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L'evaporació podria moure el món 
 
 
 
 
 
 
 

Per primera vegada s'ha pogut utilitzar l'evaporació 
natural com una font d'energia renovable. Un grup de 
científics han aconseguit produir energia a través de la 
humitat de l'aire. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aquesta força invisible per generar moviment? Doncs això és el que han 

demostrat que és possible aquest equip de científics. 
 

La base del sistema es troba en les característiques d'unes espores 

bacterianes, que funcionen com un múscul o un pistó. Segons expliquen 

els investigadors en un article publicat a la revista Nature 

Communications, aquestes espores s'inflen quan la humitat de l'entorn 

s'incrementa i s'encongeixen quan torna a estar més sec. Aquesta 

capacitat, observada per l'investigador Ozgur Sahin, ofereix la possibilitat 

d'empènyer i fer moure objectes. 
 

Amb aquest sistema, els científics han creat diversos aparells per 

demostrar com es pot aprofitar l'energia de l'evaporació. Un d'aquests 

exemples és una roda formada per diverses espores enganxades a unes 

cintes de plàstic. Com funciona aquest enginy? La meitat de la roda es 

manté en un entorn sec, fent que les espores s'encongeixin i per tant les 

cintes de plàstic on es troben adherides es corbin, provocant una 

estrebada. L'altra meitat, per contra, se situa en un entorn humit que fa 

que les espores s'inflin i les cintes s'estirin. Amb aquest mecanisme 

d'alternança, com si fos un múscul que es contrau i s'estira, la roda es 

manté en moviment. Després, unint aquest mecanisme a una plataforma 

amb rodes, han creat una espècie d'automòbil en miniatura. 
 

La idea dels investigadors consisteix a perfeccionar el mecanisme per 

aplicar-lo a una escala major i poder utilitzar-lo per produir electricitat en 

generadors d'electricitat flotants. "L'evaporació és una força fonamental 

de la naturalesa, està per tot arreu i és més potent que altres forces com 

el vent o les onades", ha afirmat Sahin en una nota de premsa de la 

Universitat de Columbia. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

De tots és ben sabut que estem patint una crisi energètica i que les 

energies que han transformat el nostre món com el petroli, el gas natural 

i el carbó tenen els dies comptats. Hi ha persones que confien en què la 

tecnologia ens traurà d'aquesta situació i d'altres que pensen que la 

solució passa inevitablement per disminuir el nostre consum energètic.  
 

Sigui com sigui, el cert és que som una societat petroli dependent i que 

el descobriment de noves formes d'energia renovables pot contribuir a 

construir un canvi de model energètic més sostenible. Els recursos 

naturals són finits i per tant la nostra demanada energètica no pot ser 

il·limitada. 
 

En aquest context, doncs, el descobriment d'un grup de científics de la 

Universitat de Columbia (EE.UU.), pren especial rellevància. Han 

aconseguit crear un sistema que permet aprofitar una font d'energia 

renovable que fins ara no s'havia explotat: l'evaporació. Tots els dies, a 

tot el món, i gairebé cada segon, l'evaporació, transporta des del terra 

l'aigua que fa créixer els núvols. Us imagineu si poguéssim aprofitar 

 

 

 

 

 

Disminueix el consum energètic a la llar. Consulta el mapa de 

recursos energètics de la ciutat per instal·lar energies renovables al 

teu edifici. Recolza iniciatives comunitàries a petita escala de 

producció d'energies renovables. Endolla't a l'energia verda. 

Participa en el moviment de pobles i ciutats en transició pel 

decreixement. Compra només allò que necessitis. Utilitza el 

transport públic i la bicicleta. Suma't al moviment a favor d'una 

sobirania energètica. Forma't i investiga en energies renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

  * Text elaborat a partir d'una article publicat al diari El País La evaporación, nueva fuente de energía renovable i a la revista Nature Communications 
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