
 

Nascido a 8 de 

Fevereiro de 

1834, Dmitri 

M e n d e l e e v 

(1834 - 1907) foi 

um químico ge-

nial, cientista 

multifacetado e 

pedagogo russo, 

criador da pri-

meira versão 

da tabela periódica dos elementos 

químicos, prevendo as propriedades de 

elementos que ainda não tinham sido 

descobertos. Desde cedo, Mendeleev 

mostrou um grande talento para as ciên-

cias. Fez os seus estudos no Instituto 

Pedagógico Geral, em São Petersburgo, 

os quais terminou em 1855 como pri-

meiro da turma. Em 1859, recebeu uma 

bolsa para estudar durante dois anos no 

estrangeiro, em França e na Alemanha. 

Depois de um desentendimento com um 

dos seus professores, Mendeleev desis-

tiu das aulas, contudo, permaneceu na 

Alemanha, trabalhando num laboratório 

improvisado no seu próprio apartamen-

to. Foi aí que Mendeleev estudou a dis-

solução do álcool em água (base da sua 

dissertação de doutoramento Sobre a 

combinação do álcool com a água) e 

fez importantes descobertas no âmbito 

de estruturas atómicas, valência e pro-

priedades dos gases. Em 1869, enquanto 

escrevia seu livro de química inorgânica, 

Mendeleev organizou os elementos na 

forma da atual tabela periódica. Criou 

uma carta para cada um dos 63 elemen-

tos conhecidos, cada uma constituída 

pelo símbolo, a massa atómica e as pro-

priedades químicas e físicas do respetivo 

elemento. Colocando as cartas numa 

mesa, organizou-as em ordem crescente 

de massas atómicas, agrupando-as em 

elementos de propriedades semelhantes, 

formando assim a tabela periódica. 

A tabela de Mendeleev (imagem anterior) 

tinha algumas vantagens sobre outras 

tabelas ou teorias antes apresentadas, 

mostrando semelhanças numa rede de 

relações vertical, horizontal e diagonal. A 

classificação de Mendeleev deixava ainda 

espaços vazios, prevendo a descoberta 

de novos elementos. Foi esta tabela que 

serviu de base para a elaboração da actu-

al tabela periódica. 

Dmitri Mendeleev faleceu em São Peters-

burgo, no ano de 1907. 
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O sonho de Mendeleev: 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=C9w8_uMn4MY&t=47s 

  

Dmitri Mendeleev 
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Documentário: 

“MICROBIRTH”  

O nosso corpo é, na sua 

m a i o r i a ,  m i c r ó -

bios. Micróbios bons e di-

versos, que constroem um 

sistema imunitário sólido e 

resistente, e asseguram 

uma vida com saúde.  

Microbirth foi lançado em 

2014, e continua mais atu-

al do que nunca.  

:https://uterus.pt/2018/12/01/

documentario-microbirth/ 
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A diversidade microbiana está ameaçada e cientistas tentam organizar 

uma espécie de Arca de Noé para armazenar uma coleção de bacté-

rias, vírus e outros microrganismos que serão necessários, no futuro, 

para fazer face ao aumento de doenças crónicas.  "Costumo brincar e 

dizer que se um extraterrestre viesse à Terra isolar o DNA do ser 

humano iria concluir que somos bactérias e não seres humanos." A 

frase de Karina Xavier, investigadora principal do Instituto Gulbenkian de Ciência, serve 

para apresentar um tema que começa a ganhar urgência no debate científico: o microbio-

ma humano. "Talvez nem toda a gente tenha consciência disso, mas vivemos com uma 

grande quantidade de micróbios no nosso corpo. E a verdade é que precisamos deles para 

muitas das nossas funções fisiológicas", frisa a cientista. Entrevista em https://www.dn.pt/ciencia/uma-

corrida-contra-o-tempo-para-salvar-microbios-essenciais-a-vida-humana-14482681.html 
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Safa, a borracha que apaga moléculas 

Apaga o que se escreve a lápis e a caneta 

(como por magia). É uma ferramenta de 

trabalho que se usa quando é necessário 

emendar a mão. Comece-se pelo motivo 

que lhe dá origem. O lápis tem um depósi-

to de grafite que, na fricção com a folha, 

escreve o que a cabeça dita e a mão cum-

pre. Mas nem sempre o que se escreve ou 

desenha é exatamente o que se pretende 

e é necessário reverter o processo.  

 

 

 

 

 

A grafite cola-se à borracha de apagar que 

quebra as moléculas que ligaram esse ma-

terial cinzento-aço à página. E o que estava 

escrito ou desenhado desaparece. Pala-

vras, linhas, traços. É um objeto corrente, 

está em milhares de lugares, em mãos de 

alunos e professores, estiradores de arqui-

tetos, ateliês de artistas e engenheiros. É 

um instrumento de trabalho e a sua com-

posição explica o seu poder. As borrachas 

começaram por ser feitas a partir do látex, 

um leite extraído das seringueiras, árvores 

que nascem sobretudo no Brasil 

(entretanto, o petróleo começa a ser usa-

do para evitar a exploração da Natureza), 

e têm ainda um polímero sintético e ou-

tros compostos, como enxofre e óleos. 

Com estas matérias, os fragmentos da 

Uma corrida contra o tempo para salvar micróbios essenciais 

à vida humana 
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borracha soltam-se no momento de 

apagar, de forma a desprender a grafite 

com facilidade e a não borratar a folha. 

Antes do século XVIII, usava-se miolo 

de pão para apagar o que se escrevia, 

depois disso, em Inglaterra, dão-se os 

primeiros passos para o aparecimento 

da borracha. Mais tarde, nos Estados 

Unidos, Charles Goodyear (sim, o dos 

pneus) inventava um processo de vulca-

nização da borracha e aumentava o po-

der de apagar sem rasurar o papel. No 

final do século XIX, várias empresas 

norte-americanas e alemãs produzem o 

material em grande escala. Apagar a 

tinta de esferográfica e de lápis de cor 

parece, à primeira vista, tarefa compli-

cada. A parte azul das borrachas tem 

essa missão, os seus cristais pontiagu-

dos e uma maior carga abrasiva dão 

conta do recado. O que acontece é que 

a borracha desgasta a tinta da caneta no 

papel e, assim, é fácil removê-la sem 

danos. A safa existe para apagar enga-

nos, corrigir erros, emendar desenhos 

e palavras. O que se quiser. Com uma 

fórmula feita à medida, como um passe 

de mágica, e com vários formatos, co-

res e até cheiros (frutas, por exemplo). 
https://www.noticiasmagazine.pt/2022/safa-a-borracha-que

-quebra-moleculas/historias/270662/ 

https://www.noticiasmagazine.pt/2022/safa-a-borracha-que

-quebra-moleculas/historias/270662/ 


