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Pel de plástico 
 

 Multitude de científicos de todo o mundo intentan imitar distintas partes do 

corpo humano para axudar as persoas que sofren diferentes enfermidades. Un 

dos avances máis curiosos é a imitación da pel cun complexo material 

parecido ao plástico.  

Este material é capaz de autorrexenerarse, é dicir, curarse a si mesmo, igual 

que a pel humana se fas unha ferida. E ademais, permite ter tacto! 

Que información recibimos a través do tacto? 

Eternamente doce 
  

Unha froita africana, a Synsepalum dulcificum, provoca que os alimentos 

amargos ou ácidos saiban doces. Como é isto posible? Débese a unha 

substancia chamada miraculina que evita que os detectores de sabor amargo e 

ácido da lingua funcionen correctamente. Este efecto pode durar unha hora! 

Con que zona da lingua detectamos cada sabor? 

Ollos de seda 
  

Si, como o oes, a seda está sendo estudada como material para substituír e 

rexenerar algunhas partes danadas dos ollos. Desta maneira, as persoas con 

lesións oculares graves poderían recuperar a visión e incluso se poderían curar 

certos tipos de cegueira. 

Que partes do ollo coñeces? 

 

 

 

 



Moda ecolóxica 
  

Seguro que sabes que os envases de plástico que usamos a diario poden 

transformarse en novos envases e que, por iso, é tan importante reciclalos. 

Pero sabías que poden transformarse en moitas cousas máis? Algunhas 

fábricas foron capaces de usar estes plásticos para confeccionar roupa. O 

plástico das botellas pódese transformar en fíos! 

Que outros materiais, ademais dos plásticos, poden reciclarse? 

O material máis lixeiro 
  

O papel é un material bastante lixeiro, verdade? Pero se colocases un folio, 

que pesa aproximadamente 5 g, sobre unha delicada flor, esta esboroaríase.  

Existe un material máis lixeiro. Trátase do “aeroxel de grafeno” e ten moito 

que ver coa mina dos lapis. É o material máis lixeiro que existe ata agora. É 

aproximadamente 3.700 veces máis lixeiro ca o papel!  

Trátase dun gran descubrimento, pois ten propiedades especiais que o fan moi 

útil no campo da tecnoloxía. 

Que propiedades específicas da materia coñeces? 

Un laboratorio no espazo 
  

Na década de 1990 lanzouse un satélite artificial que xira arredor da Terra a 

uns 400 km de altura. É un enorme laboratorio chamado Estación Espacial 

Internacional. Alí realízanse multitude de experimentos sobre o espazo e a 

Terra, pero tamén sobre a materia e os materiais. Estas investigacións 

melloran os materiais que nos rodean, e empréganse, por exemplo, en 

utensilios médicos. 

Que propiedades ten o vidro? E a madeira? 

 


