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Presentación

1. Conmemorar os 150 anos da Táboa Periódica

1869-2019



2. Conmemorar os 100 anos da IUPAC

Presentación



3. Achegas das ciencias ao desenvolvemento sostible

Presentación

4. Promover o desenvolvemento, a formación e a 
docencia no uso da Táboa Periódica

5. Recoñecemento do descubrimento dos 4 últimos 
elementos



A inspiración de Mendeleev

Dmitri Ivánovich Mendeléyev

8 febreiro 1834 (Tobolsk, Rusia)
2 febreiro 1907 (San Petersburgo, Rusia)

Congreso de Química
(Karlsruhe, Alemaña, setembro de 1860)

“Congreso de Karlsruhe”

127 participantes de 12 países

Debater sobre a definición de nocións 
químicas como: átomo, molécula, 

peso atómico,…



Julius Lothar Meyer

19 agosto 1830 (Varel, Alemaña)
11 abril 1907 (Tubinga, Alemaña)

“Para nós, que nos iniciabamos na docencia, 

o encontro con tantos respectados colegas 

representou un aliciente tan grande que fixo 

que aqueles tres días de Karlsruhe fosen 

para nós inesquecibles”.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lmeyer.jpg


A primeira táboa de Mendeleev

18 de marzo de 1869

“Unha aproximación ao sistema dos 
elementos, baseado nos seus pesos 
atómicos e semellanzas químicas”

(Revista da Sociedade Química 
Rusa, 1: 60-77)

“Nun soño vin unha táboa na que todos 
os elementos encaixaban no seu lugar. 
Cando espertei tomei nota nun papel”

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp6fPnzdbgAhUDx4UKHVkLAZkQjRx6BAgBEAU&url=https://proyectoidis.org/tablap/&psig=AOvVaw15sg_ezL8O6nqSO795tAfq&ust=1551174586295769


63 elementos

Táboa periódica de Mendeleev

Ordenación – Periodicidade – Predicións



1. Necesidade da postulación dos ocos

2. Recalcular masas de Be, In e U 

eka-aluminio
eka-silicio,… ata 10 ocos

3. Buscar os elementos non existentes (Ga, Sc, Ge)

As xeniais apostas de Mendeleev



Predicións do galio / éxito de Mendeleev

Prediccións de Mendeleev (1871) para 

eka-aluminio, M

Propiedades observadas (1977) para 

o galio (descuberto en 1875)

Peso atómico  68 Peso atómico 69,72

Densidade (gcm-3) 5,9 Densidade (gcm-3) 5,904

Volume molar (cm3mol-1) 11,5 Volume molar (cm3mol-1) 11,52

Pf (ºC) Baixo Pf (ºC) 29,78
Valencia 3 Valencia 3
M terá un óxido de fórmula M2O3 Galio forma un óxido Ga2O3

M disolverase lentamente en ácidos e 
álcalis e será estable ao aire

Ga disólvese lentamente en ácidos e 
bases e é estable ao aire

Os sales de M serán sales básicos Os sales de Ga hidrolízanse e forman 
sales básicos

Lecoq de Boisbaudran

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmxtL1y__gAhXAgM4BHZ9XDt4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.biografiasyvidas.com%2Fbiografia%2Fl%2Flecoq.htm&psig=AOvVaw2BH1sKBp9OxOJ8m7srxV2f&ust=1552582836488586


Predicións do calcio (Ca)

[Ar] 4s2

Grupo 2: metal alcalino-térreo

(sólido)

veciño de: Mg-Sr e K-Sc

química iónica do catión 
M2+ 

[MX2; MO; MS; MSO4; 
M(NO3)2; MCO3]

Pf e densidade

Z = 20



Elemento CALCIO

Z 20
Configuración 

electrónica

[Ar] 4s2

Grupo 2 - Alcalino-térreo
Estado de agregación Sólido
Punto de fusión (ºC) Medio (700-900)
Densidade (g/cm3)  1,5

Posibilidades químicas Química iónica do catión M2+:
MX2, MO, MS, MSO4, M(NO3)2, MCO3

Predicións do calcio (Ca)



Predicións do oganesson (Og) / galicion (Gl)

[Rn] 7s27p6 Grupo 18: 
gas nobre

química ? Pf  e 
densidade

Z = 118



“Un país basea a súa economía na produción e transformación do
coñecido metal vibranio con propiedades físicas e químicas moi
destacables”.
Se este metal existira onde se colocaría no sistema periódico e por que?
Como sería a súa configuración electrónica e cal sería o seu símbolo?
Como serían as súas propiedades físicas e químicas?



Recoñecementos a Mendeleev



Enderezo electrónico

u n i v e r s i d a d e d e  s a n t i a g o d e  c o m p o s t e l a

www.usc.es/suprabioin ciencianosa.blogspot.com.es/

GRAZAS POLA VOSA  ATENCIÓN!

ana.gonzalez.noya@usc.es




