
Presentació
En aquest treball es vol donar a conèixer la biomimètica, la ciència que aplica dissenys 
de la naturalesa en la vida dels humans, i es vol demostrar que és una alternativa viable 
per superar problemes actuals.
Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, s’han confeccionat taules comparatives 
amb diversos productes (vestits de bany, trens i turbines) per determinar quines són 
les característiques que els defineixen com a biomimètics, i si són més eficaces que les 
alternatives ja existents. A partir de les conclusions extretes en la comparativa, s’ha 
realitzat un projecte per veure si es pot reduir la temperatura i la humitat en exteriors 
inspirant-se en la selva tropical. Aquest consisteix en un jardí vertical que imita la dis-
posició i les funcions de les plantes que conformen aquest bioma.
Els resultats apunten al fet que, en efecte, el jardí contribueix a la reducció de tempera-
tura i humitat, i proporciona una alternativa biomimètica i més sostenible per abordar 
aquest problema.

Metodologia
La recerca d’informació efectuada té dues funcions molt importants: fer entendre de 
manera senzilla el que són els conceptes bàsics de la biomimètica i aportar informació 
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sobre la història i l’evolució d’aquesta ciència, així com donar una perspectiva de cap a 
on anirà en el futur. Aquesta recerca d’informació es va fer investigant a la xarxa i en 
llibres, articles i altres. Addicionalment, em vaig posar en contacte amb persones i insti-
tucions relacionades amb el tema, a més de consultar vídeos i conferències d’experts en 
biomimètica.
La següent part del treball consta d’una comparació entre mètodes clàssics i alterna-
tives biomimètiques, és a dir, es comparen diversos productes ja existents amb les 
corresponents alternatives per demostrar els seus beneficis en termes de rendiment, 
característiques, costos i altres aspectes miscel·lanis com impacte mediambiental o 



accessibilitat. Es va fer ús de taules per representar i organitzar les dades, i determinar 
en cada cas l’opció més favorable. A partir de les comparacions, es van extreure con-
clusions sobre l’estat actual de la biomimètica i de com utilitzar aquesta informació per 
crear nous productes biomimètics, i aquí és on entra la següent secció del treball: fabri-
car quelcom nou emprant tot el coneixement assolit sobre aquesta ciència i aplicar-ho 
per aconseguir solucionar un problema concret.
Amb aquest nou coneixement hem de crear un producte nou, tot assegurant-nos que  
compleixi un seguit de requisits: que aporti noves possibilitats per superar obstacles, 
que els costos de producció siguin els mínims possibles, que sigui atractiu i cridaner i, 
sobretot, que encaixi amb la hipòtesi. El projecte serà un jardí vertical que imita la dis-
posició i les funcions de les plantes que conformen la selva equatorial, per tal de reduir 
la temperatura i la humitat en exteriors a l’estiu, a més de funcionar com a aïllant acús-
tic. La presa de dades consistirà a recopilar la temperatura (°C) i la humitat (%) durant 
tres setmanes, prenent nota diàriament cada quatre hores des de les 10 h fins a les 22 h, 
i prendre nota del so amb un sonòmetre (dB) durant un sopar. Amb aquesta informació 
es confeccionaran gràfics d’acord amb els resultats obtinguts i es compararan, donant 
lloc a unes posteriors conclusions.

Cos del treball
El treball en si està estructurat en tres parts, com ja hem vist anteriorment: la part teò-
rica, la comparació i el projecte personal. Aquí ens interessa comentar allò realitzat en 
aquests dos últims apartats. En contrastar les característiques de vestits de bany, trens 
i turbines biomimètics es van extreure els següents trets fonamentals que tot producte 
basat en aquesta ciència hauria de seguir: ha de ser més eficient que la seva contrapart, 
si parlem d’un producte a distribuir els costos de producció han de ser més baixos, i 
l’accessibilitat no s’ha de veure perjudicada, ha de tenir un menor impacte ambiental, 
ha de gastar menys energia i ha de comportar menys inconvenients.
Quant al jardí vertical, després de tres setmanes d’observació i presa de dades, veu-
rem els resultats obtinguts. Primer cal esmentar que cada setmana es van imple-
mentar canvis en la distribució de les plantes per tal de veure com afectava al ren-
diment del jardí, de manera que es va poder comprovar si la disposició biomimètica 
ajudava realment o no. 
El disseny original, purament biomimètic (l’anomenarem A), ha aconseguit una reduc-
ció de temperatura i humitat general bastant consistent, tot i ser una diferència baixa. 
A la segona setmana es van extreure les plantes aromàtiques, resultant així un model 
que encara imitava la disposició de les plantes de la selva, però no la seva proporció 
(model B). Per aquesta raó ha demostrat una millor acció contra la humitat al cost d’un 
augment en temperatura. Amb això es pot deduir que tots els components del jardí són 
essencials per mantenir un equilibri quant a la seva funció.



Si analitzem els resultats obtinguts a partir del tercer experiment (model C), el que no 
tenia cap aspecte biomimètic, el primer que seria d’esperar és que presentés resultats 
similars als del model B, ja que conté les mateixes plantes en les mateixes proporcions. 
En canvi, s’observa un deteriorament en tots els àmbits: la temperatura és consistent-
ment més elevada i la reducció d’humitat és bastant menor. Podem argumentar alesho-
res que el fet d’imitar la natura ha fet més eficient el jardí.

Conclusions
Per a les conclusions, es responen els objectius plantejats en el treball de la següent 
manera. Per una banda, s’ha demostrat que l’observació de la natura ens permet avan-
çar com a espècie, creant alternatives enginyoses per superar problemes basant-nos 
en altres éssers. Aquest fet s’ha comprovat a partir de les comparacions realitzades i 
amb la creació d’un projecte propi.
Un altre repte aconseguit és el d’elaborar un producte que resol un problema actual 
seguint el camí de la biomimètica: un panell amb jardí vertical que redueix la tem-
peratura i humitat, a més d’aïllar acústicament. L’únic objectiu proposat en aquesta 
categoria que no es va complir fou el d’espantar mosquits.
Podem, finalment, contestar la hipòtesi amb un sí. Comprovat amb tres exemples 
actuals i un projecte propi, el fet que la biomimètica pot ser el camí a seguir per cons-
truir un futur millor és una realitat. Cada vegada s’ha d’avançar cap a un món més 
sostenible, i la natura és qui ens ha de guiar a través de dissenys provats i eficaços.
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