991). Highly selective synthesis of vitamin A and its derivatives. 
Critical comparison of some known palladium-catalyzed alkenyl-alkenyl coupling reactions. 
Tetrahedron letters, 32(46), 6683-6686. 

[19] Desde o ano 1995,  o grupo desenvolve a súa actividade na Universidade de Vigo. 
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(desmetilados, con metilos desprazados ou adicionais), anhidro-retinoides, etc. que permitiron 
levar a cabo estudos teóricos e experimentais sobre as súas propiedades biolóxicas e os seus 
mecanismos de acción [20]. 

O electrófilo preferente adoita ser o ioduro de alquenilo precursor, aínda que tamén se utilizaron 
bromuros, triflatos ou nonaflatos, tanto de xeometría E como Z. 

Na reacción de Suzuki, o problema da débil nucleofília dos carbonos unidos ao boro resólvese 
xeralmente usando unha base aniónica. Nas nosas aproximacións usamos a versión acelerada por 
talio, utilizada por Kishi na síntese de palitoxina [Pd(PPh3P)4, TlOH(aq), THF] [21], e os 
acoplamentos transcurriron de maneira moi rápida, a temperatura ambiente. 

A reacción de Stille levouse a cabo xeralmente nas condicións de Farina, empregando un ligando 
débil como trifenilarsina en lugar da tradicional trifenilfosfina, o que incrementa a reactividade 
[Pd2(dba)3, AsPh3, NMP, 40 ℃] [22]. Pero o acoplamento de organoestannanos é moi sensible ao 
impedimento estérico e, cos fragmentos máis conxestionados, tivemos que empregar variantes 
que utilizan cocatálise de cobre e aditivos, como as condicións de Baldwin [23], que aproveitan o 
efecto sinérxico das sales de Cu(I) e o ión fluoruro [Pd(Ph3P)4, CsF, CuI, DMF]. 

 
Figura 9. Síntese de 11-cis-retinoides mediante reaccións de acoplamento cruzado de 

organoboronatos (reacción de Suzuki) e organoestannanos (reacción de Stille) catalizadas por paladio. 

 
[20] Algúns traballos deste grupo nos que participei: a) Torrado, A., Iglesias, B., López, S. e de Lera, A. 
R. (1995). The Suzuki reaction in stereocontrolled polyene synthesis: retinol (vitamin A), its 9-and/or 
13-demethyl analogs, and related 9-demethyl-dihydroretinoids. Tetrahedron, 51(8), 2435-2454. b) 
Alvarez, R., Iglesias, B., López, S. e de Lera, A. R. (1998). Stereocontrolled synthesis of all-(E)-and (8Z)-
anhydroretinol. Tetrahedron letters, 39(31), 5659-5662. 

[21] Uenishi, J., Beau, J. M., Armstrong, R. W. e Kishi, Y. (1987). Dramatic rate enhancement of Suzuki 
diene synthesis. Its application to palytoxin synthesis. Journal of the American Chemical Society, 
109(15), 4756-4758. 

[22] Farina, V. e Krishnan, B. (1991). Large rate accelerations in the Stille reaction with tri-2-
furylphosphine and triphenylarsine as palladium ligands: mechanistic and synthetic implications. 
Journal of the American Chemical Society, 113(25), 9585-9595. 

[23] Mee, S. P., Lee, V. e Baldwin, J. E. (2004). Stille coupling made easier—The synergic effect of copper 
(I) salts and the fluoride ion. Angewandte Chemie International Edition, 43(9), 1132-1136. 
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En todos os casos, as reaccións de acoplamento foron esteroespecíficas, obténdose o polieno de 
xeometría esperada a partir dos fragmentos precursores. Iso permitiu acceder a metabolitos 
difíciles de preparar por outras rutas, como os 11-cis-retinais. O noso grupo levou a cabo a síntese 
destes metabolitos mediante unha aproximación altamente converxente, que implica a formación 
do enlace sinxelo central, utilizando alquenilboronatos e estannanos de xeometría Z (Figura 9) 
[24]. 

Máis recentemente, o noso grupo aplicou por primeira vez a reacción de Hiyama (acoplamento 
de organosilanos) á síntese de retinoides. Estes compostos non se consideraran reactivos 
adecuados para as reaccións de acoplamento ata que Hiyama describiu en 1988 que, en presenza 
dun actívante nucleófilo, os silanos formaban especies pentacoordinadas que podían 
transmetalar co paladio [25].  

 
Figura 10. A reacción de Hiyama na síntese estereoespecífica de retinoides. 

Nós utilizamos fluoruro de tetrabutilamonio (TBAF) [26] como activante para acoplar silanos 
osixenados (silanois, siloxanos) e varias familias de silanois “enmascarados” [27] (bencilsilanos, 
hidrosilanos, siletanos, etc.), precursores moi estables que se activan in situ (Figura 10). Os 
acoplamentos transcorreron en rendementos excelentes, tanto para a serie trans como para a 11-
cis, demostrando que a reacción de Hiyama é unha alternativa aínda máis robusta e 
medioambientalmente máis vantaxosa que as clásicas reaccións de acoplamento, debido á baixa 

 
[24] López, S., Montenegro, J. e Saá, C. (2007). Highly convergent, stereospecific synthesis of 11-cis-
retinoids by metal-catalyzed cross-coupling reactions of (Z)-1-alkenylmetals. The Journal of Organic 
Chemistry, 72(25), 9572-9581. 

[25] Hatanaka, Y. e Hiyama, T. (1988). Cross-coupling of organosilanes with organic halides mediated 
by a palladium catalyst and tris(diethylamino)sulfonium difluorotrimethylsilicate. The Journal of 
Organic Chemistry, 53(4), 918-920. 

[26] Trost, B. M., Machacek, M. R. e Ball, Z. T. (2003). Ruthenium-catalyzed vinylsilane synthesis and 
cross-coupling as a selective approach to alkenes: benzyldimethylsilyl as a robust vinylmetal 
functionality. Organic letters, 5(11), 1895-1898. 

[27] Spivey, A. C., Gripton, C. J. e Hannah, J. P. (2004). Recent advances in group 14 cross-coupling: Si 
and Ge-based alternatives to the Stille reaction. Current Organic Synthesis, 1(3), 211-226. 
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toxicidade e o fácil manexo dos precursores, á ampla metodoloxía existente para a introdución de 
unidades de silicio nos substratos orgánicos e ás condicións suaves en que transcorren [28,29].  

Poliacetilenos: Cu, Pd, Si (síntese, química organometálica, grupos protectores). 

Os poliacetilenos lineais illados de esponxas mariñas representan unha clase de metabolitos en 
rápido crecemento. Moitos deles exhiben actividades biolóxicas (antifúngicas, antimicrobianas, 
citotóxicas, antivirais, antitumorais, inhibidores encimáticos) e xogan importantes papeis 
ecolóxicos (anti-epibióticos). 

O noso grupo sintetizou varios poliacetilenos de Callyspongia, entre eles as Callyberinas A-C, 
poliacetilenos hidrocarbonados que exhiben unha potente actividade indutora da metamorfose. 

Empregamos rutas converxentes nas que as etapas crave foron de novo reaccións de acoplamento 
cruzado catalizadas por metais de transición (cobre, paladio), neste caso a centros sp: reacción 
de Cadiot-Chodkiewicz (acoplamento sp-sp) entre un ioduro de alquinilo e un alquino terminal 
con catálise de cobre [CuI, piperidina] [30]; reacción de Sonogashira (acoplamento sp2-sp) entre 
un bromuro vinílico e un diino terminal, con co-catálise de paladio e cobre [PdCl2(Ph3P)2, CuI, 
pirrolidina] e reacción de Kumada-Corriu (acoplamento sp3-sp) entre un ioduro de alquilo e un 
diino terminal con catálise de paladio [Pd2dba3. CHCl3, Ph3P, THF] [31,32]. 

A natureza altamente insaturada destes metabolitos implicou un desafío sintético ao ter que 
aplicar estas reaccións a intermedios complexos e inestables. 

Na estratexia resultou imprescindible o uso racional da química de grupos protectores, 
particularmente grupos baseados no silicio (TMS: trimetilsililo; TIPS: triisopropilsililo; CPDMS: 
3-cianopropil-dimetilsililo) para preparar 1,3-diinos ortogonalmente protexidos que permitiron 
levar a cabo acoplamentos secuenciais de fragmentos poliínicos simétricos e asimétricos (Figura 
11). 

 
[28] Teses doutorais de Javier Montenegro García (2008) e Julián Bergueiro Álvarez (2013). 

[29] Bergueiro, J., Montenegro, J., Cambeiro, F., Saá, C. e López, S. (2012). Cross-Coupling Reactions of 
Organosilicon Compounds in the Stereocontrolled Synthesis of Retinoids. Chemistry–A European 
Journal, 18(14), 4401-4410.   

[30] Alami, M. e Ferri, F. (1996). A convenient route to unsymmetrical conjugated diynes. Tetrahedron 
letters, 37(16), 2763-2766. 

[31] Tese doutoral de Francisco Fernández Trillo (2004). 

[32] López, S., Fernández-Trillo, F., Midón, P., Castedo, L. e Saá, C. (2006). Synthesis of Marine 
Polyacetylenes Callyberynes A−C by Transition-Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions to sp 
Centers. The Journal of Organic Chemistry, 71(7), 2802-2810. 
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Figura 11. Síntese de poliacetilenos mediante acoplamentos cruzados a carbonos sp catalizados por Cu 
e Pd. 

3. CONCLUSIÓN 

Os exemplos que se presentaron aquí son só unha pequena mostra do importante papel que 
moitos elementos da Táboa Periódica xogan na Química Orgánica actual. Algúns deles eran case 
inéditos nesta área ata hai pouco pero hoxe son constituíntes de uso común nas reaccións 
orgánicas. 

Os vellos límites entre as distintas ramas da Química son hoxe máis difusos que nunca. A 
complexidade dos desafíos científicos necesita da interrelación e da colaboración entre áreas. A 
investigación ten que ser, por forza, interdisciplinar e avanza a través das antigas fronteiras. 

Citando a Clayden, Greeves e Warren no epígrafe “Organic chemistry and the periodic table” do 
seu libro “Organic Chemistry”, un texto de referencia para os estudantes de Química Orgánica de 
todo o mundo: “Strict boundaries between traditional disciplines are undesirable and meaningless. 
Chemistry continues across the old boundaries between organic chemistry and inorganic chemistry, 
organic chemistry and physical chemistry or materials, or organic chemistry and biochemistry. Be 
glad that the boundaries are indistinct as that means the chemistry is all the richer” [33]. 

 
[33] “Organic chemistry and the periodic table” Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. e Wothers, P. (2012). 
Organic Chemistry, 2nd edition (capítulo 1, p. 12) Oxford University Press.  
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1. INTRODUCIÓN 

A práctica de calquera ciencia natural ten moitísimo de pescuda intelectual que persegue 
comprender en profundidade os fenómenos observados e a súas causas e, como corolario dese 
entendemento, xerar a posibilidade de controlalos para facelos (máis) útiles. Cal sería, entón, un 
bo consello que un investigador veterano podería darlle a un mozo que emprende a súa primeira 
peregrinación polos camiños da investigación en Química? Sen dúbida, que encha a súa mochila 
intelectual coa Lóxica de Aristóteles,1 as ensinanzas de Os Tres Príncipes de Serendip,2 a 
Mecánica Cuántica e a Táboa Periódica. E se carga tamén unha navalla de Ockham3 en vez dunha 
suíza, moito mellor.4 

A lóxica é o fundamento do método científico, 5 sen o cal non hai pescuda intelectual posible, pero 
sen axuda da casualidade e da sagacidade, e dicir da serendipia,6 moitas observacións accidentais 
(que son as máis) non se converterían en verdadeiros descubrimentos.7 Por outra parte, o 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Lógica_aristotélica 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Princes_of_Serendip 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Ockham 
4 Que os químicos debamos cargar moita Filosofía nas nosas mochilas intelectuais non debe 
sorprender a ninguén. Non olvidemos que as Ciencias Naturais, a Química entre elas, son herdeiras 
directas da Filosofía Natural. Valla como exemplo que o título completo da magna obra de Newton 
sobre a gravitación e o movemento dos planetas é Principios Matemáticos da Filosofía Natural. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_philosophy 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method 
6 La forma de obtener conocimientos a partir de los hallazgos casuales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Serendipia 
7 Non resulta sorprendente que tanto a lóxica aristotélica coma a serendipia estén tamén na base de 
outro tipo de pescudas intelectuais, ainda que estas se atopen en obras de ficción literaria:  a ficción 

MECÁNICA CUÁNTICA, A TÁBOA PERIÓDICA E ALGO 
DE FILOSOFÍA. UNHA COMBINACIÓN IMBATIBLE NA 
INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA ORGÁNICA 

SARDINA, F. JAVIER 
Universidade de Santiago de Compostela 
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principio de parsimonia de Ockham resulta de gran valor para atinar coa máis axeitada (que 
xeralmente é a máis simple) entre as distintas hipóteses posibles que expliquen as observacións 
realizadas (o que é fundamental para elaborar teorías e deseñar novos experimentos para 
validalas). 

Mais, entrando xa en materia, para abrir novos vieiros na Química, todo investigador, novel ou 
veterano, ten que manexar con destreza as dúas ferramentas explicativas e unificadoras máis 
importantes desta disciplina. 

Na sobresimplificada imaxe que un químico orgánico coma min ten do Mundo, a Química case 
que se podería reducir á Ciencia dos electróns.8 Así, eu coido que os núcleos atómicos son, na 
práctica, instrumentos que o Universo utiliza para dous fins principalmente: 

- para demarcarlle aos electróns os camiños que teñen dispoñibles para se aventurar por 
eles, e 

- para construír os albergues nos que poden deterse ata emprender unha nova etapa da 
súa viaxe sen fin. 

Os albergues representan o enlace químico e a estrutura da materia e as propiedades desta, 
mentres que son as viaxes electrónicas as que xeran os fenómenos de cambio químico, é dicir, a 
reactividade de átomos, moléculas, supramoléculas9 e ata a das biomacromoléculas dentro dos 
seres vivos. 

Estudar a reactividade química (esas excursións electrónicas) é imposible sen recorrer a cada 
paso á Mecánica Cuántica, a teoría que describe o comportamento dos electróns nos átomos e nas 
moléculas, mais resolver a ecuación de Schrödinger para obter explicacións e predicións 
cuantitativas sobre a reactividade de moléculas dun mínimo interese práctico é, hoxe en día, unha 
quimera computacional. 

Que fai, entón, un químico orgánico á hora de estudar a reactividade e as propiedades de 
moléculas de certa complexidade estrutural? A resposta é, de novo, simplificar. O exemplo 
paradigmático disto é a utilización de modelos pictóricos dos resultados cualitativos craves da 
Mecánica Cuántica, tales como os orbitais atómicos e moleculares, as súas simetrías e os seus 
niveis enerxéticos, e incluso dos principios de exclusión de Pauli, de construción (Aufbau) e o de 
máxima multiplicidade de Hund. Os pictogramas que representan estes conceptos son de todos 
ben coñecidos e amplamente empregados na docencia e na investigación (algúns exemplos 
representativos recóllense nas figuras 1 e 2). 

 
detectivesca, cuxo pioneiro foi o Zadig, de Voltaire e o seu máximo exponente Sherlock Holmes, de Sir 
Arthur Conan Doyle. 
8 A primeira simplificación feita neste artigo é que considera só a Química dos elementos bariónicos 
(os constituidos por protóns, neutróns e electróns), que representan menos do 5% da materia-enerxía 
do Universo. No presente momento non somos tales nin tan siquiera de soñar cómo poderá ser a 
Química da Materia Escura, que representa ao redor do 30% da materia-enerxía do Universo. Clegg, 
B.; Dark Matter and Dark Energy. The Hidden 95% of the Universe, Icon Books, Londres, 2019. 
A segunda simplificación, errónea obviamente, é que a Química Nuclear queda fora desta definición 
restrictiva de Química. 
9 “A química supramolecular é a disciplina que abrangue a química dos conxuntos moleculares e do 
enlace intermolecular e trata con entidades organizadas que resultan da asociación de dúas ou máis 
especies químicas mantidas entre si por forzas intermoleculares.” Steed, J. W., Atwood, J. L. 
Supramolecular Chemistry, Wiley, Chichester, 2009, 2ª Ed.  
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Figura 1. Orbitais atómicos s, p, d, f (Fonte: UCDavis ChemWiki CC BY-NC-SA 3.0) 

 

Figura 2. Orbitais moleculares do etileno (Fonte: Chemistry Libre Text CC BY-NC-SA 3.0) 

Pero para simplificar a determinación dos aspectos máis cuantitativos que explican a reactividade 
orgánica, tales como a forza e a polarización dos enlaces, a localización e magnitude dos excesos 
ou defectos de densidade electrónica, ou o grao de estabilidade de especies cargadas ou 
transitorias (intermedios de reacción ou estados de transición), non fai falla ir máis aló da Táboa 
Periódica. Esta condensa ordenadamente case todos os datos relevantes deste tipo que poidamos 
necesitar (Figura 3). 

O estudo das propiedades de especies atómicas e moleculares é aínda máis complexo que o da 
reactividade. A razón é que moitas das propiedades de maior interese, como a actividade 
biolóxica por exemplo, non dependen de que se rompan ou formen enlaces fortes para dar 
moléculas estables, se non de que se produzan interaccións febles e transitorias en complexos 
supramoleculares de estruturas pouco definidas ou descoñecidas. Aínda así, a Táboa Periódica 
ten sido utilizada neste contexto con grande creatividade, aportando unha axuda inestimable. 

Este artigo describe tres exemplos de como o tándem Mecánica Cuántica-Táboa Periódica ten sido 
utilizado no campo do deseño de sínteses totais de moléculas orgánicas, no descubrimento de 
novas reaccións orgánicas, e para explicar unha fascinante propiedade biolóxica aparentemente 
“periódica”. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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Figura 3. Tendencias das propiedades periódicas máis relevantes (Fonte: Wikipedia) 

2. SÍNTESE TOTAL DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS 

As comparacións son odiosas nos din os clásicos,10 pero a verdade e que os químicos sintéticos 
nos pasamos a vida facendo comparacións. Por exemplo, non nos preocupa tanto se unha reacción 
é rápida ou lenta, se non se unha reacción que aínda non temos ensaiado será máis rápida ou máis 
lenta que outra análoga xa descrita na bibliografía. Isto non ten que ver coa adiviñación, senón co 
control de riscos, especificamente dos riscos asociados á planificación das síntese totais de 
moléculas orgánicas. Un plan para sintetizar un composto orgánico de complexidade media pode 
requirir de varias ducias de pasos, que deberán ser executados secuencialmente ata chegar a 
molécula obxectivo. O plan se elabora en poucas horas ou días, pero executalo ata o fin pode levar 
anos, o que fai que prever de antemán o grao de dificultade de cada unha das reacción a utilizar 
sexa crítico. Establecer de antemán se a probabilidade de levar a cabo unha reacción con éxito é 
alta, media, baixa ou moi baixa é fundamental á hora de decantarse por un ou outro dos moitos 
plans de síntese posibles. Evidentemente, tentaremos sempre minimizar o uso de reaccións con 
baixa ou moi baixa probabilidade de que dean o produto desexado en bo rendemento. Agora ben, 
como predicimos a probabilidade de levar a cabo con éxito unha reacción específica? Aquí é onde 
desempeñan un rol decisivo as comparacións entre reaccións xa coñecidas (por experiencia 
persoal ou por estar descritas na bibliografía) análogas á que nos pretendemos utilizar no noso 
plan sintético. Se trata de avaliar se as diferencias entre a nosa reacción (futurible) e esas 
reaccións análogas xa probadas auguran o éxito ou o fracaso da nosa. Unha boa parte da 
avaliación do efecto desas diferencias entre as reaccións vai a depender do uso do tándem 
Mecánica Cuántica-Táboa Periódica. 

3. PLANIFICACIÓN DUNHA REACCIÓN DE ALQUILACIÓN DUN ENOLATO 

Unha das primeiras reaccións orgánicas que afrontan os estudantes de Química, e moi utilizada 
nos laboratorios profesionais, é a substitución nucleófila.11 Unha substitución nucleófila é una 

 
10 Toda comparación es odiosa (La Celestina IX 35). Las comparaciones son siempre odiosas (El 
Quijote II 23). Toda comparación es odiosa (El Quijote II 23). Citas tomadas do Centro Virtual Cervantes 
(https://cvc.cervantes.es/). 

11 https://es.wikipedia.org/wiki/Sustitución_nucleófila 
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reacción na que un nucleófilo,12 reemplaza un átomo ou grupo de átomos denominados grupo 
saínte,13 dunha posición electrófila14 dunha molécula. 

 

Figura 4. A reacción 1 é un paso clave na síntese do axente estabilizante de microtúbulos FR182877 

A substitución nucleófila amosada na figura 4 (reacción 1), na que se forma un enlace C-C e se 
xera un macrociclo de 19 membros, é unha posible proposta para o paso vixésimo sexto dun plan 
de síntese deseñado para obter o composto citotóxico FR182877.15 O plan de síntese consta de 
32 etapas en total. 

Para establecer se a probabilidade de levar a cabo con éxito esta transformación é alta, media, 
baixa ou moi baixa, primeiro deberíamos buscar na bibliografía reaccións o máis similares 
posibles á proposta na figura 4. Supoñamos que unha reacción relativamente análoga, descrita na 
bibliografía para o caso no que X = Cl, transcorre demasiado lentamente como para que sexa útil 
para os nosos propósitos sintéticos, teríamos máis probabilidades de éxito, na preparación do 
macrociclo desexado, se empregásemos un átomo de Br ou de I no lugar do Cl como grupos saíntes 
no produto de partida? 

A velocidade deste tipo de substitucións depende, en boa medida, da forza do enlace carbono-
halóxeno no produto de partida (canto máis feble é o enlace máis rápida é a reacción). A forza 
relativa dos enlaces carbono-halóxeno é facilmente predicible a partires de argumentos 
mecánico-cuánticos complementados co coñecemento da Táboa Periódica. A forza dos enlaces 
simples carbono-heteroátomo segue unha lei periódica baseada na diferencia dos tamaños dos 
orbitais atómicos implicados no enlace: a menor diferencia de tamaño, maior valor da integral de 
solapamento orbital e, como consecuencia disto, maior forza de enlace. Como o tamaño dos 

 
12 https://gl.wikipedia.org/wiki/Nucleófilo 
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_saliente 
14 https://gl.wikipedia.org/wiki/Electrófilo 
15 Evans, D. A.; Starr, J. T. A Cycloaddition Cascade Approach to the Total Synthesis of (-)-FR182877 J. Am. 
Chem. Soc. 2003, 125, 13531-13540. 
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orbitais atómicos crece co raio atómico (propiedade periódica por antonomasia), chegamos ao 
resultado de que o enlace C-Cl é significativamente máis forte (356 kJmol-1) que o C-Br (293 
kJmol-1) e moito máis que o C-I (240 kJmol-1) (Figura 5). Así, empregando estes relativamente 
sinxelos argumentos chegamos á conclusión de que a reacción 1 da figura 4 debería ser máis 
doada se X = I que se X = Br e moito máis que se X = Cl, o que nos permite esbozar un plan A para 
a nosa síntese, que sería usar o composto X = Br (porque debería ser máis fácil de preparar e máis 
estable que o ioduro correspondente)16 e un plan B para o caso de que o plan A non funcionase, 
que sería utilizar o composto 1 cun iodo como grupo sainte para a preparación do macrociclo. 

 

Figura 5. Solapamento dos orbitais nos enlaces C-Cl (maior % de solapamento), C-Br (% de 
solapamento intermedio) e C-I (menor % de solapamento) 

Esta análise máis que simple é simplista, porque hai moitos máis parámetros nesta reacción que 
teñen influencia na súa probabilidade de ser levada a cabo con éxito. Por sorte para os 
planificadores da síntese do FR182877, o tándem Mecánica Cuántica-Táboa Periódica permite 
afinar moito más a análise dos riscos asociados a utilizar un átomo de bromo ou un de iodo como 
grupo saínte no paso que estamos a analizar. 

Os enolatos (coma 3) son nucleófilos bidentados. Isto quere dicir que poden reaccionar cos 
electrófilos a través de dous átomos diferentes para dar dous produtos de reacción distintos, 
xerando o que se coñece como un problema de rexioselectividade.17 Un exemplo deste 
comportamento se amosa na figura 6. O enolato 4 pode ser alquilado a través dun átomo de 
osíxeno (proceso coñecido como O-alquilación, para dar o enol éter 6), ou a través dun átomo de 
carbono (C-alquilación, para dar o cetoéster 5). Se non somos quen de controlar este tipo de 
reaccións para que dean un só produto, entón o paso proposto para a formación do macrociclo 2 
(figura 4) ten escasas probabilidades de éxito. 

A rexioseletividade de reaccións deste tipo pode controlarse utilizando os conceptos de ácidos 
(electrófilos) e bases (nucleófilos) duros e brandos e a teoría que os liga.18 O termo duro aplícase a 
especies de raio atómico/iónico pequeno, de polarizabilidade baixa e alta electronegatividade 
(todas elas propiedades periódicas). O termo brando se aplica a especies de raio atómico/iónico 
grande, altamente polarizables e de baixa electronegatividade. A teoría de ácidos (electrófilos) e 
bases (nucleófilos) duros e brandos afirma que os nucleófilos brandos reaccionan máis rápido 

 
16 Canto máis feble é o enlace C-X, máis fácil é que se descompoña un composto haloxenado durante a 
súa preparación ou a súa purificación.  
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Regioselectividad 
18 https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_ácido-base_duro-blando 
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cos electrófilos brandos que cos duros e, ao contrario, os nucleófilos duros reaccionan máis 
rápido con electrófilos duros que cos brandos. 

 

Figura 6. Influencia do grupo saínte na rexioselectividade da alquilación de enolatos de β-cetoésteres 

En termos mecánico-cuánticos, nas reaccións das especies duras predominan as interaccións 
coulómbicas (entre ións ou especies polares) mentres que nas das brandas predominan as 
interaccións entre orbitais. De ai a preferencia de reaccionar entre si especies da mesma 
clasificación. En termos moi simplificados: cargas atraen cargas (interaccións duro-duro), 
mentres que orbitais solapan ben con orbitais (interaccións brando-brando). 

Esta teoría é moi relevante á hora de controlar a rexioselectividade da alquilación de enolatos 
como 3 ou 4, porque os dous átomos a través dos cales se pode producir a alquilación son 
nucleófilos de distinta natureza. O osíxeno é un nucleófilo duro, mentras que o carbono é un 
nucleófilo brando. Por que e así? Porque o osíxeno ten un raio atómico/iónico máis pequeno, é 
menos polarizable e é máis electronegativo co carbono. Isto en canto ó nucleófilo. 

A natureza duro/brando dun electrófilo se establece pola dureza ou brandura do seu grupo saínte 
e, aplicando os mesmos razoamentos que para os nucleófilos, resulta sinxelo establecer que, os 
electrófilos máis duros, son os que portan un átomo de Cl como grupo saínte, mentres que os máis 
brandos son os que portan un átomo de I. 

Na táboa da figura 6 recóllense os resultados de alquilar o enolato 4 con electrófilos de distinto 
grao de brandura/dureza.19 Obsérvase claramente que o electrófilo máis brando (X = I) 
proporciona unha maior proporción do produto de C-alquilación (71% de rendemento illado de 
5), o que, trasladado ao plan sintético do composto FR182877, fai que o iodo sexa a mellor 
elección como grupo saínte para maximizar a probabilidade de que a C-alquilación buscada sexa  
a de máis éxito. 

Pero isto non é máis que unha parte do traballo para xulgar se a reacción 1 (figura 4) ten moitas 
ou poucas probabilidades de ser levada a cabo con éxito. Esta reacción é, como dixemos, unha 
substitución nucleófila na que o electrófilo desempeña un papel importante, a través do seu enlace 
carbono-halóxeno. Pero tamén é una alquilación dun enolato (o enolato 3 é o intermedio 
postulado para esta reacción) e a reactividade dese enolato é outro parámetro determinante de 

 
19 Kurts, A. L.; Genkina, N. K.; Masias, A.; Beletskaya, I. P.; Reutov, O. A. Reactivity of ambident anions : 
Hardness of alkyl groups and symbiotic effect in alkylation of ambident anions. Tetrahedron 1971, 27, 
4777-4785. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402001981839
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402001981839


Boletín das Ciencias 
 

 222 

se a formación do macrociclo 2 transcorrerá fácil ou dificilmente. E aquí, moito depende da base 
utilizada para preparar o enolato 3 a partires do cetoéster 1. 

A base a empregar elíxese tendo en conta (1) o pKa do hidróxeno a arrancar (carbonato tería a 
basicidade suficiente para este caso), e (2) o contraión metálico que máis conveña. A maior ou 
menor conveniencia dun contraión metálico ou outro vai depender do grao de disociación do par 
iónico presente no intermedio 3 (o osíxeno do enolato, que ten carga negativa, xunto co catión 
metálico M+). A maior disociación do par iónico, maior reactividade do enolato como nucleófilo e, 
consecuentemente, maior probabilidade que a ciclación do intermedio 3 transcorra con bo 
rendemento. 

O grao de disociación dun par iónico depende, en boa parte, da capacidade do catión de polarizar 
a nube electrónica do seu contranión, do que se segue que canto menos polarizante sexa o catión 
maior será o grao de disociación do par. Como o poder polarizante dun catión é proporcional a 
súa relación carga/volume, deberíamos elixir como contraión da nosa base un catión alcalino 
(carga +1, a menor das posibles) co maior raio iónico posible, o que, tirando da Táboa Periódica, 
nos leva directamente ao cesio. Isto é moi esperanzador pero, temos algún precedente 
bibliográfico que valide esta indución lóxica? Na figura 7 se ilustra como unha reacción de 
substitución nucleófila dun dibromuro (7, o electrófilo) por un dicarboxilato (8, o nucleófilo) 
mellora considerablemente de rendemento ao cambiar o contraión do nucleófilo de Na a K a Rb 
a, finalmente, Cs.20 

 

Figura 7. Influencia do catión nunha reacción de substitución nucleófila dun dicarboxilato 

E con isto si que xa podemos pechar a mellor proposta para a reacción 1 (figura 4) no plan de 
síntese do FR182877: iodo como grupo sainte (X = I) e carbonato de cesio como base (M = Cs). 

 

4. DESCUBREMENTO DA REACCIÓN ESTANNA-BROOK 

Nun exemplo típico de serendipia, unha brillante estudante de doutoramento do meu grupo de 
investigación, que pretendía preparar unha estannilcetona por adición dun nucleófilo 
organometálico de estaño a unha oxazolidinona (10, un tipo de éster), rematou descubrindo unha 
nova reacción orgánica.21 

 
20 Piers, O.; Kellog, R. M. Synthesis of ‘crown ether’ macrocyclic bislactones using caesium carboxylates of 
pyridine and of benzene dicarboxylic acids J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1978, 383-384. 
21 Paleo, M. R.; Calaza, M. I.; Graña, P.; Sardina, F. J. Stanna-Brook Rearrangement of Carboxylic Acid 
Derivatives. Synthetic Utility and Mechanistic Studies. Org. Lett. 2004, 6, 1061-1063. 
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O produto que illou non era a estannilcetona esperada (composto 11, figura 8), se non o moito 
más complexo bis-hemiacetal 12, resultado dunha dimerización da oxazolidinona de partida 10 
a través dunha reacción de formación dun enlace C-C. 

 

Figura 8. Intento de preparación da estannilcetona 11 e intervención da serendipia para descubrir 
unha nova reacción orgánica 

Ao atoparse unha transformación química nova, todo investigador debe afrontar dúas tarefas: a 
primeira é buscar precedentes da reacción na bibliografía, e se resulta que a reacción é 
verdadeiramente descoñecida ata ese momento, entón debe acometer a segunda tarefa, que é 
tratar de propoñer un mecanismo para ela. 

A navalla de Ockham nos aconsella buscar a hipótese máis simple para explicar as observacións 
realizadas, no noso caso a transformación crave desta reacción, que é a formación do enlace C-C 
marcado en vermello na estrutura 12. Nós supuxemos que a adición do composto organolítico 13 
á oxazolidinona de partida 10 (figura 9) podería explicar a dimerización observada.22 Pero o quid 
da cuestión é como a reacción da oxazolidinona 10 con tributilestannil-litio conduce ao organolítico 
13 en primeiro lugar? Para explicar satisfactoriamente este paso foron necesarias, unha vez máis, 
unha comparación cunha reacción “relativamente” análoga e o uso do tándem Mecánica Cuántica-
Táboa Periódica. 

 

Figura 9. Unha hipótese de como se produce a formación do dímero 12 

 
22 As reaccións de compostos organolíticos con ésteres típicamente conducen á formación dun enlace 
C-C entre o carbono do organolítico unido ao Li e o carbono carboxílico do éster. 
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A transposición de Brook23 é unha reacción que transforma β-sililalcóxidos (14) en  
α-oxicarbanións (16, figura 10). Este reagrupamento transcorre a través dun estado de transición 
cun átomo de Si pentacoordinado.24 

 

Figura 10. Un exemplo típico da transposición de Brook e o seu proposto estado de transición 

Nos fixamos nesta transposición porque o alcóxido 14 é unha especie ata certo punto parecida a 
un intermedio plausible da nosa reacción, o estannilalcóxido 17. Este é o produto esperado dunha 
adición do reactivo organometálico de Sn ao carboxilo da oxazolidinona (figura 11). A similitude 
entre 14 e 17 reside en que os dous compostos posúen un átomo do grupo 14 da táboa periódica 
unido ao carbono que porta a funcionalidade alcóxido. 

 

Figura 11. Proposta do mecanismo do reagrupamento estanna-Brook 

A transposición de Brook ten lugar con facilidade a través do estado de transición 15 (figura 10) 
porque o átomo de Si ten dispoñibles orbitais 3d baleiros de enerxía suficientemente baixa como 
para acoller os electróns que lle doa o átomo de osíxeno cargado negativamente. Podería o átomo 
de Sn no hipotético estado de transición da nosa reacción (especie 18, figura 11) desempeñar un 
papel análogo e así facilitar o reagrupamento do alcóxido 17 ao organolítico 19? Se fose así, xa 
teríamos un mecanismo viable para a nova reacción. A Táboa Periódica nos axudou a respostar 
afirmativamente esta cuestión. O Sn ten una configuración electrónica análoga á do Si (por iso 
pertencen ao mesmo grupo). Así o Sn conta con orbitais 5d baleiros de enerxía suficientemente 
baixa como para aceptar os electróns cedidos polo osíxeno de 18. Ademais, o Sn ten un raio 
atómico maior (225 pm) co Si (210 pm), un factor que fai que o Sn estabilice mellor que o Si a 
carga negativa que se xera nestes átomos nos estados de transicións destas transposicións (18 
vs. 15).25 Isto debe facer que o reagrupamento do 17 para dar 19 transcorra máis rapidamente 
que o de 14 para dar 16. 

Estes sinxelos argumentos mecánico-cuánticos, e o feito de que o Si e o Sn pertenzan ao mesmo 
grupo da Táboa Periódica, foron os elementos decisivos para que puidéramos plantexar un 
mecanismo análogo ao da transposición de Brook para a reacción recén descuberta. Por isto non 

 
23 https://es.wikipedia.org/wiki/Transposición_de_Brook. 
24 Brook, A. G. Molecular rearrangements of organosilicon compounds. Acc. Chem. Res. 1974, 7, 77-84. 
25 Un electrón adicional nun átomo sofre menores repulsións interelectrónicas canto maior sexa o 
volumen do orbital onde esté aloxado, de ahí a dependencia da estabilidade dos ións co raio 
atómico/iónico. 
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debería sorprender que bautizásemos a nova reacción co nome de reagrupamiento estanna-
Brook. 

5. O OLOR. UNHA PROPIEDADE BIOLÓXICA PERIÓDICA? 

Un olor26 é a sensación resultante da recepción dun estímulo polo sistema sensorial olfactivo. 
Chámase odorante á substancia que é capaz de producir ese estímulo e, como consecuencia, de 
provocar a percepción olfactiva. 

O sentido do olfacto está mediado polo nervio olfactivo. As células do receptor olfactivo son 
neuronas que se atopan no epitelio olfactivo, unha pequena zona de tecido na parte posterior da 
cavidade nasal. Hai millóns de neuronas receptoras olfactivas que actúan como células de 
sinalización sensorial. Cada neurona ten cilios expostos directamente ao aire. Os odorantes 
únense a proteínas receptoras (os receptores odoríferos) nos cilios e actúan como un estímulo 
químico, iniciando sinais eléctricas que percorren os axóns do nervio olfactivo ata o cerebro. 

A percepción dos olores ten un importante papel na evolución das especies: moitos animais 
captan, a través dos olores, a presenza das femias receptivas da súa especie, dos inimigos, dos 
alimentos ou presas, e mesmo de outras especies coas que interaccionar positiva (polinización, 
por exemplo) ou negativamente (velenosas, por exemplo). 

Os olores desagradables desempeñan varios papeis na natureza, normalmente relacionados con 
advertir dun perigo. Un exemplo disto é que cando os animais morren liberan un olor 
desagradable, cuxo compoñente principal é a putrescina, unha diamina alifática volátil que 
resulta da descomposición do aminoácido L-arxinina das proteínas dos tecidos en putrefacción. 
Investigacións en animais demostraron que a putrescina funciona como unha poderosa sinal 
quimiosensorial que obriga ao perceptor a abandonar ou evitar a zona onde o olor é 
detectado.27,28 Esta resposta defensiva, sexa evolutivamente codificada na especie ou aprendida 
polos individuos, é extremadamente útil, non soamente na vida diaria dos animais, para evitar 
infeccións, se non tamén nun laboratorio químico para evitar exposicións a sustancias volátiles 
tóxicas. 

Numerosas evidencias anecdóticas na bibliografía29 apuntan a unha sorprendente tendencia 
periódica relacionada con compostos volátiles de elementos do grupo 16. A medida que se 
descende no grupo o olor dos compostos que posúen un grupo X-H (OH, SH, SeH e TeH)30 vaise 

 
26 https://gl.wikipedia.org/wiki/Olor 
27 (a) Yao, M.; Rosenfeld, J.; Attridge, S.; Sidhu, S.; Aksenov, V.; Rollo, C. D. The ancient chemistry of 
avoiding risks of predation and disease. Evol. Biol. 2009, 36, 267–281. (b) Prounis, G. S.; Shields, W. M. 
Necrophobic behavior in small mammals.  2013, 94, 41–44. (c) Wisman, A.; Shrira, I. The smell of death: 
evidence that putrescine elicits threat management mechanisms. Front. Psychol. 2015, 6: 1274. 
28 Putrescina tamén se atopa en alimentos contaminados por bacterias, tanto Gram-positivas como 
Gram-negativas: Wunderlichova, L.; Bunkova, L.; Kountny, M.; Jancova, P.; Bunka, F. Formation, 
Degradation, and Detoxification of Putrescine by Foodborne Bacteria: A Review. Comprehensive Reviews 
in Food Science and Food Safety. 2014, 13, 1012-1030. 
29 Por exemplo: (a) https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2012/05/15/things_i_wont_ 
work_with_selenophenol. (b) https://blogs.scientificamerican.com/the-curious-wavefunction/ 
chemists-and-bad-smells-and-sulfur-a-productive-pairing/ 
30 Non hai referencias sobre os olores de compostos dos outros dous elementos do grupo 16: o polonio 
(Po) é radioativo, así que no é probable que ninguén estudiase se o PoH2 ten un olor agradable ou non, 
e o livermorio (Lv) é un exótico elemento artificial do que, aínda, non se coñecen compostos. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Sistema_olfactivo
https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odorante&action=edit&redlink=1
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tornando cada vez máis desagradable, ata chegar a extremos totalmente insoportables.31 É o olor, 
segundo isto, unha propiedade periódica? 

Tendo en conta que o olor procede dunha interacción das moléculas odorantes con receptores 
proteicos, non parece ter moita base a idea de que o olor sexa unha propiedade periódica, pero 
iso non altera o feito da aparente periodicidade dos olores dos compostos volátiles do grupo 16. 
Cal podería ser, entón, a orixe deste comportamento? 

Unha regra non escrita para os químicos inorgánicos é que se unha molécula volátil é un bo 
ligando para ións metálicos, probablemente terá un olor moi forte. O sistema olfactivo humano é 
extremadamente sensible a tioles, aminas e isonitrílos, que son bos ligandos para ións metálicos, 
pero non é sensible para alcohois, que son ligandos moi pobres. Dado que tioles e aminas volátiles 
son produtos de degradación de proteínas que se atopan nos alimentos pútridos, a identificación 
destes compostos en moi baixos niveis de concentración é crucial para evitar os envelenamentos 
alimentarios. O que non parece probable é que o sistema olfactivo dos mamíferos haxa 
evolucionado para detectar bos ligandos para ións metálicos, ou si? 

A observación crave para explicar a “periodicidade” do olor de certos compostos de S, Se e Te é a 
que se refire a que bos ligandos de ións metálicos teñen un olor forte. Baseándose nesta 
observación, Robert Crabtree adiantou xa en 1979 que os receptores olfactivos deberían ser 
metaloproteínas que contivesen Cu(I): “Dos metais biolóxicamente importantes, o cobre(I),32 
particularmente cando se coordina a un centro aniónico "brando" como I ou SR, ten unha alta 
afinidade por todas as substancias malodorosas mencionadas anteriormente [tioles, selenoles, 
teluroles, aminas, fosfinas, arsinas, isonitrilos]33 e unha baixa afinidade fronte ao CO34 e parece ser 
o candidato máis probable para un centro metalo-receptor na olfacción”.35 

Máis de 30 anos de estudios experimentais conseguiron finalmente establecer a certeza da 
conxectura de Crabtree para un receptor dun vertebrado (o receptor MOR244-3), que contén un 
ión Cu(I) no seu sitio de unión aos odorantes (figura 12).36 Este receptor únese con moita 
afinidade a odorantes que conteñen átomos de xofre (e moi probablemente de Se e Te tamén, 
cando menos). 

 
31 Un comportamento similar o presentan os hidruros dos elementos do grupo 15 (N, P, As, Sb), aínda 
que non tan periódico: amoníaco (NH3) e estibina (SbH3) teñen olores moi desagradables, mentres que 
fosfina (PH3) é inodoro cando está puro, e arsina (AsH3) ten un certo olor a allo. 
32 Un ácido de Lewis moi brando. 
33 Todas elas bases de Lewis brandas. 
34 Unha base de Lewis dura, o mesmo que H2O e os alcohois. 
35 Crabtree, R. H. Copper (I): A possible olfactory binding site. J. Inorg. Nuc. Chem. 1978, 40, 1453. 
36 (a) Li, S.; Ahmed, L.; Zhang, R.; Pan, Y.; Matsunami, H.; Burger, J. L.; Block, E.; Batista, V. S.; Zhuang, H. 
Smelling Sulfur: Copper and Silver Regulate the Response of Human Odorant Receptor OR2T11 to Low-
Molecular-Weight Thiols. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13281-13288. (b) Block, E.; Batista, V. S.; 
Matsunami, H.; Zhuang, H.; Ahmed, L. The role of metals in mammalian olfaction. Of low molecular 
weight organosulfur compounds. Nat. Prod. Rep. 2017, 34, 529-557. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022190278800712
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Figura 12. O sitio activo de MOR244-3 sen (c) e con (d) o ligando metiltiometiltiol (MTMT) (Fonte: Refs. 
36a,b) 

A intensidade do olor dos compostos volátiles dos elementos do grupo 16 parece ser proporcional 
a brandura dos elementos que se ligan ao Cu(I) do receptor, o que é coherente co establecido pola 
teoría de ácidos e bases duros e brandos que xa discutimos neste artigo. 

 

2. REFLEXIÓN FINAL 

A proba da grandeza da clasificación periódica que Mendeleev e outros nos legaron fai máis de 
150 anos é que segue a ser unha ferramenta utilísima para resolver problemas e enigmas que 
aínda estamos descubrindo hoxe. Especialmente cando a conxugamos adecuadamente coa 
Mecánica Cuántica, o seu poder explicativo e preditivo semella non ter límites.  Menos mal!, 
porque quedan desafíos dabondo que afrontar como para dar traballo e satisfacción a moitas 
xeracións de químicos.  

Pero calquera ferramenta, incluso unha tan poderosa como a combinación da Mecánica Cuántica 
e a Táboa Periódica, so é tan afiada como a mente que a emprega e a man que a manexa. 
Continuemos, pois, a traballar para que sigamos contando con mentes lóxicas e espertas e mans 
con destreza e fortuna mentres non se esgoten os desafíos que nos ofreza o Universo. Coido que 
temos tarefa para tempo. 
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1. INTRODUCIÓN 

No ano 2019 conmemorouse o 150 aniversario da táboa periódica dos elementos químicos; esta é unha 
boa ocasión para destacar o papel que, a química, tivo no desenvolvemento da sociedade. A táboa 
periódica no seu primeiro esquema foi creada por Dimitri Mendeleyev, un científico ruso que impartía 
a súa docencia na universidade de San Petersburgo. Quen isto escribe tivo a oportunidade de visitar a 
aula naquela lonxana universidade quedando impresionado pola colosal escultura da súa imaxe 
barbuda que contemplaba aos asistentes irradiando un respecto esaxerado. 

  
Figura 1. Dimitri Mendeleyev 

 

* Artigo traducido ao galego, coa supervisión do autor, por Manolo R. Bermejo. 

BUSCANDO NA TÁBOA PERIÓDICA DOS 
ELEMENTOS QUÍMICOS* 

ARCE ARCE. ALBERTO 
Catedrático de Enxeñaría Química 
Profesor Emérito da Universidade de Santiago de 
Compostela 
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Se analizamos todo canto nos rodea construído polo home, a Química estivo sempre en dita 
construción polo que o dito de “todo é química” ten o seu punto de lóxica. En xeral a Química é una 
parte moi importante da ciencia e o seu continuado estudio é una parte moi importante da Ciencia e o 
seu continuado estudio supuxo ente outros logros a aparición de novos materiais, hoxe considerados 
imprescindibles na nosa actividade cotián. A importancia da Química é tal que supón unha disciplina 
independente para o seu estudio e práctica posterior. 

En Galicia cinco facultades universitarias (dúas orientadas á Tecnoloxía de alimentos) ofrecen o grao 
de Química correspondente, ademais dos centros onde se ofrece o grao de enxeñaría química como a 
escola superior de enxeñaría da Universidade de Santiago e os correspondentes centros de Vigo e Lugo. 
Estes centros dedicados ao estudio da Química nas súas diferentes facetas son un exemplo da 
importancia que, esta disciplina, ten para a sociedade. 

A Química tivo ao longo dos anos excelentes profesores impartindo docencia. O ano 2019 a Real 
Academia Galega das Ciencias dedicouno ao Profesor Don Tomás Batuecas Marugán, catedrático de 
química física da Universidade de Santiago e profesor de gran prestixio internacional, experto na 
determinación das masas atómicas. Quen escribe este artigo foi alumno seu na Facultade de Ciencias 
cando iniciou a súa carreira no 1961, un dos últimos cursos do Prof. Batuecas. Recordo que, D.Tomás, 
nos facía aprender a táboa periódica dos elementos e que, ao final do curso, nola preguntaba de xeito 
que non nos podíamos escapar. A min tocoume o sexto período e escribín no encerado os 32 elementos 
que o formaban. Entrañables recordos desa etapa como alumno de Ciencias Químicas. A aula na que 
Don Tomás daba clase (acompañábao sempre a súa adxunta Mari Carme Meijón) era a chamada Tras-
Magna, que xa non existe na Facultade de Química, unha aula moi inclinada que me veu á memoria na 
citada aula de Mendeleyev na Universidade de San Petersburgo. Curiosamente, aínda que xa pasaron 
moitos anos, sígome lembrando da táboa periódica completa, unha ferramenta moi importante para 
os químicos. A achega de Mendeleyev coa súa táboa periódica foi dunha importancia enorme 
destacando o feito de predicir a existencia de elementos químicos aínda non coñecidos, incluíndo as 
súas propiedades, e que posteriormente se verificaría a súa existencia real. 

 

 
Figura 2. Don Tomás Batuecas Marugán. 
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2. ALGÚNS ELEMENTOS QUÍMICOS DA TÁBOA PERIÓDICA 

Aínda que todos os elementos químicos da táboa periódica teñen o seu espazo e a súa importancia 
quixera, nesta artigo, prestarlle unha certa atención a varios elementos químicos decisivos na vida das 
especies. Os dous primeiros serían o nitróxeno e o osíxeno que constitúen máis do 99% da aire que 
nos rodea e, a eles, sumaría o hidróxeno que, xunto co osíxeno, forman a molécula da auga. Obviamente 
heinos relacionar con aspectos industriais nos que interveñen, considerando que a miña área 
profesional oriéntase cara a química industrial, espazo que teño estudado de forma especial. 

Os filósofos presocráticos estableceron os catro parámetros necesarios para definir a natureza: a terra, 
a auga, o aire e o fogo, evidenciando a importancia que, estes termos, tiveron desde sempre no futuro 
da vida mesma. Fixarémonos seguidamente no segundo e terceiro destes parámetros. 

2.a. O NITRÓXENO E O OSÍXENO 

O nitróxeno é o elemento número 7 da táboa periódica. Está presente no aire atmosférico nunha 
proporción do 78,14% en volume e nun 75,6% en peso. Xunto co osíxeno completan o 98 % da aire, 
aos que cumpriría sumar os gases nobres e outros compostos que se forman pola actividade humana 
e pola actividade meteorolóxica. 

O osíxeno é o elemento número 8 da táboa periódica. Representa o 23,1% en peso da aire e trátase dun 
elemento vital para a supervivencia das especies e da vida animal 

 
Figura 3. Elementos nitróxeno e osíxeno 

A actividade humana, a traveso da contaminación da aire, envía á atmosfera compostos sulfurados e 
nitroxenados que derivarán noutros compostos por reaccións químicas coa humidade da aire. As 
descargas eléctricas poden disociar moléculas de auga, de nitróxeno e de dióxido de carbono 
formándose ozono, amoníaco, ácido nítrico ou nitrato amónico entre outros. A choiva ácida envía ao 
solo o nitrato amónico (NH4NO3) e o hidróxido amónico (NH4OH) constituíndo un valioso pero 
insuficiente abono. Naturalmente a intensidade dos cultivos na actualidade precisa de adubos 
nitroxenados moito máis de dez veces superior a esta baixa achega. 

 
Figura 4. O nitróxeno industrial e na natureza 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://configuracionelectronica.win/wp-content/uploads/2019/05/Configuraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-del-nitrogeno-300x225.jpg&imgrefurl=https://configuracionelectronica.win/configuracion-electronica-del-nitrogeno/&docid=cS5-0jCsGgQkVM&tbnid=Df9nnt5I1V1gdM:&vet=12ahUKEwjT1N3h--LmAhWT3YUKHZS2DdE4ZBAzKCowKnoECAEQLQ..i&w=300&h=225&bih=539&biw=1188&q=imagenes%20del%20nitrogeno&ved=2ahUKEwjT1N3h--LmAhWT3YUKHZS2DdE4ZBAzKCowKnoECAEQLQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi7rcii--LmAhUGWBoKHb8gCbYQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.todociencia.com.ar/es-identificado-el-oxigeno/&psig=AOvVaw1oN6ojt1ihyFH96hXJ8K2O&ust=1577987137743466
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://static.wixstatic.com/media/81e001_66a0d3e79df7490dbb9d1349c86e32c4%7Emv2.png/v1/fill/w_282,h_208,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/81e001_66a0d3e79df7490dbb9d1349c86e32c4%7Emv2.webp&imgrefurl=https://ecogaspagina.wixsite.com/gasesuniversales/nitrogeno&docid=3gy--kw1FBI50M&tbnid=rBJ-oS3pdRCLSM:&vet=12ahUKEwiPv8Kv-eLmAhX9DGMBHfwuCKg4yAEQMygPMA96BAgBEBI..i&w=282&h=208&bih=539&biw=1188&q=imagenes%20del%20nitrogeno&ved=2ahUKEwiPv8Kv-eLmAhX9DGMBHfwuCKg4yAEQMygPMA96BAgBEBI&iact=mrc&uact=8
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Os enxeñeiros químicos contemplamos ao aire como unha valiosa materia prima, practicamente 
inesgotable e, desde o punto de vista do seu aproveitamento químico- industrial, se pode utilizar por 
dúas vías de obtención. A primeira sería a separación dos seus compoñentes e, a segunda, a 
combinación dos mesmos ou con outros elementos para proporcionar á humanidade compostos 
necesarios para o desenvolvemento da sociedade. 

2.b. PROCESOS DE SEPARACIÓN DOS GASES DO AIRE 

As aplicacións do nitróxeno do aire son diversas. A aplicación máis importante sería a fabricación de 
amoníaco (NH3), a ela sumaríase a produción de cianamida cálcica (CN2Ca) e, tamén, a súa utilización 
coma gas inerte. 

O osíxeno utilízase no campo da combustión, nas reaccións de osixenación en xeral, nos sopretes de 
soldadura e nos procesos de corte de metais. Tamén se emprega para o cróqueo do metano (CH4), na 
oxidación catalítica do amoníaco ou como comburente dos foguetes artificiais entre outros moitos 
usos. Trátase dun produto relativamente caro, polo que con frecuencia nas súas utilizacións emprégase 
osíxeno de pureza media (85-95%), restrinxíndose a aplicación do de gran pureza (>95%) ao caso de 
non diluír os produtos da combustión polo nitróxeno do aire. 

O proceso de separación destes compoñentes (N2 e O2) máis importante, sería a destilación do aire. A 
alimentación antes da correspondente rectificación implica licuar o aire. A presión ambiental, o 
nitróxeno, ferve a 78K e osíxeno a 90K, diferenza de temperaturas de ebulición dabondo grande como 
para a realización do proceso de separación. Previamente hase licuar o aire utilizándose ciclos de 
compresión e intercambios de calor combinados (proceso isoentrópico) ou ciclos de compresión, 
intercambio de calor e expansión sucesivos. A separación de ambos gases do aire, unha vez licuado, 
realízase seguindo diversos esquemas de traballo, como a columna Claude ou a dobre columna Linde, 
sendo esta última a máis axeitada pola mellor integración enerxética do proceso. Mediante 
rectificación conséguese osíxeno e nitróxeno de gran pureza.  

 
Figura 5. Compoñentes do aire: N2, O2 e a auga das nubes. 

Un composto presente no aire é a auga que forman as nubes. O aumento de concentración de auga nas 
nubes produce a choiva cuxa evaporación posterior se acumula novamente nas nubes completando así 
o ciclo da auga na natureza. 
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2. c. O HIDRÓXENO 

O hidróxeno é o primeiro elemento químico da táboa periódica. É moi lixeiro aínda que cumpre 
manipulalo con gran coidado por ser moi inflamable. Considérase o elemento máis abondoso do 
universo, sendo o principal compoñente das estrelas. As reaccións de fusión dos isótopos do hidróxeno 
presentes nas estrelas son a razón da enerxía que provén dos astros. No noso planeta, o hidróxeno, 
aparece sempre unido a outros elementos, formando a auga como composto máis destacado. 

 
Figura 6. O elemento hidróxeno 

Nas refinerías de petróleo utilízase, na unidade de hidrodesulfurtación, nela, o hidróxeno, reacciona 
cos compoñentes azufrados das correntes petrolíferas formando SH2 e eliminándose así os 
compoñentes azufrados. Esta operación corresponde ás directivas europeas que limitan o contido en 
xofre nos combustibles dos coches a máximo de 10 ppm. 

Na actualidade, ao hidróxeno, se lle contempla como un combustible de gran interese. Reacciona co 
osíxeno con contaminación cero (o produto desta reacción é auga), liberando una gran cantidade de 
enerxía (a entalpia de combustión do hidróxeno é de 286 Kj/mol). Este feito faino moi atractivo como 
combustible, téndose xa deseñados motores e coches utilizando este combustible. De igual xeito se se 
contara con hidróxeno barato a siderurxia podería modificar o sistema de redución do Fe2O3, hoxe 
realizado con carbón, minimizando a contaminación resultante e diminuíndo as grandes inversións 
que as industrias do ferro e do aceiro requiren, e utilizando o H2 como redutor. Contaminantes como 
CO, CO2, hollíns, etc evitaríanse xa que se produciría auga que se incorporaría ao seu ciclo natural. 

2.d. A FABRICACIÓN DO AMONÍACO 

No século XIX os adubos máis estendidos para o seu uso agrícola eran o guano (acumulación de 
excrementos de aves mariñas durante centos de anos) e, tamén, o chamado nitrato de chile (nitratos 
de sodio e potasio), chamado así pola súa procedencia daquel país. A necesidade de estender os 
cultivos, por mor do crecemento da poboación, mantendo a sostibilidade do terreo, obrigou á 
sociedade a fabricar adubos nitroxenados, podéndose así dosificar a composición dos abonos 
(fundamentalmente contido do nitróxeno, fósforo e potasio) para a súa aplicación segundo a 
necesidade dos terreos de cultivo. 

A necesidade dos adubos para a agricultura fixo que se construíran fábricas de amoníaco e de nitrato 
amónico en case todos os países desenvolvidos 

A fabricación do amoníaco segue o chamado proceso de Haber, segundo o cal o nitróxeno e o hidróxeno 
reaccionan directamente para formar o amoníaco. A reacción de síntese combina o nitróxeno 
(proporcionado polo aire) e o hidróxeno (xerado polo gas natural fundamentalmente). O gas natural 
ten un 96% de metano, sendo o composto que proporciona o hidróxeno para a reacción da síntesedo 
amoníaco. A separación do hidróxeno e do carbono, do CH4, faise polo reformado catalítico do gas 
natural, combinándose o carbono co osíxeno do aire, polo que o gas de síntese contería: hidróxeno, 
nitróxeno, e dióxido de carbono, cunhas impurezas de metano e monóxido de carbono. Na planta de 
fabricación, a separación do CO2 realízase por absorción do gas de síntese en metanol-aminas e en 
etanol-aminas ou ben en disolucións de carbonatos. A desorción do CO2 absorbido permite recuperar 
este produto para o seu uso posterior, como podería ser a síntese de urea. A separación do CO2 do gas 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiKhJ7h-OLmAhWCzoUKHfvgCjsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.peroxidodehidrogeno.net/hidrogeno/&psig=AOvVaw39SiX21AKxSA592zYJ-H6s&ust=1577986572617845
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de síntese é esencial xa que, este composto, desactiva os catalizadores da síntese do amoníaco. A 
separación das impurezas do proceso realízase en unidades adaptadas ao proceso como os 
metanadores ou o “shift converter”. 

Unha vez disposta a mestura de nitróxeno e hidróxeno nas proporcións axeitadas lévanse ao reactor 
que opera a presión elevada (desde 300 ata 1000 bar) e, co catalizador axeitado, conséguese a síntese 
do amoníaco. 

A economía de escala obrigou ao peche de diversas factorías para a fabricación, en Galicia, do 
amoníaco; como foi o caso da fábrica de Fertiberia ao lado da Coruña. Tratábase dunha fábrica 
emblemática no noso país e a súa importancia foi tal que determinou que, Renfe, abrise vías de 
ferrocarril con cargadeiros na propia factoría para a chegada e a expedición dos diversos materiais. Ao 
peche desta empresa sumouse a desaparición da empresa S.A. Cros, no Burgo de Culleredo (ao lado da 
Coruña), dedicada tamén á preparación de adubos. Os químicos maiores lembramos esta factoría con 
certa pena, recordando aínda as históricas cámaras de chumbo para a fabricación do ácido sulfúrico 
na empresa Cros. Nas Pontes de García Rodríguez había unha fábrica de nitrato amónico que tamén se 
pechou, se ben esa zona gañou moito, economicamente, no seu tempo coa construción dunha central 
térmica, hoxe en perigo de peche polas limitacións de emisións contaminantes á atmosfera impostas 
pola Unión Europea. 

O amoníaco fabricado supuxo un cambio importante na preparación e distribución de adubos. Os 
vellos guano e nitrato de chile deixaron de ser utilizados case por completo. Os abonos de fábrica 
dosificaban as proporcións dos compoñentes dos fertilizantes na forma precisa e os custos fixéronse 
moi competitivos, o que xustificou de modo claro o seu emprego na agricultura. O amoníaco, foi i é, un 
produto de gran relevancia para a sociedade. 

2.e. IMPORTANCIA INDUSTRIAL DA AUGA 

A molécula de auga, H2O, está formada polo hidróxeno e o osíxeno, polo que unha primeira aplicación 
será a súa separación para obter dichos compoñentes puros. A auga está presente na maioría dos 
procesos de fabricación, non só como un produto dos mesmos procesos senón, tamén, como produto 
auxiliar para etapas de intercambio de calor ou de transmisión enerxética. Así mesmo una importante 
aplicación é como disolvente. É un produto de ampla dispoñibilidade e cun custo aceptable, o seu 
consumo é imprescindible para a humanidade 

Desde o punto de vista industrial da dispoñibilidade de auga, temos que considerar, dun lado o da auga 
potable ou “doce” e, polo outro, o da auga do mar. En relación coa primeira diremos que, esta auga, 
atópase na natureza como auga natural. Esta auga natural non é pura nin pode selo. Algúns dos 
produtos que contén (O2 e CO2 fundamentalmente) exaltan a capacidade disolvente da auga. Dos 
sólidos disolvidos teñen especial importancia as sales de calcio e de magnesio (augas duras), 
restándolle á auga capacidade para o seu uso en caldeiras de vapor e, tamén, pola súa deposición en 
tubarias pudendo chegar a obturalas. En Galicia temos a sorte de dispor de augas con moi baixa 
proporción de calcio e de magnesio, polo que se reduce considerablemente o problema anterior. O 
contacto da auga con produtos non desexados, como os orgánicos, produce un efecto de contaminación 
que debe ser corrixido antes do seu posterior uso. 

As características das augas deben ser valoradas antes da súa aplicación. A grandes resgos podemos 
falar do seu olor e sabor, aos que seguirían a color, turbidez, acidez e alcalinidade. A demanda química 
e biolóxica de osíxeno (DQO e DBO), que relacionamos coa súa aplicación biolóxica fundamentalmente, 
mide a destrución da capacidade oxidante da auga. Os vertidos industriais deben controlar con 
precisión estes parámetros para o seu posterior uso. 

O tratamento das augas para a súa reutilización ou vertido pódese clasificar en primario, secundario 
ou terciario. O primeiro é un tratamento de tipo físico, como a filtración. O segundo consistiría na 
formación de flocules que, ao se separar, normalmente por sedimentación, arrastran as impurezas 
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disolvidas. Os tratamentos terciarios corresponden a tratamentos especiais como o cambio iónico, a 
destilación ou a adsorción mediante carbón activo; así como tratamentos biolóxicos (depuración 
bacteriana) ou os químicos (cloración). 

 
Figura 7. As augas naturais. 

A electrólise permite a separación do osíxeno e o hidróxeno da auga con gran pureza. O consumo 
eléctrico é decisivo nas industrias electroquímicas dado que a calor de formación da molécula de auga 
é de 13,178 KJ/Kg, magnitude que nos da unha idea sobre a tensión e a sobretensión empregadas. 
Cando o NaCl está disolvido na auga, a súa electrólise, nos permite obter o cloro (Cl2) e algúns 
derivados como o hipoclorito sódico (NaClO), necesarios para a fabricación das lixivias ou para 
operacións de branqueo. En Galicia contamos ata hai pouco cunha fábrica electroquímica en 
Pontevedra (Elnosa) pechada pola conxuntura empresarial e político-ambiental existente, 
privándonos do hipoclorito sódico que se demanda para operacións de depuración e branqueo, e que 
agora compre importar de Portugal. 

2.f. A AUGA DO MAR COMO MATERIA PRIMA QUÍMICO-INDUSTRIAL 

A auga considérase o disolvente químico por excelencia e o mellor exemplo dese uso é precisamente a 
auga do mar. Contén diversos compostos como son os cloruros, os sulfatos e os carbonatos, destacando 
a proporción de NaCl. A auga do mar absorbe o CO2 e o SO2 existentes no aire (a súa capacidade de 
absorción é triplo que a da auga doce) axudando deste xeito á eliminación do exceso destes compostos 
no aire atmosférico e diminuíndo o efecto invernadoiro que crean no noso planeta. Como dato de certa 
curiosidade a maior parte dos elementos químicos coñecidos están presentes na auga do mar, por 
exemplo: a prata está na orde de 10-6, o cobre na orde de 10-7 e o ouro na orde de 10-8 (0,01 g/m3) Estas 
cifras parecen insignificantes, pero se fora posible a súa extracción, co reparto de todo o ouro contido 
nos océanos do planeta nos tocaría, a cada habitante, 10 toneladas de ouro.  

O iodo do mar concéntrase nas algas, que son a materia prima para a obtención dos máis diversos 
produtos como os alxinatos e o agar-agar. 

O NaCl contido na auga do mar emprégase á súa vez como materia prima para outros usos. As súas 
aplicacións son moitas destacando o seu uso como conservantes de alimentos ou por ser materia prima 
para a fabricación do carbonato sódico (proceso Leblanc primeiro e logo substituído polo proceso 
Solvay). O Na2CO3 foi, e aínda o é, o álcali industrial máis común. O proceso Solvay é o proceso utilizado 
hoxe máis empregado aínda que se propuxeron algunhas modificacións como é o emprego do cambio 
iónico. En todos estes procesos o produto non desexado é o CaCl2. 
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Figura 8. Salinas de onde obter o NaCl. 

 

 
Figura 9. Auga do mar. 

 

Nos últimos anos vense utilizando as augas dos mares para regadíos, en agricultura, previo proceso de 
desalinización. Estas técnicas de desalinización son moi variadas destacando a destilación 
(evaporación preferentemente) ou a de separación mediante membranas. Estas últimas utilizan 
preferentemente a osmose inversa. A reversión do proceso osmótico require o uso de elevadas 
presións (da orde de 70 bar) dado que a presión osmótica da auga do mar é de 25 bar e débese superar 
moito ese valor para compensar os efectos de polarización da concentración que ten lugar na 
superficie das membranas. A auga potable que se consigue con esta técnica non sería axeitada para o 
consumo humano, dado que non consegue eliminar todas as sales contaminantes, pero si sería 
axeitada para o  seu uso en regadíos. 

 3. FINAL 

As reflexións anteriores, sobre os elementos químicos nitróxeno, osíxeno e hidróxeno, que 
inevitablemente debemos estender aos medios naturais onde se atopan moi abondosas, nos indican a 
importancia destes elementos para a humanidade e para a vida das especies. Non só pola utilización 
directa destes medios, senón tamén polo seu uso como materias prima para a fabricación doutros 
compostos que a sociedade demanda. Hoxe sería difícil conseguir unha agricultura sostible sen dispor 
de adubos axeitados e do uso de auga para os correspondentes regadíos. Sen estes produtos extensas 
zonas xeográficas se desertarían ou a vida nelas reduciríase considerablemente. Cos produtos 
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derivados desta agricultura conséguense os alimentos que permiten que a humanidade poda organizar 
a súa alimentación para largas temporadas. Incluso se chegou a utilizar estes medios para prácticas 
deportivas, poñendo de manifesto que a imaxinación humana non parece ter límite para o seu propio 
beneficio.  

Polo que se refire aos procesos químicos industriais correspondentes indicouse varias veces que son 
de importancia decisiva, aínda que a investigación científica segue a traballar na mellora dos procesos 
existentes ou na procura de novos procesos químicos nun intento de mellorar a vida e o entorno da 
humanidade. 

O papel xogado pola química tería sido máis destacado en Galicia se a industria química se tivera 
desenvolvido mellor. Pero a conxuntura social e económicas presentes supuxeron moitos cambios ao 
que contribuíron unhas comunicacións deficientes para salvar o tradicional illamento de Galicia. 
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1. INTRODUCIÓN 

Seguindo a clasificación dos elementos químicos, de acordo con o seu predominio nas diferentes 
“esferas xeoquímicas”de Goldschmidt VM (1954); atmófilos, hidrófilos, biófilos, litófilos, 
calcófilos e siderófilos, pódese establecer unha primeira relación entre a composición elemental 
destes compartimentos do planeta Terra e a Táboa Periódica (Figura 1). Seguindo este mesmo 
procedemento, Blake Gr et al (2008), propoñían recentemente a definición dos elementos 
“solófilos”, que á súa vez poderíanse situar sobre os grupos e períodos da Táboa e definir nela as 
suas posibles regularidades ou relacións. 

Esta proposta que, teoricamente, non debería xerar ningún problema, na práctica atópase con 
dificultades que aínda non son doadas de solucionar. Sobre todo pola composición elemental que 
se lle debería atribuír a suposta esfera dos “solófilos” derivada, como foi o caso das outras esferas, 
dun numero de análises químicas o suficientemente importante como para establecer 
conclusións de validez xeral. No caso dos solos a situación non é tan clara como nas outras esferas 
porque as poucas análises xeoquímicas que existen a nivel mundial non semellan reunir tódolos 
atributos que se lles esixirían a estas determinacións. Fundamentalmente, por que en moitas 
análises prescíndese sistematicamente da capa orgánica do solo como lle ocorre ao propio Blake 
GR et al (2008) así como aos precedentes de Jackson (1964), Mitchell (1964), Brooks (1972) ou 
Rose (1979) (Shackelette HT e Boerngen JG, 1984). Algo, que aínda que pode estar xustificado 
pola prospección mineral ao que estaban orientadas moitas destas investigacións, resulta 
inadmisible desde un concepto xenuíno do solo, no que a interacción entre os elementos propios 
da biosfera e da litosfera constitúen o cerne das súas reaccións máis representativas (Díaz-
Fierros F, 2011). So, un autor da escola rusa como Vinogradov AP (1959) achega unha primeira 
información de carácter mundial coa materia orgánica incluída, aínda que non ofrece datos sobre 
a profundidade das mostras nin do seu número e distribución rexional, polo que non se pode 
coñecer con seguridade a súa representatividade. Máis recentemente, Bowen HJM (1979), 
despois dunha ampla consideración sobre datos de diferentes autores (entre os que se inclúe a 
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Vinogradov AP) ofrece a súa propia valoración sobre o contido elemental dos solos do mundo, 
considerando os materiais orgánicos, que será a que terán en conta a maioría dos autores 
posteriores que traten esta temática e, en consecuencia, a que se utilizará neste traballo. 

 
Figura 1. Táboa Periódica cos elementos que predominan nas diferentes esferas xeoquímicas de 
Goldschmidt (agás os biófilos) segundo Blake GR et al (2008). 

 

2. COMPOSICIÓN DOS SOLOS E TÁBOA PERIÓDICA  

De acordo con Bowen HJM (1979) os principais compoñentes do solo superiores ao 1 % en peso 
serían: 

Osíxeno (O) 

Silicio (Si) 

Aluminio (Al) 

Hidróxeno (H) 

Ferro (Fe) 

Carbono (C) 

Calcio (Ca) 

Potasio (K) 

49.0 % 

33.0 

7.1 

5.0 

4.0 

2.0 1 

1.5 

1.4 

De todas maneiras, para relacionar a composición dos elementos solófilos coa Táboa Periódica e 
poder incluír outros elementos minoritarios de indubidable interese nos procesos edáficos, 
consideramos moi axeitada a clasificación proposta por Gerasimov JSL e Glazoskaya MA no seu 

 
1 Carbono orgánico. Para Vinogradov (1959) o C total sería  5.0 
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libro Fundamentals of Soil Science and Soil Geography (1965) ao referirse a composición 
elemental dos solos do mundo segundo os datos de Vinogradov (neste traballo utilizaranse os 
datos de Bowen HJM, 1979): 

1. Elementos predominantes (superiores ao 10% en peso): osíxeno e silicio 
2. Elementos nunha proporción  entre 5 e  10% : aluminio, hidróxeno e carbono. 
3. Elementos entre  1 e 5%: calcio, ferro e  potasio. 
4. Elementos entre  0.01 e o 1%:sodio, magnesio, titanio, nitróxeno, manganeso, fósforo, 
xofre, bario, circonio, estroncio, flúor e cloro. 

Representándoos sobre unha Táboa Periódica (Figura 2) amósase unha distribución bastante 
irregular dos mesmos, da que pouco máis se pode deducir que todos eles teñen un número 
atómico baixo (inferior a 12 nos grupos 1 e 2 anteriores e a 38, nos 3 e 4). 

 
Figura 2.  Elementos “solófilos” na Táboa Periódica. 

Esta característica, ven herdada da orixe dos elementos no cosmos, na que a parte fundamental 
está composta por hidróxeno e helio, produtos resultantes do Big Bang, así como os 
correspondentes aos comprendidos entre o carbono (número atómico: 6) e o ferro (n.a.: 26), 
creados nunha etapa posterior, que son o resultado das nucleosínteses nas supernovas e noutras 
estrelas xigantes. O resto dos elementos químicos máis pesados, xa nunha proporción moito máis 
baixa, serían orixinados por procesos que esixirían cada vez máis achegas de enerxía estelar 
(Schlesinger WH, 1997). 

O planeta terra, mantería estas características de predominio dos elementos con valores baixos 
do número atómico, coa importante excepción dos elementos  máis volátiles (H, He, Ne, N2 e CH4) 
que non poderían ser retidos na órbita terrestre coma nos outros planetas rochosos, pola súa 
baixa enerxía gravitacional. Os procesos de consolidación da Terra darían orixe á segregación da 
cortiza cun predominio nela dos silicatos de baixo peso molecular, namentres que os elementos 
calcófilos e os siderófilos se concentrarían nas capas máis internas do manto e do núcleo. 

Os solos, orixinados a partir da cortiza térreste, se diferenciarían da mesma na medida que 
avanzaba o seu proceso de formación (iniciado hai uns 500 millóns de anos), a partir sobre todo 
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da bioacumulación dos materiais orgánicos e a perda doutros por alteración e disolución. A 
comparación das composicións dos solos e da cortiza mediante o Factor de Enriquecemento (FE 
de Sposito G 1989) pode servir para identificar os cambios nos elementos relacionados con estes 
procesos (de ganancia cando FE > 1 e de perda cando é < 1): 

a) Bioacumulación (N, 80; C, 52 e H, 3,3) 
b) Alteración (Ca, 0.59 e Mg, 0.39) 
c) Disolución (Cl, 0.77; K, 0.71 e Na, 0.52) 

Poderíase tamén definir un cuarto grupo co Al (FE = 0.88) e o Si (FE = 1.1) con valores no contorno 
de 1 que se interpretaría como elementos cunha composición semellante á da cortiza, que desde 
o punto de vista edafoxenético corresponderíase cos elementos conformadores do esqueleto  do 
solo,  a parte máis estable e que sirve de matriz para os procesos mobilizadores e acumulativos 
que afectan a os restantes elementos. De todas maneiras, son procesos que non terían un encaixe 
fácil dentro das regularidades máis coñecidas da Táboa Periódica. 

 

3. ÁTOMOS OU IÓNS? 

No ano 2004 o xeólogo da universidade de Georgia (USA) Railsbck LB, sinalaba nun importante 
traballo (“An Earth Scientist´s Periodic Table of the Elements and their ions”) ao referirse á Táboa 
Periódica nas súas versións máis clásicas que, “Ao poñer o foco sobre os átomos na súa forma 
elemental mais que cargada, ditas táboas serviron mellor aos químicos que aos científicos da terra, 
quen consideran que a maioría das cuestión das que tratan refírense aos estados oxidados ou 
reducidos da natureza”. 

Para resolver este problema construíu unha Táboa Periódica na que os elementos aparecen 
representados segundo seus estados de oxidación, polo que poden incluírse varias veces nela, e 
por outra parte a divide en tres bloques: a) catións duros, sen electróns externos, b) catións 
intermedios e brandos con electróns externos e c) anións. A partir da mesma establece unha serie 
de relacións gráficas de procesos xeolóxicos que poden ser doadamente explicados e 
referenciados coa nova táboa. 

Esta proposta, non facía máis que seguir as formulacións que Goldschmidt VM , un dos país da 
xeoquímica,  xa anticipara en 1937 cando definiu os principios que controlaban a distribución dos 
elementos en minerais e rocas, en medios fundamentalmente sedimentarios . Nelas considerou 
que o potencial iónico  definido pola relación entre a carga iónica (Z) e o radio (r) era a propiedade 
que mellor xustificaba os procesos de acumulación dos elementos  nas rochas sedimentarias 
segundo os grupos de a) catións, b) elementos hidrolizados e c) anións complexos solubles. 
Poucos anos despois, Hutchinson GE (1943) utilizando o mesmo esquema demostraba como os 
elementos biófilos acumulaban os elementos que polo seu valor de Z/r ( menor de 3 ou superior 
a 12) eran máis solubles, ben como catións ou coma anións complexos. 

Posteriormente, Blake GR et al (2008) aplicaron esta relación  Z/r aos solos (Figura 4) 
establecendo cinco grupos que xustificarían as súas propiedades máis significativas e 
características: 

.- Gupo A: Con Z/r menor de 2, que corresponde aos catións máis simples e  de grande mobilidade 
como o K e o Na. Mobilízanse facilmente nos solos de zonas húmidas e dun xeito especial nos 
climas cálidos, nos que os  ferralsolos están especialmehte empobrecidos nestes catións. 
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Figura 3. “An earth scientist´periodic table of elements ant their ions”  (Railsback LB; 2007) 

 
Figura 4. Elementos solófilos segundo o seu valor Z/r en relación cos grupos xeoquímicos de Blake GR 
(2008). 

 

.- Gupo B: Z/r entre 2 e 4, como Ca e Mg. Mobilízanse en forma de hidróxidos ou bicarbonatos 
complexos nos medios ácidos e poden precipitar como carbonatos nos horizontes inferiores dos 
Chernosem e Luvisolos. 
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.- Grupo C: Z/r entre 4 e 7, como o Al, Fe e Mn. Inmóbiles baixo as condicións normais do solo 
como consecuencia da baixa solublidade dos seus hidróxidos. Poden mobilizarse lixeiramente 
nos pH extremos (baixos e altos), como consecuencia dos complexantes orgánicos e nos 
ambientes redutores. 

.- Grupo D: Z/r entre 7 e 16, como o Si. Poden mobilizarse como hidroxoácidos de baixa 
solubilidade. Xunto co Al inmobilízanse nas arxilas de neoformación. 

.- Grupo E: Z/r maior que 16, como o C, N, P e S. Teñen grande mobilidade como oxianións e 
inmobilízanse a Phs altos nos ambientes áridos e semiáridos. Constituín un dos grupos 
fundamentais dos elementos biófilos.  

 

4. ZONA CRÍTICA 

Outra forma de representación dos elementos químicos segundo a clasificación de Goldschmidt 
sería mediante un diagrama de Venn no que se reflectirían as  interaccións entre as diferentes 
esferas xeoquímicas. Cada circulo do diagrama representaría o conxunto dos elementos 
correspondentes a cada esfera xeoquímica (atmófilos, hidrófilos, litófilos, etc.) e as interseccións 
que se producirían entre eles, os elementos comúns a cada esfera. 

No caso dos solos poderíase considerar as iteracións derivadas  do novo concepto de “zona 
crítica” introducido por Lin H (2010), que a define como a capa da cortiza terrestre comprendida 
desde a baixa atmosfera ata a base dos acuíferos. Nela produciríanse os procesos máis 
importantes que determinarían a produtividade en biomasa, os ciclos xeoquímicos e a 
dispoñibilidade dos recursos hídricos, entre outros, polo que o valor estratéxico desta zona no 
relativo a sostenibilidade da vida sobre a terra sería decisivo. De aí a proposta de considerar esta 
zona dun xeito unitario, así como a súa denominación de zona crítica. O solo, evidentemente, 
aínda que non constitúe a totalidade da zona crítica sería un dos seus compoñentes fundamentais. 

Os elementos químicos implicados nela virían dados pola interacción das diferentes esferas 
xeoquímicas que intersecionan nesta zona crítica: atmosfera, hidrosfera, biosfera e litosfera, tal 
como se representa no diagrama de Venn da figura 5. 

 
Figura 5. Intersección das esferas xeoquímicas que integran a Zona Crítica , cos elementos químicos que 
predominan en cada unha (Zona Crítica, en gris). 
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5. DISCUSIÓN 

Tal como propón Railsback LB (2004) os solos, como a maioría dos procesos xeolóxicos externos, 
relaciónanse moito mellor co Sistema Periódico dos elementos cando estes veñen representados 
pola súa configuración iónica. Deste xeito o potencial iónico Z/r que Goldschmidt W e outros 
autores viñan empregando para xustificar o comportamento destes procesos, resulta tamén moi 
axeitado para a súa aplicación aos solos, tal como, tamén, propoñen Blake GR et al (2008). 

Utilizando como referencia o Sistema Periódico iónico de Railsback LB (2004) e como exemplo o 
bloque esquerdo do mesmo, ao representar sobre el as liñas correspondentes aos valores de Z/r 
pódense diferenciar con certa claridade os elementos biófilos do solo (C, N, S) con valores 
superiores a 16, os mobilizados por disolución e alteración (Ca, Mg, Na e K), inferiores a 4, e os de 
carácter matricial ou de escasa mobilidade por ser constituíntes do plasma arxiloso (Al e Si), 
comprendidos entre 4 e 16 (Figura 6). 

 
Figura 6. Bloque esquerdo do Sistema Periódico iónico de Railsback LB (2008) con indicación dos valores 
do potencial iónico (liña descontinua) segundo Railsback LB (2004). 

Con estas modificacións, a Táboa Periódica de Mendeleiev, que desde a súa formulación, hai 150 
anos, serviu dun xeito mesmo sorprendente para  establecer unha amplísima constelación de 
relacións entre a súa configuración e as propiedades dos elementos, pode tamén ser considerada 
como un marco conceptual válido para situar as propiedades e os procesos dese compoñente 
fundamental da Zona Crítica da Terra que definimos como solo. 
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1. INTRODUCIÓN 

Nun principio foi a química, e logo chegou todo o demais. 

Fai uns 13,8∙109 anos, logo do big bang, canto había no universo que comezaba a formarse eran 
unas orixinarias subpartículas que ían permitir a estabilización do primeiro átomo do primeiro 
elemento químico coñecido: o hidróxeno. A química empezaba a crear o que hoxe chamamos “o 
universo”, previa formación nos primeiros minutos da súa vida do que sería o primeiro elemento 
químico coñecido. 

Hai máis de 2.000 millóns de anos, sobre un planeta que hoxe chamamos Terra, todo era química: 
logo chegou a vida tal e coma hoxe a coñecemos. Fai uns 100 anos, o gran químico ruso Alexander 
Oparin, publicou un libro no que explicaba a súa teoría sobre a orixe da vida no planeta Terra: a 
“abioxénese”. Nela explica (como bo químico, astrónomo, biólogo,...que era) que a atmosfera 
estaba formada por unha xeira de gases (CH4, NH3, N2, CO,...), ao igual que no sol, noutros planetas 
(Xúpiter, Marte,...) e noutros corpos celestes; que puideron dar lugar á vida tal e como hoxe nós a 
coñecemos. Segundo a súa teoría, dado que había C,H,N, poderíanse formar, baixo determinadas 
condicións químicas e físicas, as proteínas que constituirían a base da formación das células que 
chegarían a evolucionar para dar lugar á vida actual. O bioquímico catalán Joan Oró, no Nadal do 
ano 1959 (hai sesenta anos), explicou por medio dun experimento de laboratorio como puido ter 
lugar a formación da vida sobre o planeta Terra. Nun balón de reacción de fondo redondo colocou 
CH4, HCN, N2, CO... e someteunos a altas temperaturas, radiación ultravioleta e descargas 
eléctricas. A reacción conduciu á formación dun aminoácido: a adenina, un dos ladrillos da vida. 

A QUÍMICA, A TÁBOA PERIÓDICA E O ESTADO DO 
BENESTAR 

BERMEJO, MANOLO R. 
Departamento de Química Inorgánica 
Universidade de Santiago de Compostela 
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Nós, os seres vivos, só somos química. Estritamente falando somos unha disolución acuosa que 
contén 59 elementos químicos da táboa periódica, máis aínda: somos esencialmente “C, O, H, N”. 
Eses 4 elementos químicos constitúen, eles só, o 95% do noso organismo. Somos entre o 90% de 
auga (cando somos fetos e estamos no líquido amniótico das nosas nais) e o 60%, cando xa imos 
vellos; ademais, nese disolvente universal, temos moitos dos elementos químicos do sistema 
periódico que, todos xuntos reaccionan e realizan, quimicamente, a nosa vida. 

De todo o devandito dedúcese a transcendencia dos elementos químicos que, hoxe, constitúen a 
táboa periódica, esa elegante ordenación ideada por Dimitri Mendeleev fai 150 anos. Tal 
ordenación permitiu, como xa sabemos por moitos artigos publicados no noso Boletín Nº 87 e no 
presente número, que a química se manifestara como unha ciencia moderna ao longo do século 
XIX, chegando a producir o desenvolvemento e o despegue da sociedade moderna. 

Neste capítulo pretendo facer unha reflexión, moi persoal, sobre como considero de 
transcendental a influencia que a Táboa Periódica exerce na química, e a influencia desta no 
histórico desenvolvemento da nosa sociedade, ata conseguir o Estado de Benestar que hoxe 
temos. 

Quero tamén lembrar que a declaración da UNESCO de decembro de 2017 proclamando o ano 
2019 como “Ano Internacional da Táboa Periódica”, non só pretendía celebrar os 150 da 
publicación da táboa periódica de Mendeleev, e outras moitas efemérides, senón tamén subliñar 
neste ano “as achegas das ciencias experimentais (física e química) ao desenvolvemento sostible”. 
Esta proclama da UNESCO mándanos, ao profesorado das ciencias actuais e, de modo particular 
aos químicos, a dicirlle á sociedade actual quen somos, canto de bo ten a nosa profesión e canto 
de importante é, hoxe, para resolver os problemas existentes. 

En congresos anteriores de ENCIGA, e en numerosos artigos publicados no noso Boletín das 
Ciencias (ver bibliografía), o noso grupo de divulgación científica CienciaNosa, veu dando conta 
da actualidade de temas tan diversos como: as Nanopartículas Metálicas; os Puntos Cuánticos; os 
SPIONs;...etc. En todos eses temas poñiamos de manifesto a importancia que teñen os 
Nanomateriais químicos tanto no desenvolvemento como no mantemento do estado do Benestar.  

Neste capítulo pretendo insistir sobre o feito de como a química contribúe ao desenvolvemento 
dun mundo sostible; que verdadeiramente, a química, non é a ciencia que degrada o noso planeta, 
senón que se encarga de desenvolver e manter a vida, conseguindo o estado de Benestar da 
mesma. A partires deste ano deberiamos dedicarnos, os profesionais da química, a reivindicar a 
importancia que, esta disciplina, está xogando na sociedade actual: sendo a determinante do 
estado do Benestar. Sen a química, hoxe, non saberiamos vivir. Desde que nos levantamos pola 
maña ata que nos deitamos, toda a nosa vida está condicionada e determinada pola química e sen 
ela non poderiamos nin saberiamos facer nada.  

É certo que a actividade química é “per se” contaminante; pero nin máis nin menos que toda 
actividade humana: mais cómpre engadir que tamén é certo que somos os químicos os que 
sabemos como controlar os efectos desa contaminación. A resolución dos problemas da 
contaminación química é tan só un problema económico, con cartos podemos minimizar os 
efectos da contaminación derivada da actuación química. 

O interese deste capítulo é o de reflexionar sobre o Sistema Periódico, tratando de entender como, 
este, condicionou o pasado, ordena o presente e desenvolverá o futuro da química, sempre coa 
excelsa decisión de transformar a sociedade conducíndoa ao máis alto grao de Benestar. 
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2. A QUÍMICA É FEMININA 

Si, a química é feminina. Ao longo da historia da humanidade, desde a aparición do homo sapiens, 
a ciencia en xeral, e a química en particular, foi unha invención feminina. Para ser máis preciso a 
ciencia e a tecnoloxía tiveron que ser unha invención realizada, no principio dos tempos, polos 
tolleitos, polos nenos e polas mulleres da tribo: todos eles eran os que tiñan tempo, repouso, 
espazo e tranquilidade para inventar, cultivar e desenvolver tanto a ciencia como a tecnoloxía. 

Durante os primeiros millóns de anos de vida da nosa especie sobre o noso planeta, os varóns, 
dedicábanse exclusivamente á guerra (cumpría que defenderan o seu territorio), á caza (debían 
atender á mantenza da tribo) e á procreación (a especie necesitaba para sobrevivir medrar en 
número). A invención da ciencia e da tecnoloxía tivo que desenvolverse da man dos, hoxe 
chamados “improdutivos”, é dicir: 

-As mulleres que se ocupaban de: recoller froitas e plantas (para preparar tisanas, medicinas, 
ungüentos,...etc.); elaborar e conservar os alimentos da tribo; coidar dos enfermos; transmitir aos 
nenos os coñecementos adquiridos,...e inventar. 

-Os nenos que se dedicaban a: aprender; xogar;...e inventar. 

-Os vellos e os tolleitos que, se non producían a tribo non os podía manter, necesitaban 
inventar: ser produtivos para a tribo. 

Como vemos, os “improdutivos”, eran os únicos que podían crear e inventar todos cantos 
utensilios e ideas foron a orixe do noso coñecemento actual. Lembremos algunhas desas 
importantísimas creacións: utensilios do máis variado (as ferramentas, a roda, as armas,...etc.); o 
fogo, a cociña e a preparación de alimentos,...etc.; a agricultura, a gandería, a olería,... cando se 
fixeron sedentarios; a transformación e conservación dos alimentos excedentarios como os 
zumes, o viño, a cervexa, as conservas,...etc.; a metalurxia; a transmisión dos coñecementos;...etc. 
etc. etc. Como se pode ver foron os creadores dos coñecementos esenciais da historia da 
humanidade. 

A química foi feminina ata a época dos gregos. Estes apropiáronse do coñecemento nas súas 
Academias e impediron a entrada das mulleres nelas; tan só os pitagóricos llo permitiron. Mais 
aínda que as mulleres foron excluídas dos saberes institucionalizados, elas, continuaron 
practicando os seus saberes experimentais e transmitindo entre elas eses saberes antergos. 
Desde esa época, e ata o século XX, as mulleres tiveron vedado o acceso ao saber universitario e 
mesmo foron acusadas de bruxas pola práctica dos seus saberes. 

Hoxe, as mulleres, teñen todo o dereito ao saber e, a química, volve ser feminina; aínda que se lles 
teña marxinado dos honores: moi poucas mulleres teñen acadado o Premio Nobel; hai moi pouca 
presenza de mulleres no sistema periódico; son moi poucos os elementos químicos con nome 
feminino,...etc. Mais na actualidade as mulleres volven estar na química. 

As mulleres foron durante millóns de anos de historia da humanidade as creadoras da ciencia, da 
tecnoloxía e da transmisión dos coñecementos: as iniciadoras do estado do benestar. Logo, 
durante 2.300 anos foron excluídas do saber institucional, e, agora, volven estar incorporadas ao 
desenvolvemento do coñecemento para conseguir as melloras sociais que tanto necesita a 
sociedade actual. 
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3. A QUÍMICA E A TÁBOA PERIÓDICA NO DESENVOLVEMENTO DO ESTADO DO BENESTAR 

A química vense facendo desde a orixe dos tempos, pero sofre un desenvolvemento exponencial 
desde comezos do século XIX. Foi Lavoisier, a fins do século XVIII, quen sentou os alicerces para 
transformar a alquimia nunha ciencia moderna: as súas enormes achegas no mundo da 
investigación; a publicación do “Método de Nomenclatura Química”; e sobre todo a edición do seu 
”Tratado Elemental de Química”, foron as bases da creación da química como unha ciencia 
moderna e determinaron o desenvolvemento científico e tecnolóxico ao longo dos séculos XIX e 
XX. 

Posteriormente a creación da Táboa Periódica, fai 150 anos por D. Mendeleev, foi o segundo gran 
fito que ía afianzar a 1ª gran revolución na química e que determinaría a posta en marcha do 
actual Estado de Benestar. 

O Estado do Benestar poderiámolo entender como: aquel que permite o desenvolvemento 
equilibrado da poboación, o que consegue que vivimos moitos anos, e que nos leva a ter unha 
gran calidade de vida. No cronograma da figura 1 representamos, ao longo de moitos séculos de 
historia da humanidade, canta poboación vivía e cal era a súa expectativa de vida. 

 
Figura 1. Cronograma do Estado do Benestar. 

Se nos centramos na análise dos últimos 200 anos debemos sinalar que: aos inicios do s. XIX vivían 
sobre 1,7∙103millóns de persoas namentres hoxe viven uns 8∙103 millóns; e se as expectativas de 
vida eran antes de 40 anos hoxe son de 80. Que pasou para que se produciran eses cambios? 
Houbo algún feito transcendental na historia da humanidade? Apareceu a química e 
desenvolveuse a tecnoloxía. 

Fagamos un pequeno apuntamento histórico. No ano 1806, Thomas Malthus, publicaba un libro 
“An Essay on the principles of population”, no que postulaba un funesto futuro para a humanidade. 
Constataba que a produción de alimentos medraba linealmente, namentres que a poboación o 
facía exponencialmente; concluía que, ante esta situación, se aproximaba o desastre da sociedade: 
produciríanse grandes hambrunas que chegarían a aniquilar a sociedade. Estas mortes por fame 
soamente se poderían evitar: mediante guerras, que diezmarían as poboacións, ou cun estrito 
control da natalidade. De calquera xeito, dicía, a sociedade actual (a do s. XIX) non tiña futuro, 
estaba chamada á desaparición: hoxe podemos comprobar que foi un mal agoreiro. Que sucedeu? 
Estaba errado Malthus nas súas conclusións? Houbo algún acontecemento especial? Pasou que 
chegou a química para producir ordenadamente o desenvolvemento da ciencia e da tecnoloxía 
ata conseguir o estado do benestar actual. Como chegou a producirse ese desenvolvemento? 

Xa escribimos con anterioridade como, a química, creou a vida. Debemos engadir que, a química, 
explica tamén como se desenvolve a vida: dado que toda a vida son procesos químicos, por 
exemplo os alimentos se metabolizan nos organismos vivos para acumularse, como enerxía, que 
se emprega no funcionamento dos diversos órganos producindo o desenvolvemento da vida. 
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Rematemos dicindo que, a química, transforma toda a vida coñecida e o seu entorno. No que segue 
expoñerei algúns dos fitos principais que tiveron lugar tanto no século XIX como no XX, que nos 
permitirán comprender como, a química, determinou, determina e determinará o 
desenvolvemento do estado de benestar. Non serei exhaustivo pero expoñerei algúns dos fitos 
que tiveron lugar na segunda metade do s. XIX e principios do s. XX e fareino dun xeito moi 
resumido, pero de modo que se entenda. 

 -A invención dos Adubos. A utilización dos Fertilizantes orgánicos e inorgánicos 
determinou que, as terras de cultivo, se fixeran moito máis produtivas. Desde que Liebig inventou 
os fertilizantes os cambios que se introduciron na agricultura foron enormes e conseguíronse 
máis e mellores colleitas. Isto determinou cambios na alimentación da sociedade: púidose 
alimentar moita máis xente, con máis cantidade de alimentos, e con mellor calidade nos produtos. 
Este desenvolvemento da química veu minimizar as mortes por hambrunas e evitouse a 
necesidade de guerras. Na actualidade, grazas ao desenvolvemento da industria dos fertilizantes, 
prodúcense alimentos en cantidade dabondo como para abastecer a toda a poboación da terra. 
Mágoa ter que constatar que, producindo máis alimentos dos que a sociedade actual necesita, 
estes, están moi mal repartidos entre as nacións e, por elo, segue a haber fame no mundo. 

 -A Química da Hixiene e das Desinfeccións. A síntese de novos produtos químicos (Cl2, Br2, 
I2, ClO-,...etc.) axudaron no tratamento das augas residuais e de consumo, de modo que se 
acadaron augas de gran calidade; ao mesmo tempo, con este concepto, conseguiuse que se lograra 
a asepsia nas intervencións cirúrxicas. Todo iso evitou as tremendas infeccións que se producían 
ata ese momento e, así, desapareceron: as disenterías; as febres pauperais; os contaxios das 
enfermidades nas propias operacións debido a que, os cirurxiáns, non se lavaban as mans ao 
operar, facíano en roupa da rúa;...etc. Como consecuencia desapareceron as mortes a idades 
temperáns (nos partos) e as infeccións, dado que hoxe se controlan, moi doadamente, cunha boa 
hixiene e coa axuda dos desinfectantes. 

- A invención da Anestesia. A síntese do éter e do cloroformo, no s. XIX, e a dos anestésicos 
modernos no século XX, permitiron o control da dor e conseguiron que se puideran facer as 
operacións cirúrxicas con moita máis tranquilidade e durante moito máis tempo: as operacións 
fixéronse indoloras e moito máis seguras. Estas invencións dos novos produtos químicos 
permitirían alongar a vida dos pacientes, que padeceran moita menos dor e que se acadara unha 
mellor calidade de vida. 

 
Figura 2. Gravado da anestesia de Antonio Casares, co cloroformo por el sintetizado. 
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-O desenvolvemento da Siderurxia, das novas Metalurxias, das novas Aliaxes,...etc. Estes 
novos descubrimentos no mundo da química levaron á preparación de novos materiais de 
múltiples usos que permitiron un enorme desenvolvemento social en múltiples campos: o 
transporte (locomotora, barcos de vapor, avións,...); a industria pesada (de gran importancia na 
minería, na construción, na obra civil,...etc.); no ocio; nas tecnoloxías da información;...etc. 

 -A Industria Farmacéutica. Desde a súa creación no s. XIX, e ata a actualidade, esta 
industria química permitiu a obtención de montóns de produtos capaces de controlar e erradicar 
moitas das enfermidades coñecidas, combatendo os virus, as bacterias,...etc. Así é como foron 
aparecendo, no mercado da saúde, os medicamentos máis variados: as vacinas; as sulfamidas; os 
antipiréticos; os antibióticos; os citostáticos; os antiinflamatorios; os antiartríticos;...etc. Todo 
este arsenal de produtos químicos, empregados na guerra contra das enfermidades, conseguiron 
controlala e, deste xeito, alongar a vida da poboación e conseguir unha mellor calidade de vida. 

Esta breve exposición dalgúns dos moitos avances conseguidos polo desenvolvemento da 
química, apoiada na aparición e no desenvolvemento da táboa periódica, permitíronnos 
comprender o cronograma da Figura 1. A química permite que podamos ser máis os habitantes 
do planeta e que cada vez vivamos máis e mellor. A consecución de máis e mellores alimentos, o 
desenvolvemento industrial, farmacéutico e tecnolóxico,...etc. estanos a permitir vivir máis anos 
e cunha calidade de vida moito mellor. O prezo que estamos a pagar é a contaminación; pero este 
problema será considerado máis adiante. 

 

4. O SISTEMA PERIÓDICO E A QUÍMICA NO FUTURO DA HUMANIDADE 

O sistema periódico é o instrumento que hoxe utilizamos o profesorado de química para ensinar 
ao noso alumnado a química. É unha fenomenal ferramenta para que, os nosos alumnos e 
alumnas, aprendan como se constrúe o pensamento químico e como se deseña a preparación de 
cantos produtos químicos son imprescindibles para o desenvolvemento da sociedade. O 
profesorado de química ten que deseñar habilidades didácticas para conseguir que o noso 
alumnado, desde as idades máis temperáns, se ilusione na súa aprendizaxe de modo que cheguen 
a entusiasmarse co seu coñecemento e, así dun xeito moi sinxelo, cheguen a soñar co deseño da 
nova química. 

O profesorado debemos transformarnos, na aula, nos magos capaces de ilusionar ao noso 
alumnado, para que aprenda a usar a táboa periódica, hoxe Sistema Periódico, de modo que, 
comprendendo o que este representa, sexan quen de construír a química do futuro. 

No que sigue indicarei algúns campos do presente da química, que serán obxecto do traballo do 
noso alumnado no futuro. Podería ter escollido moitas outras áreas de coñecemento; pero 
seleccionei tan só algúns deles para non alongar en demasía o artigo. 

A modo de exemplo dos moitos campos de investigación e de interese para a sociedade actual nos 
que traballa a química citaremos: as novas enerxías; os novos materiais; a contaminación 
química; a catálise química; a comprensión da biodiversidade e a súa implicación na vida; a nova 
química e as ciencias da saúde; a química dos biomateriais; a química no mundo da alimentación; 
etc., etc., etc. Eliximos a seguir algúns destes campos para ver a súa transcendencia. 
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Figura 3. Táboa periódica actual dos elementos químicos. 

A química no mundo da enerxía 

O mundo de hoxe non sabe vivir sen enerxía e, no futuro seremos aínda máis dependentes dela. 
Cando falamos de enerxía estámonos a referir á electricidade, por ser a enerxía máis común nas 
nosas vidas; mais esta electricidade non se produce de xeito espontáneo, cómpre a utilización de 
moi diversas formas de materiais enerxéticos para o seu proceso de obtención: é neses procesos 
de obtención onde xoga un papel predominante a química. 

Na actualidade a enerxía eléctrica prodúcese, de modo predominante, por un proceso químico 
que consiste na combustión de materiais fósiles, que xeran unha enorme cantidade de enerxía 
(normalmente na forma de vapor) que é transportado a unhas turbinas que moven as álabes duns 
rotores –conectados a uns xeradores- que producirán a corrente eléctrica que se conecta á rede 
xeral (ver Figura 4). Este proceso químico é contaminante. 

Hoxe en Europa o 70% da enerxía eléctrica que se produce é derivada da combustión de materiais 
fósiles (carbón, petróleo e gas); un 15% provén de combustible nuclear e tan só o restante 15% 
provén das enerxías renovables (hidráulica, eólica, termosolar, fotovoltaica, xeotérmica, 
mareomotriz,...etc). Como se pode ver a xeración de electricidade é, basicamente, un proceso 
químico moi contaminante (ver Figura5), que dalgún xeito teremos que controlar ou minimizar, 
mediante novos procesos químicos. 
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Figura 4. Produción de enerxía eléctrica utilizando combustible fósiles. 

 
Figura 5. A contaminación derivada da produción de enerxía eléctrica. 

Vexamos de que modo podemos tratar de minimizar esa contaminación, producida na obtención 
de electricidade. Na figura 5 indícase como se produce a contaminación, logo da combustión dos 
combustibles fósiles. Estes combustibles conteñen C, N, H, S, P,...etc. que, ao queimarse con O2, 
producen moita enerxía; pero xeran como refugallos COx, NOx, SOx, POx,...etc., que son os 
contaminantes que integran os chamados gases do efecto “invernadoiro”. Estes gases producen, 
como efectos nocivos: cambio e quecemento global; choiva ácida; burato na capa do ozono; ...etc. 
Aparecida a contaminación vexamos como, hoxe, nos estamos a enfrontar os químicos con este 
grave problema: 

1º Que entendemos por contaminación química 

Para entender o concepto de contaminación química digamos que, esta, pode definirse 
como a variación drástica, por exceso ou por defecto, da concentración dunha dada sustancia nun 
determinado medio. Así, utilizando como exemplo o ozono (O3), un gas que é compoñente da 
troposfera e da estratosfera, veremos como se entende o que é a contaminación. É contaminación 
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un incremento considerable deste gas na troposfera, que orixina: asma, problemas respiratorios, 
efectos pulmonares;...etc., que mesmo poden chegar a producir a morte. Tamén é contaminación 
o defecto do O3 na estratosfera, produce o chamado burato da capa do ozono, que ao non controlar 
as radiacións, UV e outras, que proveñen do espazo exterior produce: glaucoma, cancro de pel, 
quecemento global, enfermidades inmunolóxicas,...etc. 

Avantemos un pouco máis, no coñecemento da contaminación, estudando a utilización do 
elemento químico chamado cloro: un produto químico indispensable na vida cotián e singular no 
seu comportamento social. 

O gas cloro é denominado o “Xano” (o deus bifronte da mitoloxía romana) da química, posto que 
da a vida e tamén a quita. 

Como se ve na figura 6, o cloro e os seus compostos son indispensables na vida moderna: na 
depuración de todo tipo de augas; na hixiene e na desinfección; na obtención de todo tipo de fibras 
e plásticos; na construción;...etc. Pero tamén é moi tóxico e contaminante: non se pode respirar, 
pois destrúe os tecidos respiratorios e pulmonares provocando enfisemas e a morte; xera moitos 
refugallos, sobre todo os plásticos, que integran os chamados Refugallos Sólidos Urbanos (RSU) de 
enorme impacto contaminante no medio ambiente; os seus compostos na atmosfera (Cl2, ClO∙, 
ClOx,...) provocan e acentúan o chamado burato de ozono, ao ser capaces de reaccionar co O3 na 
estratosfera e destruír a capa do ozono. 

 
Figura 6. O comportamento do gas cloro: a súa utilidade e a súa toxicidade. 

2º O control da contaminación química 

Vaia por diante que, os químicos, contaminamos con todas as nosas actividades 
industriais; pero facémolo como case todas as actividades humanas e, tamén debemos deixar 
constancia, que somos quen de minimizar ou mesmo eliminar tales contaminantes. O problema 
da contaminación é tan só un problema económico: os químicos temos medios para neutralizar a 
contaminación; pero, ás veces, estes medios son custosos e a sociedade capitalista prefire 
contaminar a gastar os cartos que cumpre no seu control. Trátase, no capitalismo, de abaratar 
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custos para conseguir o máximo beneficio. Cómpre engadir que, ademais, a investigación pode 
transformar eses produtos contaminantes en produtos de novo valor engadido. Vexamos cun 
exemplo como se pode comprender canto levo indicado. 

3º A posible transformación dos contaminantes 

Volvendo ao tema da contaminación xerada na produción de electricidade, por 
combustión de materiais fósiles, recollemos na figura 7 posibles formas de 
control/transformación dos gases desa combustión. Centrándonos no caso do CO2, podemos ver, 
na figura 7, como se pode controlar/transformar a súa marcha á atmosfera. Nesa figura indicamos 
como se pode capturar o CO2. Indícanse os tipos de sumidoiros deste gas. Os sumidoiros naturais 
(vexetación e océanos) estanse esgotando; pois os mares e océanos están case cheos deste gas 
polo que se está a incrementar moito a súa acidez, producindo unha seria contaminación dese 
medio. Cumpre pois proceder, temporalmente, ao chamado “secuestro do carbón branco” (como 
se indica na figura 7). O ulterior proceso, na contaminación deste CO2, será a redución catalítica, 
dese carbón branco, para transformalo en metanol, metanal, ácido metanoico,...etc., outros 
produtos químicos de crecente interese na industria. 

 
Figura 7. Métodos de control/transformación do CO2 xerado na atmosfera. 

Este proceso de investigación, para realizar a redución catalítica do CO2, debe seguir 
implementándose; así como os procesos de desulfuración e desnitrificación (transformación dos 
NOx e SOx, contaminantes atmosféricos, noutros produtos de interese na industria –NH3, NO3-, Sx, 
SO42-,...etc.-).  

4º As fontes de enerxía do futuro 

Neste mundo da produción de enerxía eléctrica, cumpre dicir que non se pode saltar da 
situación actual, xeración de enerxía con fontes contaminantes, a un futuro sen contaminación: 
necesitamos dun proceso ponte. Tal proceso ponte obríganos a traballar, nos vindeiros anos, cun 
mixing de combustibles enerxéticos variable: partimos da situación do subministro enerxético 
actual (fósiles+nuclear+alternativas) a unha nova situación na que se minimice -ata a súa 
eliminación- o uso dos combustibles fósiles e dos nucleares e se maximicen as fontes enerxéticas 
alternativas actuais (hidráulica, eólica, biomasa, termosolar, fotovoltaica, xeotérmica, 
mareomotriz, fisión nuclear,...etc.) así como as que están por chegar. Afondemos un chisco máis 
sobre o estado dalgunhas destas fontes de enerxías alternativas.  
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Dado que as hidráulicas non se poden mellorar en Europa e, en España, están case esgotadas por 
se atopar explotadas ao máximo, cumpre mellorar, incrementar e potenciar ao máximo o uso das 
restantes. 

a) Enerxías eólica e biomasa. Pódese mellorar moito o seu uso, conseguindo un importante 
incremento de enerxía eléctrica producida. A biomasa está moi pouco desenvolvida e as 
eólicas pódense incrementar, aínda, tanto a súa potencia instalada como a cantidade de 
muíños a instalar. 

b) Enerxías solares. Tanto as centrais termosolares como as fotovoltaicas son unha gran solución 
enerxética para o futuro inmediato. A técnica está xa case a punto, cumpre apostar pola 
investigación e investir na súa implantación, sobre todo en países con tantas horas de 
insolación como é o caso de España. 

c) Enerxías de orixe Mareomotriz e Xeotérmica: Representan outros tipos de enerxías 
alternativas, xa en experimentación e parte en funcionamento, pero que cumpre apostar por 
incrementar a súa investigación e o seu aproveitamento industrial. 

d) A Fotosíntese artificial. Trátase de facer operativo, a nivel de produción enerxética, o que as 
plantas realizan na súa función fotosintética: transformar a radiación solar en combustible, 
H2, previa descomposición da auga nos seus elementos integrantes. 

e) A Fusión nuclear. É a réplica do que fai o sol no seu cruxol nuclear: transformar átomos de 
hidróxeno en helio e, aproveitar a enerxía que se libera no proceso. Esta técnica está, aínda, 
lonxe de se poder utilizar practicamente, pero si se fará nos vindeiros anos, aproveitando os 
enormes superaceleradores de partículas que están en construción. 

A Química na Alimentación do futuro 

Sinalamos xa como a creación dos fertilizantes representou un salto cualitativo, na alimentación 
da humanidade e no desenvolvemento da sociedade desde o século XIX. No futuro cumpre dar un 
salto máis forte, pois non podemos seguir a contaminar os nosos ríos e os mares cos adubos que 
estamos a utilizar: os nitratos que usamos arreo está xerando un grave problema de eutrofización. 
Como resolver o tema de eliminar esa contaminación e, ao tempo, producir máis e mellores 
colleitas para conseguir mellores alimentos? A resposta reside en actuar como o fai a natureza: 
adubar sen contaminar, replicar o que fan os rizomas das leguminosas. 

As leguminosas fixan o N2 atmosférico e transfórmano en NH3, utilizando o H2 que obteñen pola 
fotosíntese da auga, este será o proceso que cumpre realizar para o adubado do futuro. 

Trátase de replicar o que chamamos en química o proceso Haber-Bosch, pero sen utilizar o 
necesario catalizador actual. 

N2  +  3 H2  →  2 NH3 

Trátase de realizar o proceso de adubado das terras dun xeito totalmente natural e sen empregar 
o catalizador do proceso químico actual, que obriga a traballar en condicións industriais moi 
drásticas. Ata o momento non se conseguiron catalizadores abondo eficientes como para producir 
a síntese do amoníaco dun xeito suave; pero séguese a traballar nestas investigacións, tratando 
de replicar mimeticamente o que fan as plantas: búscase un catalizador que lle permita ás plantas 
fixar o N2 atmosférico en condicións ambientais. 

 



Boletín das Ciencias 
 

 258 

A Química na vida cotián do futuro 

Nada de canto facemos na vida cotián de hoxe se escapa do uso da química. Desde que nos 
levantamos pola mañá, sona o espertador musical e acendemos a luz (estamos consumindo 
enerxía de orixe química), ata que nos deitamos, estamos dependendo da química: na ducha e na 
hixiene (xeles, dentífricos, xabóns, desodorantes, cremas, colonias...etc.); na alimentación (zumes, 
infusións, marmeladas, alimentos variados,...etc.); na vestimenta (algodóns, fibras, acrílicos, 
poliamidas, goretex, coiros curtidos,...etc.); no transporte (aliaxes, plásticos diversos, novos 
materiais, enerxía,...etc.); os diversos materiais dos nosos centros de traballo; os materiais das 
nosas vivendas; os materiais dos nosos lugares de ocio (música, DVDs, cine, libros, 
deportes,...etc.);...etc. Todo, absolutamente todo canto facemos está gobernado pola química. 

A táboa periódica, e a química dela derivada (elementos químicos e compostos derivados), son os 
que nos permiten levar a vida que hoxe levamos: tanto para o ben/benestar como para o 
mal/contaminación. Debemos polo tanto concluír que, sen a química, non saberiamos vivir. Se, 
hoxe, desaparecera a química das nosas vidas non saberiamos como actuar e vivir. Que pasará no 
futuro? Está claro que a sociedade seguirá a depender da química como ata hoxe, ou tal vez máis. 

 
Figura 8. O papel da química na vida cotián. 

 

A nova química e as Ciencias da Saúde 

Cómpre insistir de novo sobre a transcendencia da creación da táboa periódica no 
desenvolvemento da química e como, ese desenvolvemento, determinou o crecemento 
exponencial do estado do benestar. Chegados a este punto, existe confianza, no futuro, dun mellor 
estado do benestar? Poderemos chegar a vivir máis de 100 anos e acadar unha calidade de vida 
superior á actual? A resposta a esas preguntas é Si. Todo dependerá da Química. Sen tratar de 
cansar comentarei algúns dos campos que se están a desenvolver na actualidade e que axudarán 
a acadar ese futuro. 
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Figura 9. Estrutura da penicilina resolta por Dorothy Crowfoot Hodgkin. 

1º Creación de vacinas intelixentes. Desde que no ano 1798, Edward Jenner, acuñou o 
termo “variolae vaccinae”, para a súa vacina contra a virola, tense adiantado moito (lembremos 
os traballos de Pasteur, no século XIX, e as vacinas específicas desenvolvidas no século XX neste 
campo); pero aínda hoxe, as vacinacións, teñen só efecto profiláctico e utilízanse cando se 
detectan os axentes patóxenos creadores das infeccións víricas (gripes diversas, malaria, 
ébola,...etc.). Queremos dicir que seguimos tratando as infeccións víricas con conceptos 
decimonónicos; aínda non estamos en condicións de utilizar vacinas intelixentes (que muden con 
máis facilidade que o fan os xermes patóxenos). Estase traballando neste campo e, a OMS 
(Organización Mundial da Saúde), ten proclamado que contamos con vacinas capaces de 
controlar ata 25 infeccións víricas distintas; pero, aínda, carecemos dunha vacina única e 
universal: cumpre chegar á síntese de vacinas intelixentes. 

A química terá que atopar medicamentos novos ou algún tipo de proceso capaz de controlar e 
vencer estas insidiosas infeccións. 

2º Síntese de fármacos de nova xeración. Cumpre a síntese de novos fármacos moito máis 
eficientes e menos tóxicos, tanto na terapia das enfermidades como na súa diagnose, para 
favorecer a detección e o tratamento desas enfermidades actuais. Estes novos fármacos químicos 
han actuar de forma rápida, precisa e non invasiva. 

Estamos na necesidade de sintetizar medicamentos de nova xeración, así: 

a)  Seguimos a utilizar antibióticos (fármacos para combater as máis diversas bacterias) como 
na época de Pasteur, Florey e Chain –desde as penicilinas, ata as amoxicilinas, pasando polas 
tetraciclinas, cefalosporinas,...etc.-, pero pouco se ten adiantado no concepto deses 
antibióticos. Na actualidade cumpre dar un salto cualitativo no concepto, síntese e uso 
axeitado dos antibióticos.  

b) No campo das sulfamidas, ocorre outro tanto: estamos á espera da síntese de novos produtos 
químicos máis eficientes que os actuais.  

c) No máis moderno campo dos citostáticos avanzouse moito, desde que Rosenberg os anunciou 
e se comezaron a utilizar na década dos 70; pero cumpre atopar novos compostos químicos, 
máis eficientes e menos tóxicos, na loita contra o cancro. 

d) Estase traballando na síntese de sangue artificial, para paliar a súa carencia, e tamén na 
obtención de transportadores biolóxicos de osíxeno. 

e) A preparación de biomateriais inorgánicos compatibles (baseados na utilización dos 
hidrofosfatos), será útil na solución das roturas óseas e na rexeneración dos tecidos danados 
en accidentes. 

f) A utilización das células nai e de novos fármacos será crucial na solución dos problemas de 
tipo inmunolóxico. 
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Todas estas achegas da química, e moitas outras que aparecerán no futuro, son moi importantes 
na solución dos problemas da saúde e contribuirán á mellora do estado do benestar. Mais temos 
un concepto por resolver, para adiantar máis nestas achegas: resolver o concepto de Enfermidade. 

Hoxe coñecemos moitos aspectos parciais da etioloxía dalgunhas das enfermidades e atopámonos 
en condicións de paliar os seus efectos; pero, en conxunto, descoñecemos por qué se produce a 
enfermidade nos seres vivos. Non sabemos, aínda, como preguntarlle aos organismos vivos como 
ten lugar a enfermidade e, consecuentemente, non sabemos, aínda, como pensar no deseño dos 
medicamentos precisos para eliminar cada unha desas enfermidades diferentes. 

5. A NECESARIA REVOLUCIÓN QUÍMICA 

Neste artigo fomos presentando diversos temas de investigación actuais que plantexan preguntas 
que necesitan de respostas. Como realizan as plantas a función clorofílica, para poder, nós, 
realizar a fotosíntese artificial? Como sintetizan os rizomas das leguminosas o NH3, previa 
fixación e rotura do N2 da atmosfera, para aprender, nós, como facer o preciso e correcto adubado 
das terras sen contaminalas? Como e por que se produce a enfermidade nos organismos vivos, 
para poder aprender a combatela e chegar a vivir máis e mellor? ...Como?,... como?,... 

En definitiva carecemos dunha linguaxe capaz de permitirnos a comunicación cos organismos 
vivos. 

Na historia da química tivemos, ata o de hoxe, dúas grandes revolucións e ambas de linguaxe. 
Nunha primeira aprendemos a falar entre nós da nosa ciencia: foron Lavoisier, Guyton, Berholet 
e Fourcroy os que idearon un “Método de Nomenclatura” que serviu para que, todos os químicos, 
utilizaramos unha lingua común que nos permitiu entendernos e chegar a facer a primeira 
revolución que nos levou ao desenvolvemento químico do século XIX. No século XX aprendemos 
a falar coa materia inanimada: inventamos as técnicas de diagnose estrutural (difraccións, 
espectroscopias, resonancias,...etc.). Estas técnicas permitíronnos falar coas rochas, minerais, 
plantas,...etc. para preguntarlles como estaban constituídas por dentro. Como consecuencia 
chegamos a inventar uns modelos de enlace que, non só explicaban a constitución da materia, 
senón que con eles chegamos a predicir a estrutura e as propiedades de hipotéticos novos 
compostos: deste xeito, a química, pegou un salto enorme na síntese de novos compostos que, 
hoxe, estamos a utilizar. Esas técnicas permitíronnos, tamén, coñecer como está constituído o 
mundo vexetal e animal, de modo que mesmo chegamos a poder diagnosticar as enfermidades; 
pero como xa indicamos diagnosticamos e coñecemos algo da etioloxía das enfermidades, pero, 
aínda, descoñecemos o que é a enfermidade. 

Hoxe estamos onde estamos, como se leva sinalado, pero cumpre dar un novo salto cualitativo: 
necesitamos dunha 3ª Revolución na Química. 

Necesitamos no mundo da ciencia: 

-Cambios teóricos, unha nova linguaxe clara e precisa que nos permita facer unificacións 
que axuden a avanzar no coñecemento moito máis rápido: unificación nas teorías do enlace; 
unificación nas teorías ácido base; unificacións nas teorías de campos; unificación na 
comprensión da supercondutividade;...etc. Todas estas unificacións hannos permitir avanzar nas 
explicacións destes conceptos aos nosos alumnos de modo que, o noso alumnado, aprenda o máis 
axiña posible estas ideas e poda pasar o máis rápido posible a facer ciencia. 

-Cumpre aprender a falar coa natureza para, que coñecendo como realiza os seus 
importantísimos procesos químicos, sexamos quen de replicalos: como fai a fotosíntese, para 
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realizar nós a fotosíntese artificial; como sintetiza as proteínas, por medio do NH3, para poder 
aprender nós a sintetizar os adubos; como, como,...etc. 

-Necesitamos aprender a falar co corpo humano e animal, para entender como se 
producen e evolucionan as enfermidades e, así, coñecendo o concepto de enfermidade, estar en 
condicións de enfrontarnos a elas e vencelas. 

Todo o devandito lévanos a pular pola necesidade de realizar unha nova revolución na química. 
Como educadores que somos estamos na obrigación de inflamar o espírito e as mentes dos nosos 
alumnos para conseguir que se transformen nos novos revolucionarios que a nosa sociedade 
necesita. 

   Para   CANDO?   QUEN?   COMO? 
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