
 
 
 

 
 
Alumne/a:                   

CARACTERITZACIÓ DE L’HÀBITAT FLUVIAL 
A) CÀLCUL DE CABALS CIRCULANTS 

1. INTRODUCCIÓ: Existeixen molts mètodes per calcular el cabals circulants dels cursos 
fluvials. La seva precisió dependrà del temps emprat en fer la mesura i de la variació del cabal 
durant aquest temps. El cabal no sol ser constant i per tant les mesures efectuades estaran sempre 
referides a un moment concret. 
2. FONAMENT TEÒRIC: Norma ISO 748:2009 Hidrometría. Medida de caudal de líquidos 
en canales abiertos utilizando medidores de caudal o flotadores 
Quan el règim del flux de l’aigua és poc turbulent, per mesurar el cabal es pot triar un fragment de 
riu on el règim sigui el més laminar possible, determinar la secció transversal del front d’aigua i 
mesurar la velocitat d’aquesta. 

Q = v x S 
Q = cabal (m3/s) 

v = velocitat mitjana (m/s) 
S = àrea de la secció transversal (m2) 

L’aigua flueix riu avall gràcies a la força de la gravetat. Pel fregament de l’aigua amb el llit i els 
marges del riu, la velocitat varia des de valors pròxims a 0 al fons fins a un màxim situat 
aproximadament a un quart de la superfície. 
En superfície, la velocitat varia des de valors propers al 0 en els marges fins a un màxim situat 
aproximadament a la línia central del corrent. Aquestes diferències en la velocitat de l’aigua fan 
necessari obtenir un únic valor mitjà que serveixi per a tota la secció. A aquest valor se l’anomena 
velocitat mitjana. Per calcular-la es pot utilitzar un correntòmetre, el qual s’introdueix dins del riu 
en un gran nombre de punts distribuïts regularment per la secció transversal. 
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Per obtenir l’àrea de la secció transversal, cal mesurar la fondària del riu en diferents punts per 
obtenir un perfil de profunditats, conèixer així la seva secció transversal i poder calcular la seva 
àrea. 
3. MATERIAL A EMPRAR 

• Correntòmetre 
• Botes d’aigua o vadejadors 
• Flexòmetre 
• Cinta mètrica de 10 metres i de 50 metres 
• Jaló graduat en centímetres 
• Flotador 
• Martell i claus per fixar la cinta mètrica 

 

4. CÀLCUL DEL CABAL AMB CORRENTÒMETRE 
Per calcular el cabal del riu es dividirà la seva secció transversal un nombre determinat de 
subseccions. Per a cada subsecció es calcularà una velocitat mitjana i un cabal mitjà. La suma dels 
cabals de cada subsecció ens donarà el cabal total del riu. 

4.1. Nombre de subseccions: Segons la norma ISO 748:2009 el nombre “n” de verticals són: 
• Amplada del canal < 0,5m     n = 5 a 6 



 
 
• Amplada del canal  > 0,5m i <1m   n = 6 a 7 
• Amplada del canal > 1m i < 3m    n = 7 a 12 
• Amplada del canal > 3m i > 5m     n = 13 a 16 
• Per a amplades de més de 5m “n” s’escollirà de manera que el cabal de cada segment, sempre 

que sigui possible, sigui menor al 5% del cabal total i en cap cas serà superior al 10%. 
4.2. Nombre de subseccions simplificat: 

 
4.3. Punts de mesura de la velocitat: 

 
4.4. Esquema de treball 

 

Nº de 
mesures 

Profunditat 
(cm) 

Punts de mesura (mesurats 
des de la superfície) Velocitat mitjana 

1 30-60 0,6D Vm = V0,6 

2 60-300 0,2D i 0,8D Vm = (V0,2 + V 0,8) / 2 

3 300-600 0,2D, 0,6D i 0,8D Vm = (V0,2 + 2V0,6 + V0,8) / 4 

D = Profunditat, Vm = Velocitat mitjana 



 
 
5. CALCUL DEL CABAL AMB FLOTADOR 

És un mètode molt més aproximat que el correntòmetre però és molt més senzill i dona una idea 
de magnitud que en molts casos ja és suficient. 
• S’escull un tram de riu uniforme amb una longitud entre 25 i 50m. 
• Es calcula la secció transversal segons el procediment explicat al punt anterior 
• Per calcular la velocitat es deixa anar el flotador a la zona central del riu i es cronometra el 

temps que tarda en recórrer una determinada longitud de riu. Aquesta mesura es repeteix 3 
vegades i es fa la mitjana de velocitats. 

6. OBTENCIÓ DEL PERFIL DE VELOCITATS SEGONS LA PROFUNDITAT 
Al punt més fondo del riu s’obtenen les velocitats de l’aigua cada 10 centímetres de profunditat 
amb el correntòmetre. 
7. RESULTATS 

Dades generals 

 
 
Perfil del riu 

 
 



 
 
Perfil de velocitats en superfície 

 
 
Perfil de velocitats en profunditat 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

B) CÀLCUL DE L’ÍNDEX D’HÀBITAT FLUVIAL 
 

1. INTRODUCCIÓ:  

L’IHF és un índex d’avaluació ràpida de l’heterogeneïtat de l’hàbitat de la llera fluvial. Es 
considera ràpid perquè en poc temps de treball permet valorar si l’hàbitat fluvial és molt o poc 
heterogeni. Aquesta valoració de l’hàbitat ha de ser prèvia a l’avaluació de la qualitat biològica de 
l’aigua mitjançant els macroinvertebrats. 

El valor global de l’IHF s’obté de la suma dels valors de set apartats. Cadascuna de les parts avalua 
de manera independent diferents característiques de l’hàbitat, i aquesta valoració es pot fer al riu 
mateix. El valor màxim de l’índex és de 100 punts, i el mínim sempre és superior a zero, perquè 
sempre hi ha algun substrat per valorar. 

Si en aplicar l’índex IHF s’obtenen valors baixos, les causes poden ser diverses: 
– L’hàbitat és poc heterogeni per causes naturals; per exemple, un riu de llit sorrenc. En aquests 
casos, la diversitat biològica serà baixa de forma natural i no s’ha d’interpretar com una degradació 
artificial. 

– Hi ha hagut una pertorbació hidrològica natural (una crescuda, per exemple) que ha remogut el 
substrat i desplaçat els organismes aigües avall. En aquest cas, s’ha de confiar que sigui una 
situació transitòria. 
– Per causes de l’acció de l’home (neteja de llera, canalització, construcció de preses, aportació de 
sòlids, etc.), l’hàbitat hagin perdut heterogeneïtat i sigui impossible establir una fauna 
d’invertebrats adequada per falta de diversitat d’hàbitat. 

Per tot plegat, quan ja s’ha obtingut el valor final de l’IHF, cal determinar quines són les 
circumstàncies que fan que tingui un valor més o menys elevat. El valor de 40 de l’índex és el 
llindar per sota del qual es considera que l’hàbitat està condicionant la qualitat biològica de l’aigua. 

2. RESULTATS: Omplirem el full de camp seguint les recomanacions del “Manual d’utilització de 
l’Index d’Hàbitat Fluvial (IHF)” de la Diputació de Barcelona 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
Alumne/a:                   Qualificació:  
CÀLCUL DE CABALS CIRCULANTS AMB CORRENTÒMETRE i FLOTADOR 
RESULTATS 
 

Dades generals 
Operari/s:  Data:  Hora:  
Curs Fluvial: Francolí UTM: E (X) 351.854m       N (Y) 4.555.932m,    fus 31 
Municipi: Tarragona Coord. Geog: E (X) 1º14’05,5”.  N (Y) 41º08’54” 
Indret: Riu Francolí polígon Riu Clar-Hortes de la Pedrera Alçada (snm): 21m 
Color de l’aigua:  Transparència:  Olor de l’aigua:  Temperatura (ºC)  

 
Cabal amb correntòmetre 

Distància (cm) 0                
Fondària (cm) 0                
Subàrea (cm2)                
Velocitat (cm/s)                
Subcabal (l/s)                
Cabal (cm3/s)  Cabal (l/s) = Cabal (cm3/s) / 1000     
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Perfil del riu 

  Exemple fictici 
Perfil de velocitats en superfície 

 Exemple fictici 
  



 
 
Perfil de velocitats en profunditat  

  
Exemple fictici 
 

Cabal amb flotador 
Distància recorreguda pel flotador (m)  
temps1(s)  t2 (s)  t3 (s)  tm (s)  
V1 (m/s) = dist/temps  V2 (m/s)  V3 (m/s)  Vm (m/s)  
Àrea (m2) = Suma de totes les subàrees de la taula anterior  
Cabal (m3/s) = Vm x Àrea x 0,85  Cabal (l/s) = Cabal 

(m3/s) x 1000 
 



 
 
Aforament del riu Francolí segons les dades de les estacions de control de l’ACA a la mateixa 
hora 
Sant Salvador, Tarragona: L’estació d’aforament de l’ACA es troba molt propera al punt on 
hem realitzat les mesures. Comparant els resultats obtinguts amb les dades de l’estació podrem 
conèixer l’exactitud del nostre aforament. http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid#ara 
 
Hora del mesurament: 
Resultat de l’estació d’aforament de l’ACA: 
Resultat experimental: Correntòmetre:                                                               Flotador: 
Comentaris: 
  



 
 
CÀLCUL DE l’INDEX D’HÀBITAT FLUVIAL (IHF) 

 
 



 
 
Comentaris: 


