
A Química non só deu vida ao noso planeta senón que, desde a súa orixe, 
 convertiuse no motor que permitiu avanzar á Humanidade... 

 
 

Datas  Feitos 
1915  ⬥ A teoría da Relatividade Xeral reemplaza á Lei da Gravidade de 

Newton. Esta teoría explica correctamente a desviación gradual da 
órbita do planeta Mercurio. 

⬥ Utilización por parte do exército do imperio alemán contra o 
exército británico do gas velenoso FOSGENO na Primeira Guerra 
Mundial. 

1917  ⬥ Colocación do telescopio do Monte Wilson en California. 
1918  ⬥ Premio Nobel de Química para Fritz - Haber (Imperio Alemán) pola 

síntese do amoníaco a partires dos seus elementos. 
1919  ⬥ O avión da mariña NC-4 cruza por primeira vez o Atlántico guiado 

por instrumentos alimentados con enerxía proporcionada polo 
elemento radio. 

⬥ Unha expedición da Real Sociedade Astronómica comproba 
experimentalmente durante un eclipse solar algúns dos feitos 
preditos por Einstein na súa teoría da Relatividade. 

1920  ⬥ Invención do poliéster. 
1921  ⬥ Aparecen os primeiros refrixeradores caseiros. 

⬥ Premio Nobel de Química para Frederick Soddy (Reino Unido) polas 
súas contribucións ao coñecemento da Química das substancias 
radioactivas e a súa investigación sobre a orixe e a natureza dos 
isótopos. 

⬥ Premio Nobel de Física para Albert Einstein (Alemania) pola 
explicación do Efecto fotoeléctrico (células fotoeléctricas). 

1922  ⬥ Calmette e Guérin desenvolven a vacina BCG contra a tuberculose. 
Proporciona inmunidade e protección contra dita enfermidade.  

1923  ⬥ Herbert M. e K.Scott Bishop descubren la vitamina E. 
⬥ Produción a nivel industrial de insulina para o tratamento da 

diabete.  
⬥ Edwin Hubble, co telescopio do Monte Wilson, determina que a 

galaxia de Andrómeda está a un millón de anos-luz. (Máis tarde 
correxiuse ata os 2 millóns de a.l.) 

1924  ⬥ John Baird inventa o primeiro televisor. 
1925  ⬥ Arthur Eddington atopa unha relación simple entre a masa dunha 

estrela e a enerxía que irradia. 
1927  ⬥ Blumgart, médico do laboratorio Thorndike, é o primeiro en utilizar 

trazadores radioactivos para diagnosticar enfermidades cardíacas. 
⬥ Georges Lemaître conclúe que o universo comezou a súa 

expansión desde un pequeno e quente "ovo cósmico". Esta é a 
orixe da teoría do Big Bang. 

⬥ Premio Nobel de Química para Heinrich Otto Wieland (Alemania) 
polas súas investigacións da estrutura dos ácidos biliares e 
substancias relacionadas. 

1928  ⬥ Sir Alexander Fleming descobre a penicilina antibiótica. 



⬥ John Baird envía unha película a través de tecnoloxía inarámica que 
cruza o océano Atlántico. 

⬥ Premio Nobel de Química para Adolf Otto Reinhold Windaus 
(Alemania) pola investigación das estruturas dos esteroides e a súa 
conexión coas vitaminas. 

1929  ⬥ Establécese a expansión do universo. Hubble descobre que canto 
máis lonxe estea unha galaxia de nós máis rapidamente se separa 
de nós. 

1930  ⬥ Invención das lámpadas de flash para fotografías. 
⬥ Invención do motor de reacción a chorro. 

1932  ⬥ James Chadwick descobre o neutrón. 
⬥ Invéntase o ciclotrón. 

1934  ⬥ Morre Marie Curie como consecuencia dunha anemia perniciosa 
ocasionada polas longas exposicións a produtos radioactivos. 

⬥ Irène Joliot Curie e o seu marido Frédéric Joliot producen o isótopo 
radioactivo artificial, fósforo-30, a partir de aluminio e núcleos de 
helio. 

1935  ⬥ Invéntase a fotocopiadora. 
⬥ Premio Nobel de Química para Frédéric Joliot e Irène Joliot-Curie 

(Francia) pola síntese de elementos radioactivos. 
1936  ⬥ Grávase o son nunha cinta magnética. O magnetófono usa cinta 

magnética para gravar un concerto dirixido por Sir Thomas 
Beecham. 

1937  ⬥ Dow Chemical vende poliestireno en Estados Unidos. 
⬥ Invéntase o radar. 
⬥ Premio Nobel de Química para: 

∙ Walter Norman Haworth (Reino Unido) polas 
investigacións en carbohidratos e síntese da vitamina C. 
∙ Paul Karr (Suíza) polas investigacións en 
carotenoides, flavinas e vitaminas A e B2. 

1938  ⬥ Descóbrese o mecanismo de produción de enerxía das estrelas. 
Hans Bethe explicas este mecanismo baseándose en reaccións 
nucleares que teñen lugar no interior das estrelas. 

1939  ⬥ Müller sintetiza o DDT que é utilizado como pesticida. 
⬥ Obsérvase a fisión nuclear do uranio. 
⬥ Constrúese a primeira radio de frecuencia modulada (FM). 

1940  ⬥ Preséntase o nylon na Feira de Nova Iorque como "a seda sintética 
feita de carbón, aire e auga". Nun só día vendéronse 4 millóns de 
pares de medias.  

1942  ⬥ Utilízase o microscopio de electróns para examinar un virus. 
⬥ Comeza a funcionar o primeiro reactor nuclear. Enrico Fermi realizou

a primeira reacción en cadea de fisión nuclear controlada. 
⬥ Prodúcese plutonio (radioactivo) e íllase o uranio-235. 

1944  ⬥ Premio Nobel de Química para Otto Hahn (Alemania) polo 
descobremento da fisión de núcleos pesados. 

1945  ⬥ Utilízase a bomba atómica (bomba de uranio) en enfrontamentos 
bélicos. 



⬥ Premio Nobel de Química para Artturi Ilmari Virtanen (Finlandia) 
polas investigacións e inventos en agroquímica e nutrición, 
especialmente polo seu método de preservación dos pastos. 

1946  ⬥ Invéntase a datación con carbono-14. Serve para determinar  a 
antigüidade dunha mostra de máis de 50 000 anos. É amplamente 
usada por arqueólogos, antropólogos e investigadores da Terra. 

⬥ Complétase o primeiro computador electrónico dixital programable. 
1947  ⬥ Termínase de construír o primeiro gran radiotelescopio 

(aproximadamente 66,50 m). 
⬥ Invéntase o transistor, precursor dos circuítos integrados e dos 

chips de memoria. 
1951  ⬥ Constrúese o primeiro computador electrónico comercial. 
1952  ⬥ Rosalind Franklin realiza estudos de ADN usando RX. 
1953  ⬥ Concíbese e constrúese o precursor do LASER. 

⬥ Proponse a estrutura de dobre hélice para o ADN. 
1954  ⬥ Próbase a bomba de hidróxeno (bomba H). 

⬥ Nace a fibra óptica. 
⬥ Premio Nobel de Química para Linus Carl Pauling (Estados Unidos) 

pola descrición da natureza dos enlaces químicos. 
1958  ⬥ Úsanse os ultrasóns por primeira vez en aplicacións médicas. Evita 

os riscos dos RX. Utilizada en obstetricia e outras aplicacións 
médicas. 

⬥ Premio Nobel de Química para Frederick Sanger (Reino Unido) pola 
estrutura das proteínas, especialmente a da insulina. 

1960  ⬥ Constrúese o primeiro LASER (de rubí). 
1961  ⬥ Premio Nobel de Química para Melvin Calvin (Estados Unidos) polas 

súas investigacións sobre a asimilación do CO2 polas plantas. 
1962  ⬥ Premio Nobel da Paz para Linus Carl Pauling (Estados Unidos) pola 

súa oposición ás probas nucleares terrestres. 
⬥ Premio Nobel de Fisioloxía e Mediciña para James Watson e Francis 

Crick (Reino Unido) polo descobremento da estrutura da molécula 
de ADN. 

1963  ⬥ Premio Nobel de Química para Giulio Natta de Italia e Karl Zeiger 
(Alemania) pola síntese de polímeros e plásticos. 

1965  ⬥ Descóbrese a vacina contra o sarampelo. 
1967  ⬥ Preséntase o forno de microondas. 
1968  ⬥ Comezan os pasos para prohibir o DDT. 
1969  ⬥ O home chega á Lúa. 
1970  ⬥ Os chips de silicio comezan a estar dispoñibles para as memorias 

dos computadores.  
⬥ Fabrícase con éxito o primeiro lote de fibras ópticas 

suficientemente transparentes para comunicacións efectivas. 
1971  ⬥ Introdúcese a Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para 

diagnóstico médico. 
1972  ⬥ Realízase o  primeiro exame de Tomografía computerizada (TAC). 
1973  ⬥ "Créase" por primeira vez un tenreiro a partires dun embrión 

conxelado. 



1974  ⬥ Rowlan e Molina advirten que os CFCs utilizados nos aerosois e nos 
refrixeradores poderían danar a capa de ozono. 

1976  ⬥ Realízase a primeira proba de conexión de fibra óptica. 
1977  ⬥ Introdúcese o computador Apple II. 
1981  ⬥ Utilízase o láser en cirurxía. 
1982  ⬥ Preséntase o disco compacto (CD). 
1985  ⬥ Curl, Kroto e Smalley descobriron os fullerenos, aínda que a súa 

existencia fora predita en 1965. Constitúen o fundamento da 
NANOCIENCIA e da NANOTECNOLOXÍA.  

1988  ⬥ Funciona o primeiro cable transatlántico de fibra óptica. 
1989  ⬥ Exxon Valdez verte 42 millóns de litros de petróleo cru na costa de 

Alaska. 
⬥ En xaneiro a URSS promete eliminar materiais de armas químicas. 
⬥ Lánzase a World-Wide Web (www). 

1990  ⬥ Comeza a operar o telescopio espacial Hubble. 
  


