
                        

                        

Què fan els paleontòlegs?  

Què fan els enginyers? 

Descobrint el passat  
amb tecnologies de futur 
Grup de Recerca LITEM-UPC 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 

La combinació de les tècniques paleontològiques amb la 
realització de simulacions computacionals permeten 
donar resposta, per exemple, a com s’alimentaven els 
animals del passat o com era la reproducció dels 
dinosaures.  

L’enginyeria té com a objectiu solucionar 
problemes relacionats amb els àmbits 
tecnològics i científics.  Per tant, la recerca en 
aquest camps s’aplica, en la majoria dels 
casos, a la indústria i a la maquinaria. Tot i 
això, la transversalitat dels coneixements i 
tècniques sobre el comportament estructural 
permeten donar resposta a d’altres àmbits, 
com ara la biomecànica, en què s’apliquen els 
principis de la mecànica per solucionar 
problemes de les estructures dels éssers vius. 
 
La simulació computacional permet 
calcular les solucions en un ordinador i 
conèixer el comportament mecànic 
d’elements tan diferents com un cargol o el 
crani d’un rèptil.   
 

 

La paleontologia és una disciplina a cavall 
entre la Biologia i la Geologia que ens explica 
com era la vida a la Terra en el passat a partir 
de l’estudi de les traces fòssils d’animals, 
plantes o de la seva activitat biològica, que 
han perdurat fins els nostres dies.  

L’estudi paleontològic permet revelar els 
mecanismes i processos evolutius de les 
espècies al llarg del temps i, alhora, reconstruir 
com eren els ecosistemes del passat i inferir 
aspectes sobre l’alimentació, la fisiologia o la 
biomecànica d’espècies extingides. 

La irrupció de noves tecnologies, com ara la 
simulació computacional, permet abordar 
antigues preguntes amb nous enfocaments.  

Una recerca sinèrgica 



                        

                        

A Catalunya, els 
temnospòndils es troben 
representats pel gènere  
Calmasuchus, “El cocodril 
de la calma”  

Com s’alimentaven els avantpassats  
dels amfibis?  

Els primers animals que van conquerir el medi 
terrestre i que posseïen quatre extremitats 
se’ls coneix com a primers tetràpodes.  
 
El grup més divers de primers tetràpodes 
s’anomenen Temnospòndils i són considerats 
els avantpassats dels amfibis actuals.  
 
Alguns d’ells, com els capitosaures, 
recordaven per la seva gran mida  als cocodrils 
actuals i podien  arribar a mesurar 6 metres de 
longitud. Els que trobem a Catalunya 
mesuraven entre 1 i 3 metres.  

 
 

La mossegada del capitosaure 
Els capitosaures eren 
depredadors actius que 
s’alimentaven d’invertebrats i 
vertebrats de mida petita, tals 
com peixos o petits rèptils.  

La majoria d’amfibis actuals 
s’alimenten ajudats per la seva 
llengua o succionant les seves 
preses gràcies a les fortes 
pressions que generen.  

En canvi, els capitosaures 
adults mossegaven directament 
les seves preses, com ho fan 
els cocodrils avui dia.  

 
 

Tradicionalment, la dieta 
d’una espècie extinta 
s’infereix a partir del tipus de 
dentició, del desgast de 
l’esmalt així com per la 
forma de la mandíbula. 

En aquest cas, la simulació 
va permetre comparar les 
diferències de potència i 
amplitud de la mossegada 
de 17 taxons diferents de 
capitosaures de tot el món. 
 

Quin paper juga  
la simulació?  
A través de la biomecànica 
computacional es pot simular  la 
mossegada de qualsevol animal i 
estudiar com les forces dels músculs 
afecten a cada crani. Els resultats 
permeten estudiar quin tipus 
d’alimentació s’associa a cada espècie.  
Per a la realització de les simulacions és 
necessari conèixer les propietats 
mecàniques de l’os, el valor de les forces 
musculars o la geometria del crani. 
 

Reconstrucció de Calmasuchus 
Mauricio Antón 

Mecanisme de mossegada d’una salamandra actual 



                        

                        

Com ponien els ous els dinosaures?  
 
Una de les qüestions no resoltes sobre la 
reproducció dels dinosaures és com podien 
pondre els ous des d’una alçada que podia 
arribar als 3 metres sense que aquests es 
trenquessin quan tocaven el terra.  

Les femelles s’ajupien per dipositar els ous o 
per les seves característiques podien resistir 
l’impacte?     

 
 

Modelar la caiguda  
d’un ou 

La informació proporcionada per la simulació es 
contrasta amb aquella que proporciona el registre 
fòssil a partir dels ossos de les extremitats. Amb 
els anomenats estudis paleobiològics o 
biomecànics es podrà establir fins a quin punt un 
animal d'aquestes mides es podria ajupir i 
comparar aquests resultats amb els què ens 
proporcionen els estudis d'enginyeria sobre 
l'alçada màxima des de la qual un ou de 
dinosaure podria caure sense trencar-se. 

El mecanisme de posta té 
implicacions 
biomecàniques sobre la 
locomoció dels dinosaures 

A l'actualitat, els únics ous de dinosaure que 
tenim són fòssils, però podem fer experiments 
sobre com es trenquen els d'espècies actuals 
com gallines, tortugues i estruços i que 
corresponen a tres tipus d'ous diferents pel que 
fa a l'estructura interna de la closca i les 
proporcions de rovell i clara. 

Els assaigs experimentals de la ruptura dels 
ous serveixen per comprovar que la simulació 
de l’impacte dóna els mateixos resultats. Això 
ens permet extrapolar la simulació a les 
característiques de material i geometria dels 
ous de dinosaure i estudiar quan aquests es 
trenquen i quan no. 
 

 

 
 

Seqüència de l’impacte d’un ou de gallina 

Esquema de les simulacions per impacte  
d’ous de: estruç, gallina i tortuga  

Què diuen els fòssils? 


