
4 DINÀMICA DE LES MASSES FLUIDES

1. LA MÀQUINA CLIMÀTICA :

La màquina climàtica terrestre és  el sistema que regula el clima de la Terra i està format per la interacció dels 
quatre subsistemes  : atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera, sent els  més influents  l’atmosfera i la 
hidrosfera. 

La màquina climàtica funciona gràcies  a l’aport d’energia solar.  Aquesta energia posa en moviment les masses 
fluides: aigua i aire, permetent l’intercanvi de matèria i energia entre elles. La interacció més important entre 
els  subsistemes  atmosfera i hidrosfera és  el cicle de 
l’aigua: L’aigua passa de la hidrosfera a l’atmosfera per 
evaporació. En refredar-se es  produeix la seua 
condensació  i es  formen els núvols. Les 
precipitacions retornen l’aigua a la Terra. Aquesta aigua 
pot quedar en forma de:
- Aigua retinguda: aigua incorporada pels éssers vius  , 

en forma de neu o d’humitat al sòl. Aquesta aigua pot 
passar de nou a l’atmosfera per evaporació o 
t r a n s p i r a c i ó , d o n a n t l l o c  a l c o n c e p t e 
d’evapotranspiració.

- Aigua infiltrada: Aquella  que travessa les  capes 
permeables del terreny i s’incorpora a les  aigües 
subterrànies, formant l’escorrentia subterrània que, 
finalment, anirà a parar al mar.

- Una  altra part circula sobre la superfície terrestre en 
sentit descendent (rius, torrents) , donant lloc a 
l’escorrentia superficial, que també acaba per 
desembocar al mar.

2.FUNCIONAMENT DE LA MÀQUINA CLIMÀTICA. MOVIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS:

El funcionament de la màquina climàtica es  basa en el moviment de les masses fluides  (aigua i gasos de 
l’atmosfera). Per a què les masses d’aigua o aire entren en moviment, cal que hi haja una diferència de 
temperatura, humitat, pressió o salinitat. Aquesta diferència en els  valors  d’una magnitud entre dos  punts 
s’anomena GRADIENT.

Els moviments de les  masses fluides poden ser horitzontals o verticals:
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Màquina climàtica  →  S = A U H U B U G  Tenint en compte els subsistemes més influents → S = A U H 

MOVIMENTS VERTICALS (corrents de convecció)MOVIMENTS VERTICALS (corrents de convecció)
ATMOSFERA

Els moviments verticals sʼanomenen corrents de convecció, 
poden ser:
- Moviments  de convecció tèrmica: lʼaire calent és menys dens 

i tendix a elevar-se
- Moviments de convecció per diferències de pressió 

atmosfèrica: lʼaire circula de les zones dʼalta pressió a les de 
baixa pressió

- Moviments de convecció per diferència dʼhumitat: lʼaire 
humit pesa menys que lʼaire sec i per això sʼeleva

HIDROSFERA
Els moviments verticals els genera el gradient 
termohalí  (temperatura- salinitat). Lʼaigua 
freda i salada pesa més i tendeix a enfonsar-se, 
donant lloc als corrents oceànics profunds.

MOVIMENTS HORITZONTALSMOVIMENTS HORITZONTALS
ATMOSFERA

Els moviments horitzontals de masses dʼaire són els vents. Es 
produeixen pel diferent grau dʼinsolació que reben els pols i 
lʼequador. La circulació dels vents permet esmorteir les 
diferències tèrmiques entre pols i equador. Les masses 
continentals dificulten el moviment.

HIDROSFERA
Als oceans, els vents arrosseguen la capa 
dʼaigua superficial originant els anomenats 
corrents oceànics superficials. Dʼigual forma 
que els vents, equilibren la diferència de 
temperatura entre les zones equatorials i polars
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3.L’ATMOSFERA:

L’atmosfera és  la capa gasosa que envolta la Terra. 
Desenvolupa un paper fonamental en el manteniment de 
la temperatura terrestre (gràcies  a l’efecte hivernacle 
tenim una temperatura mitjana de ∼ 15ºC ) , la regulació 
del clima i  és  un filtre de les radiacions  solars  més 
energètiques i penetrants (raigs ϒ, X i UV).

ESTRUCTURA DE L’ATMOSFERA: L’atmosfera està 
estructurada en una sèrie de capes  que es diferencien 
en el gradient  de temperatura (positiu o negatiu). 
Aquestes capes són:

➡TROPOSFERA: Capa inferior de l’atmosfera on es 
concentren els gasos  que possibiliten la vida, N2, , 
O2 i CO2. La seua grossària mitjana és  de 12  km (9 
km als  pols i  16 km a l’equador.). Com que l’aire 
no s’escalfa per la radiació directa del Sol, sinó  
que ho fa indirectament, per contacte amb la 
superfície terrestre, la temperatura de la troposfera 
descendeix al pujar (aproximadament 0,65  ºC 
dada 100 m ← Gradient Vertical de Temperatura, 
GVT), arribant als  -70 ºC  a la tropopausa. La 
pressió també descendix amb l’altura. És  la capa 
on es  produeix l’efecte hivernacle (els  gasos  CO2 , 
vapor d’aigua i metà deixen passar la radiació 
visible, però absorbeixen el 88% de la radiació IR 
emesa per la superfície terrestre. És  també la capa 
del clima, on es  formen els núvols  i les 
precipitacions i on es  produeixen moviments 
verticals  (de convecció) de masses d’aire. També 
s’anomena capa bruta, ja que en ella s’acumulen 
als primers 500 m els contaminants atmosfèrics.

➡ESTRATOSFERA: S’anomena així perquè no 
existeixen moviments verticals, les masses d’aire 
es desplacen en sentit horitzontal. S’estén des de 
la tropopausa, situada a un altura de 12  km fins 
l’estratopausa, als 50 km. En ella trobem la capa 
d’ozó, la qual actua com a filtre de  la radicació UV. 

Les reaccions  de formació i destrucció de l’ozó estan en equilibri dinàmic. En aquest procés s’absorbeix el 
90 % de la radiació UV i s’allibera calor, per la qual cosa augmenta la  temperatura  fins arribar als 0 ºC. 

➡MESOSFERA: Aquesta capa  s’estén fins  la mesopausa, als 80 km d’altura. La densitat de l’aire és  molt 
baixa però suficient perquè el fregament dels meteorits  amb les  partícules  que conté originen les  estreles 
fugaces. La temperatura torna a descendir fins els -80 ºC.

➡IONOSFERA o termosfera: La ionosfera  s’estén fins la termopausa, als  500 km d’altura. En aquesta capa 
es produeix l’absorció de les  radiacions  solars  més  energètiques, els  raigs  ϒ i X, que comporta un increment 
de la temperatura fins arribar als 1000 ºC. L’absorció d’aquestes radiacions la realitzen les  molècules 
d’oxigen i nitrogen presents, les  quals es  transformen en ions  positius  alliberant electrons. En aquesta capa 
reboten algunes ones de ràdio i és on es produeixen les aurores boreals i australs visibles als pols.

➡EXOSFERA: És l’última capa i el seu límit ve marcat per una densitat molt baixa, similar a la de l’espai 
exterior. Com que pràcticament no hi ha matèria, no es pot captar la llum solar i per això el color va fent-se 
negre.
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COMPOSICIÓ ACTUAL DE LʼATMOSFERACOMPOSICIÓ ACTUAL DE LʼATMOSFERA
Gasos % en volum
N2 78%
O2 21%

Altres 1% 
(0,93 %Ar   0,03 %CO2     H2 O (V)    O3        CH4 )

Reaccions de formació de l’ozó Reaccions de destrucció de l’ozó

1) Fotolisi de l’oxigen    O2 + UV ---->  O + O         
2) Formació de l’ozó      O + O2 ------> O3   + calor           

3) Fotolisi de l’ozó                                O3 + UV ---->  O + O2

4) Possible reacció amb l’oxigen atòmic  O + O3 ---->  O2 + O2       

Estructura de l’atmosfera



4.DINÀMICA ATMOSFÈRICA. MOVIMENTS VERTICALS O DE CONVECCIÓ:

Els  moviments  verticals en l’atmosfera es produeixen com a conseqüència d’un gradient de temperatura, 
humitat o pressió.

‣ MOVIMENTS DE CONVECCIÓ TÈRMICA : L’aire és  mal conductor de 
la calor. Per això no s’escalfa per la radiació solar directa, però sí 
s'escalfa l’aire proper al terra gràcies  a la calor irradiada per la 
superfície. D’aquesta forma tenim que l’aire proper al sòl està més 
calent i la seua temperatura disminueix amb l’altura. L’aire calent, 
menys  dens, tendirà a pujar, refredant-se, al contrari que l’aire fred, que 
baixarà.

- Gradient vertical de temperatura: El GVT  representa la variació 
vertical de la temperatura de l’aire que, en condicions  de repòs és 
de 0,65 ºC /100 m.      ↑altura     ↓Tª 

- Inversió tèrmica: És  una situació atmosfèrica en què la temperatura 
de l’aire augmenta amb l’altura. Es  produeix generalment en hivern, 
quan les nits  són més  llargues i la superfície terrestre es  refreda 
molt, fent que l’aire proper a aquesta estiga més  gelat que l’aire de 
sobre. En una inversió tèrmica tenim que  ↑altura    ↑Tª, de forma 
que l’aire no pot ascendir i es queda atrapat, impedint-se la 
dispersió de la contaminació (s’evidencia si ens  fixem en el fum 
d’una xemeneia que circula en sentit horitzontal) i afavorint-se 
l’aparició de boires.

‣ MOVIMENTS DE CONVECCIÓ PER HUMITAT: Originats per la 
presència de H2O  en forma de vapor. L’aire humit pesa menys  que l’aire 
sec  (ja que el H2O(v) desplaça els altres  gasos  N2 i O2 de major pes 
molecular). La humitat es pot mesurar de dues formes:

- Humitat absoluta: Quantitat total de vapor d’aigua que conté un 
volum determinat d’aire en g/m3. 

- Humitat relativa: És un valor més  significatiu que l’anterior, ja que la 
quantitat màxima de vapor d’aigua que pot contenir un volum d’aire 
depèn de la seua temperatura. L’aire calent pot contenir més 
humitat que l’aire fred. Per això es defineix el terme humitat 
relativa: Quantitat, en %  de vapor d’aigua, que conté 1m3 d’aire, en 
relació amb la màxima que podria contenir a eixa temperatura. Si 
tenim una humitat relativa del 25 %, vol dir que l’aire, a eixa 
mateixa temperatura, podria contenir quatre vegades més humitat. 
Una humitat relativa del 100% significa que l’aire està saturat i 
aquest valor correspon amb el punt de rosada. El punt de rosada és, 
doncs, la temperatura a la qual el vapor contingut en l’aire es 
condensa. 

D’aquesta forma, l’aire humit i menys  dens, s’elevarà fins  que arribe a un 
punt on la temperatura atmosfèrica serà igual al punt de rosada. Llavors 
el vapor d’aigua condensarà en forma de núvols  (no obstant, per a què es 
formen núvols cal també un nucli de condensació: partícules  de pols, H2S, 
NOx a l’atmosfera)

‣ MOVIMENTS DE CONVECCIÓ PER DIFERÈNCIES DE PRESSIÓ: La 
pressió exercida per l’atmosfera a nivell del mar és  de 760 mm Hg= 1 
atm= 1013 mil·libars. Però aquest valor pot variar en funció de la 
temperatura i la humitat de l’aire. Anomenem isòbares a les  línies  que 
uneixen punts amb la mateixa pressió. 

- Borrasca: Zona de Baixa pressió. Es  produeix quan una massa d’aire 
poc  dens  (càlid i/o humit) ascendeix. Al lloc  que ocupava es  crea un 
buit (baixa pressió) que és  ocupat per l’aire més fred dels voltants, 
originant-se un vent que bufa de l’exterior a l’interior de la borrasca. 
(L’efecte Coriolis, que veurem més  avant, produeix una desviació en 
la direcció del vent en sentit antihorari)

- Anticicló: Zona de Alta pressió.es produeix quan una massa d’aire 
fred que es  troba a certa altura, descendeix fins  contactar amb el sòl. A  la zona de contacte s’acumula 
la pressió i el vent tendeix a sortir des del centre cap a l’exterior. L’efecte Coriolis  produeix una desviació 
de forma que l’aire gira en sentit horari. 
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Convecció tèrmica

Convecció per humitat

Criculació del vent en  un anticicló

Circulació del vent en una borrasca

(1) GVT normal, (2) i (3) inversió 
tèrmica



C O N D I C I O N S D ’ E S T A B I L I T A T I I N E S T A B I L I T A T 
ATMOSFÈRICA: Les  condicions d’inestabilitat atmosfèrica estan 
associades  a les borrasques. La presència d’una borrasca no significa 
que segur plourà, sinó que ho pot fer en cas  que la massa d’aire 
ascendent continga suficient humitat. Les  borrasques són propícies 
per a la dispersió dels contaminatns. Les  condicions  d’estabilitat 
atmosfèrica estan associades  als anticiclons, ja que originen vents 
divergents  que impedeixen l’entrada de precipitacions, afavoreixen 
les situacions d’inversions tèrmiques, les boires i gelades. 

5.DINÀMICA ATMOSFÈRICA. MOVIMENTS HORITZONTALS, ELS VENTS:

Els  vents  són moviments  horitzontals  de masses  d’aire que 
s’originen per diferències de pressió entre dos  punts de la Terra.  
Aquesta circulació equilibra la diferència de temperatura entre 
l’equador i els pols. 

Quan un anticicló i  una borrasca estan pròxims, el vent en superfície 
va de l’anticicló a la borrasca i el vent en altura, al contrari, de la 
borrasca a l’anticicló. No obstant, la trajectòria del vent no sol ser 
rectilínia , degut als obstacles del relleu i a l’efecte Coriolis.

‣ CIRCULACIÓ GENERAL DE L’ATMOSFERA:
➡Borrasques  equatorials (B): Els  raigs solars  incideixen 

perpendicularment sobre les  zones  equatorials, escalfant 
molt l’aire, que tendeix a ascendir

➡Anticiclons polars (A): Les  baixes  temperatures  dels  pols 
provoquen que l’aire fred i dens s’aixafe contra el sòl. 

Si sols tenim en compte aquestos dos  elements, els  vents  es 
mourien en dos  cèl·lules  que circularien en superfície dels pols 
a l’equador i en altura en sentit contrari. No obstant l’efecte 
Coriolis produeix una desviació dels  vents que fa que aquesta 
cèl·lula es dividisca en tres:

➡Cèl·lula de Hadely:L’aire que s’eleva a les 
borrasques equatorials  arriba fins  als 30  º de latitud, 
on la desviació dels  vents  per efecte Coriolis  és  tan 
gran que la cèl·lula es  fragmenta i l’aire descendix  
cap a l’equador de nou, originant una zona 
d’anticiclons  subtropicals. Aquestos  anticiclons, quan 
coincideixen amb una massa continental, donen lloc 
als  deserts  més  grans  del planeta ( el desert del 
Sàhara a l’hemisferi Nord i el Gran Desert d’Arena a 
l’hemisferi Sud). Al clima de la península influeix 
l'Anticicló de las  Açores. Els  vents  superficials, que 
bufen des dels  anticiclons  subtropicals  cap a 
l’equador s’anomenen vents  alisis. La zona de 
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Isòbares en una borrasca i un anticicló

Circulació del vent en superfície i en altura

Efecte Coriolis: L'Efecte Coriolis  és  una desviació de la 
trajectòria dels  objectes  que circulen sobre la superfície de la 
Terra com a conseqüència de la rotació d'aquesta en sentit 
antihorari. Quan un objecte inicia un moviment des del Pol Nord 
cap a l'Equador , la trajectòria resulta corbada cap a la dreta 
respecte a la direcció  inicial. Una conseqüència directa de l'Efecte 
Coriolis la tenim en el sentit de gir dels  vents  en els  anticiclons 
(sentit horari en l'hemisferi Nord) i les borrasques  (sentit 
antihorari). També influeix sobre el sentit de gir dels  corrents 
oceànics i dels huracans.

Circulació de l’atmosfera sense considerar l’efecte 
Coriolis

Circulació general de l’atmosfera (La posició de les cèl·lules 
varia estacionalment)



convergència dels vents  alisis  del nord i del sud s’anomena ZCIT: Zona de Convergència Intertropical, que 
correspon al cinturó de borrasques situades sobre l’equador. 

➡Cèl·lula Polar: El vents  superficial provinent dels anticiclons  polars  anomenat llevant polar només  arriba 
fins els 60 º de latitud, on s’eleva de nou formant la zona de borrasques subpolars. 

➡Cèl·lula de Ferrel: Situada entre els  dues  anteriors. Es forma per l’elevació dels vents superficials  de l’oest 
que bufen dels anticiclons subtropicals cap a les borrasques polars.

6.LA HIDROSFERA:

La hidrosfera és una gran regulador tèrmic. Lʼelevada calor específica de lʼaigua, fa que aquesta sʼescalfe i es refrede més 
lentament que el sòl. Dues conseqüències de la major calor específica de lʼaigua respecte del sòl són:

‣ AMPLITUD TÈRMICA: L’amplitud tèrmica és  la diferència entre les  temperatures màxima i mínima diàries 
o estacionals. 
➡Zones costaneres: Tenen una menor amplitud tèrmica (menor diferència de temperatures entre el dia i  la 

nit i entre l’estiu i l’hivern). L’aigua s’escalfa durant els períodes de major insolació i desprès, emet 
l’energia calorífica acumulada lentament, durant els períodes més freds. 

➡Zones continentals: Posseïxen una elevada amplitud tèrmica. Una excepció són els  climes equatorials  i 
tropicals, que no presenten pràcticament 
diferències  estacionals. En l’altre extrem 
podem trobar alguns deserts, com és  el cas 
del desert de Gobi (entre Mongòlia i Xina). Per 
exemple, a Ulan Bator, capital de Mongòlia, 
tenim Tª mitjana gener = -23,1 ºC  i  Tª mitjana juliol = 
16,5  ºC, per tant, At= 39, 6  ºC. En el cas de 
València, amb temperatures  suavitzades pel 
mar Mediterrani, trobem que Tª mitjana gener = 
11,5  ºC  i  Tª mitjana agost = 25,0  ºC, per tant, 
At= 13,5 ºC  

‣ BRISES MARINES: Són vents  que bufen del 
mar cap a la terra durant el dia i de la terra cap 
al mar durant la nit. S’originen com a 
conseqüència de la diferent calor específica de 
l’aigua i del sòl.  
➡Brisa marina: Durant el dia la terra s’escalfa 

més ràpid. L’aire calent ascendeix i genera un 
buit que és ocupat per l’aire més  fred que hi 
ha sobre el mar. Apareix un vent que bufa del 
mar a la terra.

➡Brisa terrestre: Per la nit l’aigua del mar 
conserva la calor acumulada durant el dia. 
L’aide de sobre està més  calent i tendeix a 
pujar, el buit que deixa és ocupat per l’aire 
gelat que hi ha sobre la costa. Apareix un vent 
que bufa de terra cap al mar.

7.DINÀMICA DE LA HIDROSFERA. CORRENTS OCEÀNICS.

Els  corrents  oceànics són moviments  de grans  masses  d’aigua, els  quals 
constitueixen un mecanisme de transport de calor  i de nutrients  molt 
eficaç. Així com en l’atmosfera la temperatura disminueix amb l’altura, en 
la hidrosfera poden distingir una sèrie de capes  en funció de la 
temperatura:

‣ ESTRUCTURA DE LA HIDROSFERA OCEÀNICA EN FUNCIÓ DE LA 
TEMPERATURA: Exceptuant a les  zones  polars, on hi ha una sola capa 
d’aigua freda, a les latituds temperades i càlides poden distingir:
➡Capa superficial: Té uns  200  m de grossor. L’aigua s’escalfa per acció 

del Sol i la seua temperatura és  prou uniforme gràcies  a la barreja 
produïda pels vents i les ones.

➡Termoclina: Zona marcada per un descens  gradual de la temperatura, 
que arriba fins els 1000 m de profunditat.

➡Capa profunda:Presenta temperatures  baixes  (5  a -1  ºC)  amb poca 
variació tèrmica amb la profunditat. Aquesta capa és més  rica en 
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Circulació de la brisa durant el dia i durant la nit

Estructura de la hidrosfera oceànica



oxigen (més  soluble en aigua freda) i en  nutrients  (procedents de les  restes  d’organismes  morts  que 
cauen cap al fons).

Com que  l’aigua calenta pesa menys, aquesta no s’enfonsarà. És  per això que la termoclina actua de barrera 
impedint que hi haja intercanvi d’aigua entre la capa superficial i la profunda. 

‣ ESTRUCTURA DE LA HIDROSFERA OCEÀNICA  EN FUNCIÓ DE LA LLUMINOSITAT: En els  ecosistemes 
marins  trobem:
➡Zona fòtica:  És  aquella en la qual penetra la 

llum del Sol. La seua profunditat és  molt 
variable en funció de la terbolesa de l'aigua. 
Característiques:
- Presencia de llum => Fotosíntesi
- Elevada productivitat
- Presència de plàncton
- Cap al fons  de la zona fòtica es  torna mínima 

l a c o n c e n t r a c i ó d ' o x i g e n . D e g u t a 
l'allunyament de l'atmosfera, que redueix els 
efectes  de la mescla que es dóna en la 
superfície i la desaparició dels  organismes  
fotosintètics, alhora que segueixen abundant 
els  organismes aerobis, consumidors  d'oxigen, 
que s’alimenten de  la relativament abundant 
matèria orgànica que cau de la zona ben 
il·luminada.

➡Zona afòtica: En la qual no és  possible el desenvolupament de processos  fotosintètics, ja que menys del 
1%  de la llum solar penetra en ella. En aigües  oceàniques  la zona afòtica comença, aproximadament, als  
200 m. Característiques:
- No hi ha llum solar=> No hi ha fotosíntesi
- Temperatures baixes
- Altes pressions
- Elevada concentració de nutrients  procedents de la descomposició de la matèria orgànica que cau al 

fons
 
‣ CORRENTS OCEÀNICS SUPERFICIALS: Es tracta de moviments  horitzontals de masses  d’aigua que 

s’originen com a conseqüència dels  vents  superficials  dominants   (per exemple, els  corrents  equatorials del 
Nord i del Sud inicien el seu moviment empentats  pels  vents  alisis   ). La trajectòria dels  corrents  oceànics 
es veu modificada per l’efecte Coriolis  i per les  masses  continentals que trenquen o dificulten el seu 
moviment.  Com mostra la figura, el sentit de gir dels corrents  és horari a l’hemisferi nord i antihorari a 
l’hemisferi Sud. Els corrents oceànics superficials poden ser:
➡Corrents  càlids: S’originen a la zona intertropical. De vegades són desviades per les  masses  continentals  , 

com és el cas del Corrent del Golf , que circula cap al nord i suavitza el clima d’Europa.  
➡Corrents freds: Es produeixen per l’ascens d'aigües fredes profundes procedents de les zones polars. 

‣ CORRENTS OCEÀNICS PROFUNDS: Per a què l’aigua puga enfonsar-se, cal  que aquesta siga més  densa 
(més freda i salada). Aquest tipus  de circulació s’anomena circulació termohalina  i s’inicia als  pols. L’aigua 
en el seu descens arrossega el CO2 dissolt en ella, contribuint a la disminució de  l’efecte hivernacle
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Corrents oceànics superficials

Components biòtics i abiòtics de la hidrosfera oceànica



➡Aflorament: Fenomen que consisteix en l’ascens  d’un corrent profund, el qual arrossega nutrients i 
oxigen, provocant un increment de la producció primària (fitoplàncton) i , en conseqüència, de la pesca i 
la població d’aus marines. 

4.DINÀMICA GLOBAL DE L’ATMOSFERA I LA HIDROSFERA. L’OCEÀ GLOBAL:

L’oceà  global és  el conjunt format per tots els  mars  i  oceans  del planeta Terra. Aquesta denominació suposa 
que totes  les  aigües marines  i oceàniques estan comunicades i que de la seua interacció amb l’atmosfera s’obté 
un mecanisme de distribució de calor, precipitacions  i de retenció de CO2, que influeix notablement en els 
climes del món. Dos fenòmens relacionats amb l’Oceà Global són:

‣ LA CINTA  TRANSPORTADORA OCEÀNICA: És 
una espècie de riu que recorre i connecta la 
majoria dels  oceans. S’inicia  a les  aigües  fredes 
de l'Atlàntic  Nord, circulant per la primera part 
del recorregut  en forma de corrent profund. 
Quan arriba a les  gèlides costes de l’oceà 
Antàrtic  se separa en dos , una part del corrent 
recorre l’oceà Índic  i l’altra l’oceà Pacífic. El final 
del seu recorregut el fa com a corrent superficial, 
arrossegant aigües càlides i retornant a l’inici.

‣ EL NIÑO I LA NIÑA: ENSO, El Niño Southern 
Oscillation. El Niño i la Niña són fenòmens 
climàtics cíclics, amb repercussions  molt 
importants sobre els  fenòmens  meteorològics  , 
l’economia i la societat dels  països  del Pacífic 
Sud. S’inicien en produir-se l’escalfament (el 
Niño) o el refredament (la Niña) de les  aigües 
superficials  del Pacífic  front a les  costes de Perú 
i Equador. Poden donar-se 3  situacions 
diferents:

➡No Niño (ENSO  neutral): És la situació normal. 
els  vents  alisis  bufent d’est a oest, empenyent 
cap a l’oest l’aigua superficial del Pacífic  Sud, 
creant un buit a la costa del Perú i Equador. 
Les conseqüències són:
- E l n i v e l l  d e l m a r a I n d o n è s i a é s 

aproximadament mig metre més  alt que a la 
costa del Perú.

- Es  produeix un efecte de succió que fa 
aflorar l’aigua profunda,  freda i rica en 
nutrients, la qual fertilitza el fitoplàncton i fa 
que la pesca augmente front a  la costa 
peruana. 

➡El Niño: Es  produeix cada 3-5 anys. Els  vents 
alisis  disminueixen i les  aigües de la costa 
peruana incrementen la seua temperatura. 
Conseqüències:
- Es  forma una borrasca sobre la costa 

peruana, amb pluges persistents  que poden 
causar inundacions 

- No hi ha aflorament de nutrients  (baixa la 
pesca)

- Sobre Indonèsia, Austràlia i Filipines  es 
forma un anticicló que provoca grans 
sequeres, les quals poden implicar incendis

➡La Niña: És  una exageració de la situació normal, en la qual els  vents alisis  bufen amb major intensitat i 
disminueix la temperatura de les aigües front la costa peruana. Conseqüències:
- Pluges torrencials i tifons a Indonèsia i Austàlia
- Sequeres en Sudamèrica
- S’incrementen els ciclons tropicals del Carib
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Situació normal del Pacífic Sud
(1) Costa d’Indonèsia (2) Costa del Perú 

(3) Oceà Pacífic  (4) Termoclina

Fenomen de El Niño 
(1) Costa d’Indonèsia (2) Costa del Perú 

(3) Oceà Pacífic  (4) Termoclina

Cinta transportadora oceànica


