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Produzidos artificialmente, quatro 

elementos químicos passam a 

integrar a tabela periódica; segue 

a busca por outros, mais estáveis

QUÍMICA E FÍSICA y

À pro  ra  
dos  úmer s 
mágico

O 
ano de 2016 começou com os jornais noticiando a 
redecoração das paredes dos laboratórios de química 
em todo o mundo. É que, de um momento a outro, fi-
caram desatualizados os pôsteres exibindo a famosa 

tabela periódica, a lista que organiza os elementos químicos 
conhecidos segundo suas características e propriedades. Em 
um comunicado à imprensa no dia 30 de dezembro de 2015, 
a União Internacional de Química Pura e Aplicada (Iupac) 
e a União Internacional de Física Pura e Aplicada (Iupap) 
reconheceram oficialmente a existência de quatro elementos 
químicos descobertos nos últimos anos. São os elementos de 
número 113, 115, 117 e 118, ainda sem um nome oficial, que se 
somam aos 114 identificados anteriormente. 

Os novos elementos químicos são chamados de superpe-
sados porque abrigam em seu núcleo um número elevado de 
prótons (partículas de carga elétrica positiva), muito supe-
rior ao dos elementos químicos encontrados na natureza. É 
esse conjunto de prótons, o chamado número atômico, que 
distingue um elemento químico do outro e define muitas de 
suas características. Por exemplo, o carbono, que constitui a 
maior parte da massa dos seres vivos, abriga em seu núcleo 
apenas seis prótons. À temperatura ambiente e puro, o carbono 
forma cristais que podem ser negros e macios, caso da grafite, 
ou transparentes e duro, como o diamante, dependendo de 

Mendeleev,  
em 1897: quase 
três décadas  
após ordenar os 
elementos por  
suas características 
físico-químicas
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como os átomos estão geometricamente 
organizados. Já o elemento químico na-
tural mais pesado, o urânio, é um sólido 
metálico bastante denso e radiativo. Tem 
92 prótons e, ainda assim, é bem mais 
leve que os quatro acrescentados agora 
à tabela periódica.

Os novos elementos são dificílimos de 
observar e não devem existir esponta-
neamente na natureza – ao menos, não 
por muito tempo. Por terem núcleos su-
perpesados, são tão instáveis e fugazes 
que se desfazem em frações de segundo. 
A existência deles só pôde ser confirma-
da por meio de uma série de experimen-
tos realizados ao longo da última década.

Um dos poucos laboratórios capazes 
de fabricar esses elementos está no Ins-
tituto Riken, no Japão. Foi lá que, em 
2004, identificou-se o elemento 113. Ou-
tros laboratórios com a mesma capaci-
dade estão no Instituto Conjunto para 
Pesquisa Nuclear, em Dubna, na Rússia, e 
em centros nos Estados Unidos. Uma co-
laboração entre uma equipe de Dubna e 
pesquisadores norte-americanos, a maio-
ria do Laboratório Nacional Lawrence 
Livermore, produziu o elemento 115 em 
2004, o 118 em 2006 e o 117 em 2010.

Com os quatro novos elementos quí-
micos, somados aos elementos 114 e 116, 
cuja existência foi reconhecida em 2011, 
finalmente foram preenchidos todos os 
espaços vagos na sétima linha da tabela 
periódica. “Só nos últimos 50 anos, 17 
novos elementos químicos foram acres-

nerais muitas vezes revelava a presença 
de um elemento químico até então des-
conhecido”, explica.

A tabela periódica só surgiria no final 
dos anos 1860. Os químicos já haviam 
então percebido que os elementos, en-
fileirados em ordem crescente de massa 
atômica (a soma de seus prótons e nêu-
trons), formavam séries com proprieda-
des físicas e químicas semelhantes, que 
se repetiam periodicamente ao longo da 
fila. A partir dessas observações, o quími-
co russo Dmitri Mendeleev ordenou os 
65 elementos identificados até então no 
que chamou de tabela periódica dos ele-
mentos químicos. Ele previu a existência 
de outros, como o gálio e o germânio, só 
descobertos anos depois.

Depois de preencherem quase todas 
as lacunas da tabela periódica entre o 
hidrogênio, que tem 1 próton, e urânio, 
com 92, começou-se a usar aceleradores 
de partículas nos anos 1940 para tentar 
produzir elementos químicos mais pesa-
dos que o urânio. Os primeiros elementos 
químicos sintéticos eram formados pela 
adição de um nêutron, que, ao aderir ao 
núcleo, converte-se em um próton, libe-
rando um elétron e um neutrino. Essa es-
tratégia funcionou até o férmio, que tem 
100 prótons. A partir daí, os elementos 
pesados passaram a ser criados pela co-
lisão e fusão de dois núcleos mais leves. 

A produção desses elementos exige 
um ajuste fino entre as massas dos nú-
cleos e a energia com que são lançados 

Em 1789,  
o Tratado 
elementar de 
química,  
de Lavoisier, 
listava apenas 
33 elementos

centados à tabela, do 102 ao 118”, diz o 
físico Edilson Crema, do Instituto de Fí-
sica da Universidade de São Paulo (USP).

“Quando o químico francês Antoine 
Lavoisier publicou em 1789 o Tratado 
elementar de química, considerado um 
marco da química moderna, a obra lis-
tava apenas 33 elementos”, observa o 
químico e historiador da ciência Car-
los Alberto Filgueiras, da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Naquela época a identificação de novos 
elementos químicos dependia do desen-
volvimento de produtos e métodos de 
extração para estudar os minerais. “A 
análise das propriedades de novos mi-

A tabela periódica sempre provocou 
grande admiração em profissionais  
de todas as áreas. Nos dois  
últimos anos antes de morrer,  
em agosto de 2015, o escritor e  
médico neurologista inglês Oliver 
Sacks escreveu alguns artigos de 
caráter afetivo sobre sua vida.  
Um deles, “Minha tabela periódica”,  
fala do entusiasmo que sempre  
teve pelos elementos. O artigo  
faz parte do livro Gratidão,  
publicado pela Companhia das  
Letras, com tradução de Laura  
Teixeira Motta. A seguir, trechos  
em que Sacks fala de sua paixão  
pela tabela periódica.

“(...) Desde muito pequeno minha 
tendência é lidar com a perda – a perda 
de pessoas que me são caras – voltando- 
-me para o que não é humano. Quando 
me mandaram para um colégio interno 
aos seis anos, na eclosão da Segunda 
Guerra Mundial, os números se tornaram 
meus amigos; retornei a Londres,  
aos dez, e os elementos e a tabela 
periódica passaram a ser meus 
companheiros. Épocas difíceis ao longo 
de toda a minha existência levaram-me  
a buscar as ciências físicas ou retornar  
a elas: um mundo onde não há vida,  
mas também não há morte.

E agora, a esta altura, quando a morte 
já não é um conceito abstrato mas uma 

presença – uma presença muito próxima, 
impossível de negar –, volto a me cercar 
como quando menino, de metais e 
minerais, pequenos emblemas da 
eternidade. Numa ponta da mesa de onde 
escrevo tenho o elemento 81 em uma 
graciosa caixa que amigos dos elementos 
me mandaram da Inglaterra. Ela diz: ‘Feliz 
Tálio Aniversário’, uma lembrança do meu 
81º aniversário em julho passado; depois 
vem um reino dedicado ao chumbo, 
elemento 82, para o meu 82º aniversário, 
celebrado no começo deste mês. Também 
há uma caixinha de chumbo contendo o 
elemento 90, tório, o cristalino tório, belo 
como o diamante e, obviamente, 
radioativo – daí a caixa de chumbo. (...)
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uns contra os outros. É que a colisão tem 
de ocorrer com energia suficiente para 
vencer a força de repulsão entre os nú-
cleos, que têm carga elétrica positiva. 
Mas a energia não pode ser elevada de-
mais a ponto de impedir a formação de 
um núcleo maior e estável, ainda que por 
instantes. O objetivo dos físicos não é 
apenas fabricar elementos químicos no-
vos. Essa é também uma forma de testar 
as teorias sobre como prótons e nêutrons 
interagem e a matéria se comporta num 
nível ainda mais elementar. Essas teo-
rias explicam como os elementos mais 

leves – como hidrogênio, hélio e lítio – 
se formaram na explosão que teria dado 
origem ao Universo, o Big Bang, e depois 
produziram os demais elementos por 
fusão nuclear no interior de estrelas e 
durante as explosões que as extinguem.

O núcleo dos átomos é uma região em 
constante tensão. Os prótons se repelem 

mutuamente por terem carga elétrica 
de mesmo sinal, positiva. Só se mantêm 
unidos pela ação de uma força contrária, 
de atração: a força nuclear forte. Esse 
equilíbrio entre essas forças é bastante 
delicado. Segundo Crema, os núcleos, 
além de prótons, contêm certo número 
de nêutrons, partículas eletricamente 
neutras. “Os nêutrons são uma espécie de 
estabilizadores nucleares”, diz. “Núcleos 
com muitos prótons exigem um número 
ainda maior de nêutrons em relação ao 
número de prótons, o que torna mais 
difícil formar núcleos superpesados.”

Uma teoria chamada de modelo de 
camadas propõe que, no núcleo dos áto-
mos, os prótons e os nêutrons se encon-
tram organizados em camadas concên-
tricas, cada uma delas comportando um 
número máximo de partículas – o cha-
mado número mágico. De acordo com 
esse modelo, quanto mais completa a 
camada externa de um núcleo, mais es-
tável ele é. Essa ideia, em princípio, ex-
plica por que alguns núcleos pesados se 
desmancham facilmente enquanto ou-
tros existem por mais tempo. Os físicos 
esperam fabricar elementos contendo 
números mágicos de partículas. Eles te-
riam chance de se manter estáveis por 
vários anos e permitiriam iniciar uma 
oitava ou até mesmo nona linha na tabela 
periódica. “Mas isso”, diz Crema, “ainda 
é só conjectura e esperança”. n

Lantanídeos

Actinídeos

Completa, por ora: elementos 
incorporados preenchem os 
últimos espaços vagos e são 
conhecidos por seus números 
(113, unúntrio; 115, unumpêntio; 
117, ununséptio; e 118, ununóctio) 

(...) Vizinha do círculo de chumbo na 
mesa fica a terra do bismuto: encontrado 
naturalmente na Austrália; pequeninos 
lingotes de bismuto em formato de 
limusine vindos de uma mina boliviana; 
bismuto resfriado lentamente numa 
fundição para dar origem a belos cristais 
iridescentes, formados como uma aldeia 
Hopi; e, em homenagem a Euclides  
e à beleza da geometria, um cilindro e 
uma esfera feitos de bismuto.

O bismuto é o elemento 83. Acho que 
não verei o meu 83º aniversário, mas me 
dá uma certa esperança, um certo 
encorajamento, ter o ‘83’ por perto. Além 
do mais, tenho um carinho especial pelo 
bismuto, um metal cinzento humilde, 

pouco badalado, ignorado até por muitos 
amantes dos metais. Meu sentimento  
de médico pelos maltratados ou 
marginalizados estende-se ao mundo 
inorgânico e encontra um paralelo no 
meu sentimento pelo bismuto.

É quase certeza que não verei meu 
aniversário polônio (84º), e eu não iria 
mesmo querer nenhum polônio por perto, 
com sua radioatividade intensa e 
assassina. Porém, na outra ponta da 
mesa – minha tabela periódica –, tenho 
um belo pedaço de berilo (elemento 4) 
trabalhado à máquina, para me lembrar 
da infância e de há quanto tempo 
começou esta minha vida, que se 
encerrará em breve.” 


