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2.   ESTRUCTURA TÈRMICA D’UN LLAC O EMBASSAMENT 
 

Un llac és una extensió d’aigua situada en una depressió geològica tancada de 

forma natural (o artificial), i l’origen pot ser molt variat: una fractura tectònica, un cràter 

volcànic, un despreniment del terreny, etc. (Hutchinson [17]).   

L’interfase aigua-atmosfera és la base d’intercanvis permanents d’energia: 

aportacions de calor per radiació solar i atmosfèrica, aportacions turbulentes per 

fregament del vent, pèrdues de calor per evaporació, conducció tèrmica i radiació de la 

superfície de l’aigua. El balanç tèrmic d’una superfície d’aigua pot ser negatiu o positiu, 

segons les estacions de l’any. Aquests intercanvis en la superfície juntament amb les 

entrades i sortides d’aigua del llac, condicionen la distribució vertical de la temperatura. 

L’estructura tèrmica vertical és fonamental per l’ecosistema, ja que és la que marca els 

moviments interns de la massa d’aigua. 

La capacitat calòrica i la conductivitat tèrmica de l’aigua impedeixen que els 

intercanvis de calor entre l’atmosfera i l’aigua situada en superfície modifiquin d’una forma 

immediata la temperatura en tota la profunditat. Així el cicle diari de la temperatura en 

superfície no es reflexa a partir de certa profunditat. D’altra banda, el cicle anual sí que sol 

afectar la major part de la massa d’aigua. El comportament tèrmic d’un embassament en 

un regió de clima mediterrani és diferent si aquest rep calor (primavera- estiu) o bé si la 

cedeix (tardor- hivern). En el primer cas, la calor rebuda a la superfície és transmesa a les 

zones situades a cotes inferiors i amb menor temperatura, mentre que en el segon la calor 

acumulada a l’aigua passa a l’atmosfera. 

Tenint en compte que l’aigua augmenta la seva densitat en disminuir la temperatura 

(si és superior a 4º C), el gradient de temperatures dóna lloc a un gradient estable de 

densitats ja que la densitat creix amb la profunditat. Quan l’embassament cedeix calor a 

l’atmosfera, l’aigua situada a prop de la superfície es refreda donant lloc a un gradient 

inestable de densitats, la qual cosa provoca una barreja per convecció i per tant una 

homogenització de les temperatures en profunditat. 
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Figura 2.1- Estratificació 
tèrmica d’un embassament 
durant els mesos de 
primavera-estiu. La calor 
rebuda a la superfície és 
transmesa a les zones 
situades a cotes inferiors i 
amb menor temperatura. El 
gradient de temperatures 
dóna lloc a un gradient 
estable de densitats
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L’acció mecànica del vent sobre la superfície provoca el moviment de l’aigua, de 

manera que en la zona més superficial les temperatures es fan més uniformes, fins i tot en 

les èpoques en les que la resta de l’embassament es troba estratificat. Aquesta zona 

s’anomena epilimnion, i quan es produeix estratificació tèrmica, per sota d’aquest nivell es 

crea una zona de forts gradients tèrmics anomenada metalimnion en la qual a vegades hi 

pot haver una capa ben diferenciada que s’anomena termoclina.  

A sota el metalimnion hi ha una tercera zona coneguda com hipolimnion amb un 

gradient tèrmic menys important. Durant la tardor, en la fase de refredament, 

l’embassament perd l’estratificació trencant el metalimnion. 

El comportament tèrmic d’un embassament ve condicionat per diversos factors: les 

dimensions i morfologia de l’embassament, l’acció del vent, les característiques 

climàtiques de la zona, la temperatura de l’aigua que entra, etc. 

L’estratificació tèrmica condiciona en gran mesura els processos químics i biològics 

que tenen lloc a l’embassament, els quals determinen la qualitat de la seva aigua. El 

metalimnion sol separar dues zones de qualitat molt diferent: l’epilimnion amb un contingut 

alt en oxigen i l’hipolimnion amb un contingut d’oxigen baix. Això és degut a que la 

immobilitat de l’aigua del metalimnion dificulta el reemplaçament de l’oxigen consumit en 

els processos químics i biològics que tenen lloc a l’hipolimnion.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


