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Resum 
 

El riu Pilcomayo és un dels més importants que transcorren per el Gran Chaco sud-

americà. Neix als andes bolivians com un riu de muntanya però durant el seu 

recorregut es transforma en un dels exemples més importants de riu en planura. 

Presenta un transport de sediment molt elevat (amb una mitjana de 125 milions de 

tones anuals) i l’únic al món que presenta el fenomen d’extinció de llera per 

atarquinament. 

Aquest treball analitza la geometria hidràulica del riu Pilcomayo a partir de les mesures 

realitzades a l’estació Misión-la Paz. El riu presenta un comportament ràpidament 

canviant que ha sigut enregistrat en gran detall durant més de 1000 dies, que inclou 

crescudes i estiatges. El principal treball principal és d’anàlisi de les dades. S’ha 

analitzat la influència de diferents factors en la geometria del riu i s’han ajustat 

regressions per les principals variables. S’han detectat variacions morfològiques en 

funció de l’activitat hidràulica anual i la concentració de sediment en suspensió. 

També s’analitza el comportament durant els episodis de crescuda. Es detecta un 

comportament similar al d’un “acordió” durant les crescudes a partir de l’observació de 

l’evolució de diferents paràmetres.  

Abstract 
 

Pilcomayo River is one of the most important in the South American Gran Chaco. It 

born in the Bolivian Andes as a mountain river but during its itinerary becomes one of 

the most important river plain on the world. It has a very high sediment transport (with 

an average of 125 tonnes per year) and it’s the only one in the world that presents the 

phenomenon of extinction because of the “collapse”. 

This paper analyses the hydraulic geometry of the Pilcomayo River from the 

measurements done in the station Misión-La Paz. The river presents a changing 

behaviour that has been recorded in detail for more than 1000 days, including floods 

and low water. The main job to analyse the data. Morphological variations have been 

detected according to the annual hydraulic activity and suspended sediment 

concentration. 

We also analyse the behaviour during raising episodes through the observation of the 

evolution of various parameters.  
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1. Introducció 

1.1. Característiques de la conca 
 

El riu Pilcomayo neix als Andes, travessa el Gran Chaco i desemboca, a priori, en el 

riu Paraguay en Asunción. Té una longitud aproximada de 1100  km i la seva conca té 

una extensió d’uns 290.000 km2, amb una població estimada d’1.500.000 habitants 

distribuïda entre els territoris de Bolívia, Argentina i Paraguai. Està considerat un dels 

rius amb major quantitat de transport de sediments del món amb una taxa mitjana 

anual de 125 milions de tones. 

En el seu recorregut es distingeixen dos trams: 

 Pilcomayo superior: es comporta com un riu de muntanya  que neix als Andes 

bolivians (en el límit dels Departaments bolivians Oruro i Potosí) i flueix direcció 

sud-est fins entrar al Chaco Boreal i les planes de l’Est. El Pilcomayo abandona 

el seu curs de muntanya en la ciutat boliviana de Villa Montes i entra en les 

planes del Gran Chaco. A la altura de la població de Ibibobo s’inicia el con de 

dejecció. Durant la primera mitat del s.XX el Pilcomayo superior va canviar de 

curs diverses vegades. 

 

 Pilcomayo inferior: és un dels nombrosos rius que drenen el Gran Chaco i 

desemboquen al riu Paraguay. Sembla desconnectat hidrològicament del 

Pilcomayo superior. En aquest curs el Pilcomayo es comporta com un riu en 

planura meandriforme. Una de les seves grans peculiaritats és que durant el 

seu curs el riu es perd, és a dir, no desemboca directament en el riu Paraguay. 

El curs del riu s’omple amb dipòsits de material fi (càrrega de rentat), 

experimentant un fenomen que es coneix amb el nom d’atarquinament. En el 

punt on desapareix el curs flueix un cabal notable que s’estén formant 

bañados. Les aigües flueixen per el subsòl fins arribar al riu Paraguay. Durant 

el s.XX s’ha anant pronunciant aquest fenomen i el punt on desapareix el curs 

del riu s’ha traslladat aigües amunt. 

 

El règim hidrològic del Pilcomayo és bastant predictible a grans trets. Cada any durant 

l’estació humida es produeixen pluges abundants en el període Gener-Febrer-Març. 

Per el contrari es registren cabals baixos durant l’estació seca. Aquest fet és degut al 

clima subtropical de la regió. 



 

Figura 1. Localització de la conca del riu Pilcomayo 

 

 

Figura 2. Divisió en sub-conques 
  



1.2. Antecedents 
 

El riu Pilcomayo està catalogat como un dels més inestables de Sud-Amèrica y durant 

els últims anys ha patit la pèrdua de peixos, fauna i aiguamolls. A això es suma la mort 

de bestiar i el difícil accés a l’aigua per a la població local. 

La pesca sempre ha sigut una de les activitats més importants de la zona i nombroses 

comunitats aborígens  depenen d’aquest recurs. El sábalo, aliment bàsic i font 

d’ingressos dels pobles indígenes bolivians, és la espècie de peix més abundant a la 

conca de la Plata, arribant a suposar més del 60% de la biomassa de peixos de la 

mateixa. És una espècie de gran importància econòmica. No obstant, s’ha observat 

una gran disminució en el volum de pesca del sábalo, passant de més de 1.440 tones 

en el any 1986 a 40 tones l’any 1998. 

A aquest problema es suma la contaminació minera present al riu, deguda a les 

activitats mineres, particularment en la zona del Potosí. La contaminació afecta tota la 

població indígena i pagesa que utilitza les aigües del riu per regar els seus cultius i 

donar de beure al seu ramat. També afecta a les espècies de peixos: en la part alta de 

la conca ja no hi ha pesca i en la part mitjana els peixos que queden no són aptes per 

al consum degut a les elevades concentracions de plom i mercuri. 

Durant la segona meitat del s. XX s’ha accelerat el fenomen d’atarquinament i el punt 

on desapareix el curs s’ha traslladat aigües amunt d’una manera preocupant (300 km 

durant el període 1968-1990). Aquest problema afecta els països d’Argentina i 

Paraguay, que davant la por de perdre el riu i l’accés a l’aigua i la pesca van decidir 

obrir dos canals, un en el territori de cada país, per donar continuïtat al curs d’aigua i 

distribuir-la de manera equitativa. No obstant, els dos canals no han funcionat 

simultàniament durant molt de temps sinó que es produeix un fenomen d’inestabilitat. 

Davant tantes peculiaritats que comporten diferents problemàtiques amb caràcter 

internacional, els governs dels tres països integren els seus esforços, a través 

d’iniciatives com la creació d’una comissió trinacional, la subscripció d’acords i la 

sol·licitud de projectes de cooperació internacional. 

 

1.3. Motivació 
 

El riu Pilcomayo presenta un dels millors exemples de gran con de dejecció fluvial, 

freqüents en les faldes orientals dels Andes en Amèrica del Sud. És també el major 

d’ells (amb una conca de més de 200.000 km2) i l’únic al món que presenta el fenomen 

de taponament o retrocés de la llera activa per la sedimentació del transport sòlid del 

riu. 

Es disposa d’una base de dades molt completa que inclou mesures de la geometria de 

la secció transversal del riu, mesures del transport líquid, mesures de la concentració 

de sediment i mesures del pendent motriu. És una base de dades menystinguda pels 

organismes encarregats d’obtenir-les, ja que només estaven interessats en el cabal 

líquid que transportava el riu. Aquesta és una oportunitat única d’estudiar un riu que 

presenta unes peculiaritats interessants: elevat transport de sediments, gran mobilitat 

de la geometria en planta i episodis d’erosió-acumulació importants. 



Resulta de gran interès entendre la geometria hidràulica que presenta per caracteritzar 

les variacions i entendre a què són degudes. Aquest treball aportarà noves dades en 

l’estudi del riu Pilcomayo. 

 

1.4. Objectius 
 

Aquest treball estudia la geometria hidràulica del riu Pilcomayo en el seu pas per 

l’estació Misión-La Paz a partir de l’anàlisi de les dades recollides en aquesta des de 

Setembre del 1972 fins el Març de 1991.  

S’estudiarà, des d’un punt de vista estadístic, la influència de diferents factors (com la 

estació o la concentració de sediment en suspensió) per determinar com afecten la 

geometria del riu i s’ajustarà un model de regressió per les principals variables. 

També s’analitzarà el seu comportament durant els episodis de crescuda, que pren 

una gran importància degut a les grans crescudes que presenta el riu. 

Finalment, es contrastaran els resultats obtinguts amb diferents models teòrics i 

treballs realitzats. 

  



2. Definicions 
 

A continuació es defineixen els diferents conceptes hidràulics que es tractaran: 

Paràmetres geomètrics: 

 

𝑦𝑚 =
𝐴

𝐵
 

𝑅ℎ =
𝐴

𝑃𝑚
 

 

 Amplada: és l’amplada de la secció mesurada sobre la superfície lliure de 

l’aigua. S’expressa en m. 

 Àrea mullada: és l’àrea de la secció transversal del flux normal a la direcció del 

flux. S’expressa en m2. 

 Perímetre moll: és la longitud de la línia de la intersecció de la superfície 

mullada del canal amb la secció transversal normal a la direcció del flux. 

S’expressa en m. 

 Radi hidràulic: és la relació entre l’àrea mullada i el perímetre moll. És un 

paràmetre que permet avaluar pèrdues de càrrega. S’expressa en m. 

 Calat màxim: és la distància màxima mesurada en vertical des de la làmina 

d’aigua lliure fins el fons del riu. S’expressa en m. 

 Calat mitjà: es defineix com el quocient entre l’àrea i l’amplada. És el calat de 

la secció rectangular equivalent amb la mateixa àrea. S’expressa en m. 

 

Totes aquestes variables depenen del cabal que circula. La relació que guarden amb 

el cabal depèn de la forma de la llera. 

 

Velocitats: 

 Velocitat mitjana: la velocitat mitjana es defineix com el quocient entre el 

cabal i l’àrea mullada 𝑣𝑚 = 𝑄
𝐴⁄ . S’expressa en m/s. 

 Velocitat màxima: és la velocitat màxima puntual que presenta el flux d’aigua 

en la secció. S’expressa en m/s. 

 

 

 

 

 



Factors de forma 

Els factors de forma són variables adimensionals que definim per estudiar la relació 

que guarden diferents variables entre sí. 

 ym/ymax: La relació entre el calat mitjà i el calat màxim ens dona una idea de 

com de “picuda” es la secció. 

 

𝑦𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 0,58 

 

 

𝑦𝑚
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 0,29 

 

 

 

 B/ymax: La relació entre l’amplada i el calat màxim ens dona una idea de 

la forma de la secció, si té una forma més rectangular o estirada 

 

𝐵
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 6,48 

 

 

 

 

𝐵
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 3,06 

 

 

Altres definicions 

 Concentració de sediments en suspensió: és la quantitat de material que 

transporta el riu en suspensió. Considera aquells sediments que es mantenen 

en suspensió mentre hi haja un flux d’aigua. Una elevada concentració de 

sediments provoca un color rogenc en les aigües. S’expressa en kg/m3. 

 Pendent motriu: és la pèrdua de càrrega per unitat de longitud en la direcció 

del flux d’aigua. S’expressa en ‰. 

 Coeficient de rugositat n de Manning: és un paràmetre adimensional que 

avalua la rugositat de la superfície de contacte de la corrent d’aigua. Pren 

valors majors quan més rugositat presenta la superfície.  

 

 

 



 Secció composta: és aquella en que l’àrea mullada es troba dividida. 

 

3. Anàlisi preliminar de les dades 
 

Per a realitzar l’estudi hidromorfològic del riu Pilcomayo es disposa d’una extensa base 

de dades corresponent a les mesures realitzades a l’estació Misión-la Paz (Argentina-

Paraguai) durant el període comprés entre el Setembre del 1972 i el Març de 1991. 

Malauradament, no es disposa de mesures durant el període complet, però es disposa 

d’un gran número de mesures que s’han agrupat en diferents “jocs de dades”: 

cadascun conté les mesures realitzades durant un període d’activitat de l’estació. 

Aquestes mesures normalment s’han realitzat de manera diària, encara que hi ha 

excepcions (en èpoques de gran crescuda s’ha realitzat més d’una mesura diària així 

com de vegades no s’ha realitzat alguna mesura per circumstàncies externes). 

A l’estació es mesuren diàriament diversos paràmetres geomètrics de la secció 

transversal del riu (amplada, calat màxim, àrea, perímetre mullat...), així com diferents 

velocitats, el cabal, el pendent i la concentració de sediment en suspensió. 

 

 

Figura 3. Ubicació de l’estació Misión-La Paz 

 

 



 

En total es disposa d’un total de 1.192 mesures agrupades en 7 jocs de dades. A la 

següent taula es detallen els diferents “jocs de dades” en que s’han agrupat les 

mesures de que es disposa, així com la quantitat de mesures i el període a que 

correspon cadascun. 

 

Joc de dades nº Període Duració (dies) Nº de mesures 

1 sep.-72  ago.-73 364 308 

2 ene.-80  abr.-80 120 118 

3 nov.-80  feb.-81 119 118 

4 oct.-81  abr.-82 211 222 

5 nov.-85  nov.-85 8 10 

6 sep.-89  ago.-90 364 344 

7 ene.-91  mar.-91 73 72 

Taula 1. Jocs de dades 

 

L’estació disposa d’un sistema de cables on es situa una hèlix per mesurar la velocitat 

del flux en diversos punts de, almenys, 10 verticals equidistants. També permet 

mesurar el calat en cada vertical. D’aquesta manera es pot obtindré la geometria de la 

secció, l’àrea i, integrant les velocitats, el cabal líquid. 

Per la mesura de la concentració de sediment en suspensió, s’utilitza un mostrejador 

USD-49 que obté una mostra de la mescla d’aigua i sediment mentre dura el procés 

d’introduir i extreure el mostrejador del flux, amb un orifici d’entrada d’1/8 de polzada i 

mogut pel mateix sistema de calbes. Es prenen 3 mesures en verticals separades 

entre 20 i 40 m. Es disposa de dades de la concentració de sediment en suspensió per 

als jocs de dades 1,5,6 i 7, és a dir els períodes 1972-1973 i 1985-1991. 

El pendent motriu es mesura calculant la diferència del nivell de l’aigua lliure entre 

l’estació i el punt situat 300 m aigües amunt. Es disposa de dades del pendent motriu 

per als jocs de dades 2,3 i 4, és a dir el període 1980-1982. 

Les mesures han estat obtingudes per personal de l’organisme gestor de la conca i 

apuntades a mà en fulles d’aforament. Aquestes dades han sigut digitalitzades en un 

treball previ realitzat a la UPC, que és el punt de partida d’aquesta tesina. 

La següent figura mostra els cabals mesurats i la seva distribució temporal: 

 

 

 

  



  

Figura 4. Distribució temporal de les mesures 



Enfocament 

S’estudiaran diferents paràmetres que expliquen la geometria hidràulica del riu. Els 

paràmetres que s’inclouen en aquest estudi són: 

 Paràmetres d’estudi 

 L’amplada (B) 

 El calat mitjà (ym) 

 La velocitat mitjana 

 La velocitat màxima 

 El radi hidràulic 

 El factor de forma ym/ymax. 

 El factor de forma B/ymax 

La variable principal per explicar els diferents paràmetres és el cabal. Tots els 

paràmetres s’estudiaran són funció del cabal i, per tant, s’ajustaran regressions en 

funció d’aquest. 

No obstant, es creu que hi ha altres factors que poden influir en la morfologia. Es durà 

a terme un anàlisi estadístic per determinar si les diferències que es detecten en funció 

d’aquests factors són significatives. Els factors que s’estudiaran són: 

 Factors 

 Activitat hidràulica anual 

 Estació climàtica 

 Crescudes 

 Concentració de sediments en suspensió 

 Pendent motriu 

 Tipus de secció 

 

Exploració de les dades 

A continuació es mostren les mesures realitzades per als diferents paràmetres 

d’estudi: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 5-11. Anàlisi preliminar de les dades 

  



4. Identificació de poblacions 
 

Al realitzar l’anàlisi preliminar de les dades, s’observa una gran dispersió que no 

s’explica per la variable principal: el cabal. És per això que s’inclou l’efecte dels 

diferents factors per tractar d’entendre a què es deuen aquestes variacions. 

Per poder dur a terme proves de significació estadística els factors han de ser 

variables categòriques, és a dir, no poden tindre valors continus, sinó que s’han 

d’agrupar en nivells. A continuació s’explica cadascun dels factors que es tindran en 

compte, així com la metodologia que s’ha seguit per la classificació. 

 

4.1. Activitat hidràulica anual 
 

Per tenir una idea general del comportament hidràulic del s’han obtingut els volums de 

descàrrega i de transport de sediment anual de la pàgina www.pilcomayo.net per al 

període 1.972-1.991, que es poden observar al següent gràfic: 

 

Figura 12. Descàrrega anual i transport de sediments 

 

S’observen grans canvis interanuals en els valors observats, i es vol estudiar si 

aquests poden influir en la morfologia del riu. 

S’han caracteritzat els anys en que s’han pres les mesures en dos grups segons si 

l’activitat hidràulica és elevada o reduïda. Aquesta classificació s’ha realitzat atenent 

als valors de descàrrega anual i transport de sediment anual, però s’ha tingut en 

compte també l’activitat de l’any anterior i posterior; és a dir, si l’any anterior i posterior 

a l’any X tenen uns valors de descàrrega i transport molt elevats, es considera l’any X 

com a un any amb una activitat hidràulica elevada degut al context. 

És una classificació que ens dóna una idea aproximada però pot resultar de gran 

interès: s’intenta entendre com influeix la història hidràulica del riu sobre els 

paràmetres que s’estudiaran. S’analitzarà les variacions entre els anys més i menys 

actius hidrològicament.  

5.6
4.7

5.4

8.5

7.2

6.1
5.1

7.5

11.2

6.7

8.4

9.4

3.0

14.1

10.3

12.3

8.3 8.0

4.3 4.1

6.9

4.9 4.7 4.4

5.8

138

77

101

297

205

142
110

197

448

156
247

317

28

737

382

467

270

239

64 59

176
115

88 77
122

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Transport de 

sediments [milions 

de tonellades]
Derrame anual 

[milers d'hm3]

Any hidrològic *

derrame anual transport sòlid

http://www.pilcomayo.net/


A continuació es presenten els diferents jocs de dades de que disposem sobre el gràfic 

anterior, indicant per cadascun d’ells si es consideraran mesures realitzades durant un 

any actiu o poc actiu. 

 

Figura 13. Classificació jocs de dades 

 

La classificació dels jocs de dades és: 

Joc de 

dades nº 
Període 

Duració 

(dies) 

Activitat 

hidràulica 

anual 

1 sep.-72 ago.-73 364 Any poc actiu 

2 ene.-80 abr.-80 120 Any actiu 

3 nov.-80 feb.-81 119 Any actiu 

4 oct.-81 abr.-82 211 Any actiu 

5 nov.-85 nov.-85 8 Any actiu 

6 sep.-89 ago.-90 364 Any poc actiu 

7 ene.-91 mar.-91 73 Any poc actiu 

Taula 2. Classificació jocs de dades 

 

 

4.2. Estació climàtica 
 

A la conca del Pilcomayo predomina el clima subtropical, que es caracteritza per tindre 

dos estacions clarament diferenciades: l’estació humida i l’estació seca. Les 

precipitacions ronden els 1200 mm anuals, encara que s’observen clares diferències 

entre estacions. La zona està afectada per l’anticicló de l’Atlàntic Sud i per la baixa 

tèrmica del continent, que propicien la formació de masses d’aire tropical. La 

combinació d’aquestes masses amb les atlàntiques polars determinen el règim de 

pluges. 
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S’ha identificat l’estació en que s’ha pres cada mesura seguint el següent criteri: 

 Estació humida: des de l’1 de Gener fins el 30 de Juny. En total es disposa de 

719 mesures realitzades durant l’estació humida (representen un 60,32 % del 

total). 

 Estació seca: des de l’1 de Juliol fins el 31 de Desembre. En total es disposa 

de 473 mesures realitzades durant l’estació seca (representen un 39.68 % del 

total). 

S’estudiaran les variacions morfològiques degudes a la estacionalitat i s’analitzarà si 

són significatives des d’un punt de vista estadístic. 

 

4.3. Crescudes 
 

Un aspecte molt interessant que s’inclourà a l’estudi serà analitzar les diferències 

hidràuliques i morfològiques que presenta el riu en els diferents episodis de crescuda. 

Aquest factor prendrà tres nivells, segons el règim del riu: 

- Pujada: quan el cabal va augmentant (no estrictament) fins arribar a un màxim. 

- Baixada: quan el cabal va disminuint (no estrictament) fins arribar a un mínim. 

- Estable: quan no hi ha variacions significatives de cabal. 

Es pretén caracteritzar, doncs, si la secció presenta canvis en funció de si el cabal està 

augmentant o disminuint durant un episodi de crescuda. A continuació s’indica de 

manera il·lustrativa com s’ha realitzat la classificació: 

 

Figura 14. Exemple de la classificació segons règim – joc de dades 4 

 

Aquest factor presenta un interès especial, ja que es registren nombroses crescudes i 

és durant aquestes quan es produeixen importants canvis morfològics. 
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4.4. Concentració de sediment en suspensió 
 

La concentració de sediment en suspensió pren especial importància degut a l’elevat 

transport sòlid que presenta. S’estudiarà si influeix sobre els paràmetres d’estudi.  Es 

disposen de dades de la concentració de sediment en suspensió per als jocs de dades 

1, 5, 6 i 7 (corresponent als anys 1972-1973 i 1989-1991). 

S’han agrupat les dades en 3 grups en funció de la concentració de sediment en 

suspensió que presenten. Aquesta classificació s’ha realitzat seguint els següents 

criteris: 

 Que les dades dins d’un mateix grup no presenten diferencies significatives 

(diferencia entre Csmin i Csmax) 

 Que els grups tinguin un nombre similar de dades. 

A continuació es mostra la distribució dels valors de Cs, que s’ha tingut en compte per 

fer la classificació: 

 

 

Figura 15. Histograma de les concentracions de sediment en suspensió 

 

 

 

 

 

 



La classificació segons la concentració es resumeix a la següent taula: 

Concentració de 

sediment en 

suspensió 

Interval de Cs 

[kg/m3] 

Nombre de 

dades 

Baix de 0 a 5 337 

Mitjana de 5 a 20 265 

Elevada més de 20 132 

<sense dades> - 458 

Taula 3. Classificació de les dades segons el sediment 

 

Les mesures sense dades de concentració de sediment en suspensió no es tindran en 

compte quan s’estudie la influencia de la concentració de sediment en les diferents 

variables.  

4.5. Pendent motriu 
 

El pendent motriu un altre factor interessant a estudiar, ja que pot afectar la morfologia 

que adopta el riu. Es disposen de dades del pendent motriu per als jocs de dades 2,3 i 

4 (corresponents als anys 1980-1982). 

Per estudiar la influència que pot presentar sobre les diferents variables, s’han agrupat 

les dades en 3 grups en funció del seu pendent motriu. Aquesta classificació s’ha 

realitzat seguint els següents criteris: 

 Que les dades dins d’un mateix grup no presenten diferencies significatives 

(diferencia entre Smin i Smax) 

 Que els grups tinguin un nombre similar de dades. 

A continuació es mostra la distribució dels valors del pendent motriu, que s’ha tingut en 

compte per fer la classificació: 



 

Figura 16. Histograma del pendent motriu 

 

La classificació segons el pendent motriu es resumeix a la següent taula: 

 

Pendent motriu 
Interval de S 

[‰] 

Nombre de 

dades 

Baix de 0 a 0.24 99 

Mitjà de 0.24 a 0.31 218 

Elevat més de 0.31 141 

<sense dades> - 734 

Taula 4. Classificació de les dades segons el pendent 

 

Les mesures sense informació del pendent motriu no es tindran en compte quan 

s’estudie la influencia del pendent motriu en les diferents variables. 

 

  

[‰] 



4.6. Tipus de seccions 
 

Durant l’enregistrament de dades s’observa que alguns dies el riu presenta una secció 

composta, és a dir, separada en dos parts. S’analitzarà si el fet que el riu presenti una 

secció composta influeix en les variables mesurades. 

 

Figura 17. Il·lustratiu secció composta 

 

Per identificar les seccions compostes s’han distingit els dies en que l’amplada és més 

gran que el perímetre mullat. En total hi han 64 mesures amb la secció composta. Es 

visualitzaran per tal de determinar si influeixen en les diferents variables. 

Pràcticament totes les mesures que presenten secció composta tenen cabals molt 

baixos. 

 

  



5. Anàlisi de la variància ANOVA 
 

Per explicar el comportament paràmetres d’estudi, el cabal serà considerada la 

variable explicativa principal. No obstant, hi ha variacions que no s’expliquen 

mitjançant el cabal. Amb l’objectiu d’explicar aquestes variacions s’estudiarà l’efecte 

dels diferents factors des d’un punt de vista estadístic, mitjançant la realització de 

diversos anàlisis de la variància (ANOVA). 

L’anàlisi de la variància ANOVA és un conjunt de models estadístics que s’utilitzen per 

analitzar les diferències entre les mitjanes de grups i els seus procediments associats 

desenvolupat per Ronald Fisher. 

L’anàlisi de la variància ANOVA permet determinar l’efecte que tenen sobre alguna 

variable dependent Y els diferents nivells d’algun factor X. Es comparen les poblacions 

corresponents a cada nivell del factor per determinar si les seves mitjanes poblacionals 

es poden considerar iguals o, per el contrari, presenten valors diferents 

La hipòtesi nul·la afirma que les mitjanes poblacionals són iguals i la hipòtesi 

alternativa que difereixen. Per contrastar la hipòtesi nul·la s’obté l’estadístic F, que 

reflexa el grau de paregut entre les mesures que s’estan comparant (quan menor és 

més paregudes són les poblacions). Si les poblacions mostrejades són normals i les 

seues variàncies són iguals, l’estadístic F es distribueix seguint el model de probabilitat 

F de Fisher-Snedecor, a partir de la qual s’obté la possibilitat d’obtenir un valor de F 

superior o igual (p-valor). Aquest representa la possibilitat que les dos poblacions 

segueixin la mateixa distribució i les diferències es deguin als errors aleatoris. 

Si aquest valor és menor que 0,05, es rebutja la hipòtesi nul·la amb una confiança del 

95% i es pot concloure que no totes les mitjanes poblacionals comparades són iguals, 

és a dir, que la població influeix en els valors mesurats. Aquest anàlisi es realitza per 

cadascun dels factors identificats. 

 

  



5.1. Metodologia 
 

Per portar a terme aquest anàlisi s’han d’agrupar les dades en grups de cabals 

similars, en els que s’espera que les variables estudiades presenten també valors 

similars. S’agruparan els valors de les variables mesurades atenent les diferents 

poblacions i es compararan les distribucions obtingudes per determinar si les mitjanes 

es poden considerar iguals.  

El procediment seguit és el següent: 

 

1) S’agrupen els cabals en grups similars. Aquesta classificació permet eliminar 

l’efecte del cabal sobre les variables. Exemple: 

 

 

Figura 18. Divisió en grups de cabals 

 

 

2) S’identifiquen les diferents poblacions en funció dels factors segons els criteris 

definits a l’apartat anterior. En l’exemple s’agrupen les dades atenent a 

l’activitat hidràulica anual, obtenint dos grups que denominarem amb els 

subíndex a i b. 
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Figura 19. Exemple identificació de poblacions 

 

 

3) Dins de cada grup, es comprova que per les diferents poblacions la distribució 

dels cabals és la mateixa. Aquesta hipòtesi és necessària per poder afirmar 

que les variacions que estudiarem es deuen als factor (relació directa) i no a 

que el valor del cabal és diferent. Seguint l’exemple anterior, es comprova que 

els cabals dels dos grups es poden considerar iguals:  

 

 𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴  {
𝐻0: 𝑄2𝑎

̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑄2𝑏
̅̅ ̅̅ ̅

𝐻1: 𝑄2𝑎
̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 𝑄2𝑏

̅̅ ̅̅ ̅
 

 

 

 

 

 

L’anàlisi de la variància ens permet afirmar 

la hipòtesi nul·la que les mitjanes de les 

dos poblacions són iguals. 

 

Si per algun factor s’identifica dependència no es tindrà en compte aquest 

factor en l’anàlisi posterior, ja que no es compleix la hipòtesi i portarà a 

resultats erronis. 

 

 

Any actiu     26 mesures 

Any poc actiu  33 mesures 

Q [m3/s] 

 
Q2a Q2b 



4) Dins de cada grup s’analitza la distribució de les variables resposta per 

determinar si es veuen influïdes per els diferents factors de manera 

estadísticament significativa. Es realitza un anàlisi de la variància on es 

contraresta la hipòtesi nul·la que els valors mesurats tenen la mateixa mitjana. 

Seguint en l’exemple anterior: 

 

                                                                                𝐴𝑁𝑂𝑉𝐴  {
𝐻0: 𝑣𝑚2𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑣𝑚2𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝐻1: 𝑣𝑚2𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 𝑣𝑚2𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 

 

 

 

 

Per tant, amb un p-valor de 4.69e-13 es pot 

afirmar que els valors de la velocitat mesurats 

per al grup de cabals 2 són diferents en anys 

actius i anys poc actius. 

 

Els resultats que ens interessen són, per tant, són els p-valors obtinguts en els 

diferents anàlisis de la variància que ens permeten afirmar o rebutjar la hipòtesi nul·la i 

determinar quins són els factors que influeixen sobre les variables d’estudi. Per un p-

valor de 0,05 o inferior es pot afirmar amb un 95% de confiança que les mitjanes de les 

poblacions són diferents. 

Aquests valors es presentaran en forma de matrius, acompanyades d’un codi de colors 

per facilitar la seva visualització, on el verd indica forta influència (p-valors baixos), el 

groc influència baixa i el vermell que no hi ha relació (p-valors elevats).  Les caselles 

en blanc corresponen a aquells anàlisis que no s’han realitzat degut a que en el pas 3 

s’ha detectat influència del factor sobre el cabal. 

 

A l’Annex 1 es pot consultar tot l’anàlisi dut a terme. En aquest document s’utilitzaran 

les matrius obtingudes per els diferents paràmetres, que tenen el següent format: 

 

Taula 5. Matriu d’influència velocitat mitjana 

 

El valor marcat és el p-valor obtingut en l’exemple anterior, que correspon a la 

influència del factor activitat hidràulica anual sobre la velocitat mitjana en les dades del 

grup de cabals 2 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

vm Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. Hidr. 

anual 
0.00436 2.00E-16 4.69E-13 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 1.06E-11 8.56E-08 - 7.92E-01 7.37E-07 

Estació 

climàtica 
2.92E-05 3.84E-03 5.08E-03 8.80E-01 9.61E-01 2.26E-01 1.87E-03 6.55E-01 2.03E-01 - - 

Crescudes 0.01412 7.78E-02 6.43E-02 3.94E-05 - 1.41E-02 3.42E-01 4.13E-03 - - 9.44E-01 

Concentració 

en suspensió 
0.516 9.19E-02 4.26E-01 1.80E-01 9.04E-02 6.43E-01 - 8.96E-01 8.57E-01 1.24E-01 4.85E-01 

Pendent 

motriu 
0.356 5.28E-01 1.66E-01 5.90E-01 - 1.44E-03 1.78E-01 - 2.58E-01 1.30E-05 6.55E-07 

Any actiu Any poc actiu
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Aquestes taules aporten una gran quantitat d’informació i, juntament amb un anàlisi 

gràfic, serviran per determinar quins factors seran tinguts en compte per ajustar les 

regressions. Les seccions compostes no s’inclouen en aquest anàlisi degut a que 

representen una proporció molt petita de les dades i sols es donen per cabals baixos, 

però si que s’analitzarà el seu efecte gràficament. 

5.2. Supòsits 
 

Al realitzar l’anàlisi de la variància s’estan assumint unes certes suposicions que no 

obstant s’han de comprovar. Aquestes comprovacions es duran sempre a terme abans 

de realitzar qualsevol anàlisi de variància ja que de no complir-se els resultats poden 

estar compromesos. 

 Independència 

Es requereixen de n mostres aleatòries per als n nivells del factor a analitzar, i 

aquestes han de ser independents. La mida de les mostres no té per què ser la 

mateixa, encara que el millor és que siguin el més semblant possible. Aquest 

supòsit s’ha d’assegurar en la recollida de les dades i, en aquest cas, el podem 

donar per vàlid ja que les mesures realitzades no estan relacionades entre elles i 

es poden considerar independents. 

 Normalitat 

Les poblacions han de tenir una distribució normal. Aquesta hipòtesi és la més 

flexible, degut a la robustesa de l’ANOVA, però s’ha de tindre en compte quan les 

mides de les poblacions són diferents. Si les poblacions tenen la mateixa mida, 

s’obtenen resultats robustos encara que no presenten normalitat. 

 Homocedasticitat: variància constant 

Les diferents poblacions deuen tindre una variància constant, ja que és un dels 

supòsits que es pren per realitzar les proves de significació. 

 



5.3. Grups de cabals 
 

Per poder portar a terme l’estudi s’han agrupat les mesures en grups de cabals 

similars. Els criteris que s’han seguit són: 

 Que els cabals dins d’un mateix grup no presenten diferències significatives 

(diferència entre Qmax i Qmín del grup) 

 Que els grups tinguin un nombre paregut de dades (entre un 5% i un 10% del 

total). 

La següent taula resumeix els grups de cabals que s’han identificat: 

Grupo Q max Q min Nº dades % total (aprox) 

0 2897.16 1321.01 46 4% 

1 1281.28 821.64 74 6% 

2 816.62 660.55 59 5% 

3 659.79 470.09 120 10% 

4 469.78 339.00 119 10% 

5 337.25 223.76 119 10% 

6 221.61 142.88 119 10% 

7 142.55 100.23 84 7% 

8 99.45 60.05 96 8% 

9 60.05 35.00 121 10% 

10 35 24.36 177 15% 

Taula 6. Classificació grups de cabals 

 

*S’han deixat fora de la classificació el 5% de mostres amb els cabals més baixos. 

 

  



6. Resultats de l’anàlisi segons variable estudiada 
 

S’analitzen les matrius corresponents a cada paràmetre d’estudi per determinar quins 

factors es tindran en compte per ajustar diferents regressions.  

Això significa que s’agruparan les mesures segons les diferents poblacions que 

s’identifiquen i s’obtindrà una regressió per cadascuna. Això permetrà millorar el model 

que ajustem ja que a l’introduir les poblacions es redueix l’error comés. 

Les regressions es realitzaran utilitzant el mètode dels mínims quadrats, que minimitza 

la suma dels quadrats dels errors realitzats a l’ajustar les dades amb una expressió.  

Algunes dels paràmetres que estudiarem guarden una relació monòmica amb el cabal. 

Aquestes relacions han sigut demostrades i estudiades per diferents autors. En aquest 

treball s’ajustaran també monomis per a aquests paràmetres, per tal de poder 

comparar els resultats amb la bibliografia existent. 

 

 Regressió del tipus 𝑋 = 𝑎 · 𝑄𝑏: 

Per ajustar aquest tipus de regressions es fa una transformació prenent 

logaritmes als dos costats i es pot ajustar un model lineal de la forma: 

log(𝑋) = 𝑎′ · log(𝑄) + 𝑏′ 

Es calculen els paràmetres a’ i b’ ajustant un model lineal i s’obtenen els 

coeficients desfent la transformació. 

𝑏′ = log (𝑎) 

𝑎′ = 𝑏 

S’ajustarà una regressió d’aquest tipus per l’amplada, el calat mitjà, la velocitat 

mitjana i la velocitat màxima. 

 

Per als diferents factors de forma, aquestes expressions no poden ajustar les dades 

obtingudes. Així, s’aproximarà per una constant el factor 
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥⁄  i per una hipèrbola 

el factor 𝐵 𝑦𝑚𝑎𝑥⁄ . 

 

  



Geometria hidràulica “at-a-station” 

Els models de geometria hidràulica “at-a-station” obtenen correlacions dels diferents 

paràmetres amb el cabal a partir de mesures realitzades sobre una secció transversal 

del riu. Tres dels paràmetres més importants que s’estudiaran són: l’amplada, el calat 

mitjà i la velocitat. Tots tres guarden una relació monòmica amb el cabal líquid.  

𝐵 = 𝑎𝑄𝑏;      𝑦𝑚 = 𝑐𝑄𝑓;     𝑣𝑚 = 𝑑𝑄𝑚 

Per definició, l’àrea és el producte de l’amplada i el calat mitjà i el cabal líquid és el 

producte de l’àrea i la velocitat. S’obté, per tant: 

𝐴 = 𝐵 · 𝑦𝑚 

𝑄 = 𝐴 · 𝑣𝑚 = 𝐵 · 𝑦𝑚 · 𝑣𝑚 = 𝑎𝑄𝑏 + 𝑐𝑄𝑓 + 𝑑𝑄𝑚 

 

D’on es poden extreure les següents restriccions: 

𝑏 + 𝑓 + 𝑚 = 1 

𝑎 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 = 1 

Aquestes condicions s’han de complir per els coeficients ajustats. 

  



6.1. Amplada B 
 

6.1.1. Resultats ANOVA 

 

A continuació es mostra la taula resum dels anàlisis de la variància realitzats: 

 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

B Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. hidr. anual 0.9193 6.78E-13 1.93E-06 3.01E-16 2.49E-08 1.34E-03 3.56E-10 1.31E-06 - 0.0159 0.217 

Estació climática 0.00406 0.121 0.829 0.137857 0.02713 0.308442 0.4247 0.794266 0.000454 - - 

Crescudes 0.04685 0.212 0.841 0.011444 - 2.85E-01 6.05E-05 9.08E-04 - - 0.429 

Concentració de 

sediment en 

suspensió 

0.0387 0.206 0.899 0.00676 0.000695 0.267 - 0.0657 0.314 0.00351 0.601 

Pendent motriu 0.217 0.207 0.137 0.0716 - 0.000102 8.57E-05 - 2.01E-04 1.95E-01 8.35E-01 

Taula 7. Matriu d’influència amplada B 

 

S’observa una forta influència de l’activitat hidràulica anual per tot rang de cabals. La 

estació i la concentració de sediment en suspensió també provoquen diferències 

significatives en l’amplada, principalment per cabals mitjans. S’analitzarà la influència 

dels factors gràficament per decidir quines poblacions es diferenciaran. 

 

6.1.2. Anàlisi gràfic 

 

 Tipus d’any 

 

Figura 20. Amplada vs cabal en funció de l’activitat hidràulica anual 

 

 



 

 Estació climàtica 

 

Figura 21. Amplada vs cabal en funció de l’estació 

  

 

 

 Pendent motriu 

 

Figura 22. Amplada vs cabal en funció del pendent motriu 

 

Sembla que les amplades mesurades són lleugerament inferiors en presència de 

pendents mitjans o elevats. No obstant, segueixen la mateixa tendència i no serà tingut 

en compte per ajustar la regressió. 



 Concentració de sediment en suspensió 

 

Figura 23. Amplada vs cabal en funció de la concentració de sediment en suspensió 

 

No es poden caracteritzar les variacions atenent a la concentració de sediment en 

suspensió.  No s’inclourà aquest factor per ajustar la regressió. 

 Seccions compostes 

 

Figura 24. Amplada vs cabal en funció del tipus de secció 

 

Les seccions compostes presenten valors majors de l’amplada. Aquest resultat era 

d’esperar degut a que l’amplada es mesura d’un extrem a un altre. 

 



 Sèrie de dades 

Per intentar explicar les diferents tendències que presenten les dades, es visualitzen a 

continuació en funció de l’any en que s’han pres les dades. 

 

Figura 25. Amplada vs cabal en funció de les series de dades 

 

Aquesta classificació explica les tendències que dibuixen les dades. Alguna cosa li va 

passar al riu entre l’any 1982 i el 1990 que fa que es mesuren valors de l’amplada 

diferents. 

 

  

  



6.1.3. Conclusions i regressió 

 

Les conclusions que es poden extraure d’aquest anàlisi són: 

 L’amplada presenta un comportament diferent en els anys 70-80 que els 

anys 90.  

 Les amplades mesurades són lleugerament inferiors en presència de pendents 

mitjans o elevats per cabals baixos. 

Per a ajustar la regressió no es tindran en compte els cabals inferiors a 223 m3/s degut 

a que aquestes dades prenen un pes massa gran en el model. Tampoc es tindran en 

compte cabals molt elevats (majors de 1281 m3/s) perquè es detecta que els cabals 

elevats tendeixen a un valor constant de l’amplada. Representaria la màxima amplada 

que pot assolir el riu. S’utilitzen, per tant, els grups de cabals 1 a 5. 

S’ajustarà una regressió de la forma 𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏  amb totes les dades per obtenir la 

regressió general i considerant diferents poblacions en funció de l’any en que s’han 

pres les mesures per observar com afecta els coeficients 

La següent taula mostra els coeficients obtinguts en la regressió per les diferents 

poblacions identificades: 

𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏 

 TOTAL Anys 70-80 Anys 90 

a 32.7424 30.5333 32.28 

b 0.2105 0.2293 0.1519 

Taula 8. Coeficients de la regressió – amplada 

 



 

Figura 26. Amplada vs cabal – regressió general ajustada 

 

 

Figura 27. Amplada vs cabal – regressió ajustada en funció de les series de dades 



6.2. Calat mitjà ym=A/B 
 

6.2.1. Resultats ANOVA 

 

A continuació es mostra la taula resum dels anàlisis de la variància realitzats: 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

A/B Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. hidr. 

Anual 
0.0144 0.199 8.43E-07 2.70E-10 1.22E-14 1.19E-10 0.98746 0.11493 - 0.236 2.49E-11 

Estació 

climática 
0.0226 0.0222 0.0101 0.14167 0.062 0.00219 0.03232 0.21603 0.0517 - - 

Crescudes 0.6117 0.0533 0.1589 0.58399 - 3.26E-03 0.00608 1.29E-05 - - 0.58 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

0.287 0.108 0.667 0.382 0.806 0.729 - 0.0177 0.967 0.805 0.74 

Pendent 

motriu 
0.335 0.322 0.148 0.0953 - 0.000508 0.0061 - 5.58E-07 8.38E-07 1.42E-08 

Taula 9. Matriu d’influència calat mitjà (A/B) 

 

L’activitat hidràulica anual presenta influència per un gran rang de cabals, sobretot 

elevats i mitjans. El pendent motriu influeix en l’amplada per cabals mitjans i baixos. 

Altres factors que presenten influència són l’estació i les crescudes. Aquest anàlisi es 

complementarà amb un anàlisi gràfic. 

6.2.2. Anàlisi gràfic 

 

 Activitat hidràulica anual 

 

Figura 28. Calat mitjà vs cabal en funció de l’activitat hidràulica anual 

 



La influència del tipus de cabal resulta molt visible en l’anàlisi gràfic. S’observa com es 

dibuixen dos tendències diferents. Els anys actius el calat mitjà resulta lleugerament 

inferior. Es consideraran dos poblacions en funció del tipus d’any. 

 

 Estació climàtica 

 
Figura 29. Calat mitjà vs cabal en funció de l’estació 

 

Sembla que les mesures realitzades durant l’estació seca tenen un calat mitjà 

lleugerament inferior a les de l’estació humida. No obstant s’observa també com 

aquesta divisió per estacions correspon pràcticament amb cabals baixos/cabals 

elevats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pendent motriu 

 

 

Figura 30. Calat mitjà vs cabal en funció del pendent 

 

La influència del pendent únicament s’observa per cabals baixos: les mesures amb 

pendents elevats tenen major calat mitjà. A continuació es mostra en detall el mateix 

gràfic per cabals menors de 500 m3/s: 

 

 

Figra 31. Calat mitjà vs cabal en funció del pendent – detall cabals baixos 

  



 Crescudes 

 

Figura 32. Calat mitjà vs cabal en funció de pujada/baixada 

 

Sembla que les mesures quan el riu està en pujada presenten un calat mitjà 

lleugerament inferior a les de baixada. S’ajustaran diferents regressions en funció 

d’aquest factor per entendre millor el comportament. 

 

 Concentració de sediment en suspensió 

 

Figura 33. Calat mitjà vs cabal en funció de la concentració de sediment en suspensió 

 

Per cabals baixos, es registren calats mitjans majors quan menys concentració en 

suspensió presenta. 



 Seccions compostes 

 

Figura 34. Calat mitjà vs cabal en funció del tipus de secció 

 

Les mesures que presenten seccions compostes tenen un calat mitjà inferior a la resta. 

  



6.2.3. Conclusions i regressió 

  

Les conclusions que es poden extraure d’aquest anàlisi són: 

 El calat mitjà presenta tendències diferents en funció de l’activitat 

hidràulica anual i es diferenciaran dos poblacions per ajustar el model. 

 Les crescudes del riu influeixen en el calat mitjà mesurat. També 

s’ajustaran regressions atenent a aquest factor. 

 Les mesures realitzades durant l’estació seca tenen un calat mitjà lleugerament 

inferior a les de l’estació humida per cabals mitjans i elevats. 

 Les mesures amb pendents elevats tenen major calat mitjà per cabals baixos. 

 Per cabals baixos es registren calats mitjans majors quan la concentració de 

sediment en suspensió és baixa. 

 Les seccions compostes presenten valors menors per al calat mitjà. 

 

Per ajustar les regressions s’utilitzen les mateixes dades que per a l’amplada, per tal 

que els resultats siguin consistents. 

S’ajustarà una equació de la forma 𝐴 𝐵⁄ = 𝑐 · 𝑄𝑓 amb totes les dades per obtenir la 

regressió general. També s’obtindran les regressions segons l’activitat hidràulica anual 

i segons si el riu creix o decreix.  

La següent taula mostra els coeficients obtinguts en la regressió per les diferents 

poblacions identificades: 

 

𝐴
𝐵⁄ = 𝑐 · 𝑄𝑓 

 TOTAL any actiu any poc actiu pujada baixada estable 

c 0.0561 0.049828 0.080115 0.04238 0.05055 0.1630 

f 0.5912 0.59871 0.5619 0.6273 0.6108 0.4213 

Taula 10. Coeficients de la regressió – Calat mitjà 



 

Figura 35. Calat mitjà vs cabal – regressió general ajustada. 

 

 

Figura 36. Calat mitjà vs cabal – regressió ajustada en funció de l’activitat hidràulica anual 



 

Figura 37. Calat mitjà vs Cabal – regressió ajustada en funció de les crescudes 

  



6.3. Velocitat mitjana vm 
 

6.3.1. Resultats ANOVA 

 

A continuació es mostra la taula resum dels anàlisis de la variància realitzats: 

Taula 11. Matriu d’influència velocitat mitjana (vm) 

 

L’activitat hidràulica anual és el factor que més afecta la velocitat mitjana, obtenint 

diferències significatives per pràcticament tots els cabals. En funció de l’estació també 

es registren valors significativament diferents per cabals elevats. Les crescudes i el 

pendent motriu també resulten interessants d’analitzar. 

6.3.2. Anàlisi gràfic 

 

 Activitat hidràulica anual 

 

Figura 38. Velocitat mitjana vs cabal en funció de l’activitat hidràulica anual 

 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

vm Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. hidr. 

anual 
0.00436 2.00E-16 2.19E-13 2.00E-16 2.00E-16 2.00E-16 1.06E-11 8.56E-08 - 7.92E-01 7.37E-07 

Estació 

climàtica 
2.92E-05 3.84E-03 3.73E-03 8.80E-01 9.61E-01 2.26E-01 1.87E-03 6.55E-01 2.03E-01 - - 

Crescudes 0.01412 7.78E-02 5.24E-02 3.94E-05 - 1.41E-02 3.42E-01 4.13E-03 - - 9.44E-01 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

0.516 9.19E-02 4.26E-01 1.80E-01 9.04E-02 6.43E-01 - 8.96E-01 8.57E-01 1.24E-01 4.85E-01 

Pendent 

motriu 
0.356 5.28E-01 1.66E-01 5.90E-01 - 1.44E-03 1.78E-01 - 2.58E-01 1.30E-05 6.55E-07 



Segons l’activitat hidràulica anual es distingeixen dos branques en la gràfica clarament 

diferenciades. Indica que la història del riu influeix en les velocitats mesurades. És el 

factor que més clarament explica la dispersió de les dades. 

 Estació climàtica 

 

Figura 39. Velocitat mitjana vs cabal en funció de l’estació 

 

En funció de l’estació no s’identifiquen tendències diferents i, per tant, no serà tingut en 

compte per ajustar el model. 

 Crescudes 

 

Figura 40. Velocitat mitjana vs cabal en funció de pujada/baixada 

 



Si el riu es troba de pujada o baixada no sembla influir en les velocitats mesurades, ja 

que es veuen mesures d’ambdós tipus en les dos tendències que es dibuixen. Aquesta 

relació s’estudiarà en més detall analitzant els diferents episodis de crescuda. 

 Concentració de sediment en suspensió 

 

Figura 41. Velocitat mitjana vs cabal en funció de la concentració de sediment en suspensió 

 

No es mostra influència de la concentració de sediment en suspensió sobre la velocitat 

mitjana. No serà tingut en compte per ajustar el model. 

 Tipus de secció 

 

Figura 42. Velocitat mitjana vs cabal en funció del tipus de secció 

 

El tipus de secció no presenta influència sobre la velocitat mitjana mesurada. 



6.3.3. Conclusions i regressió 

 

A l’analitzar totes les dades s’observen dos tendències diferenciades. L’activitat 

hidràulica anual és el factor que explica les variacions en la velocitat mitjana. 

Les crescudes del riu també semblen afectar en el comportament però no es 

distingeixen tendències clares. S’analitzaran les diferents crescudes en més detall per 

tal d’establir un patró. 

S’ajustarà una regressió de la forma 𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚  considerant diferents poblacions en 

funció de l’activitat hidràulica anual. S’utilitzaran les mateixes dades que per a 

l’amplada i el calat mitjà (grups de cabals 1 a 5). 

La següent taula mostra els coeficients obtinguts en la regressió per les diferents 

poblacions identificades: 

𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚 

 TOTAL any actiu any poc actiu 

d 0.5457 0.4483 0.4119 

m 0.1981 0.2506 0.2249 

Taula 12. Coeficients de la regressió – velocitat mitjana 

 

 

Figura 43. Velocitat mitjana vs cabal – regressió general ajustada 

 

 



 

Figura 44. Velocitat mitjana vs cabal – regressió ajustada en funció de l’activitat hidràulica anual 

  



6.4. Velocitat màxima vmax 
 

6.4.1. Resultats ANOVA 

 

A continuació es mostra la taula resum dels anàlisis de la variància realitzats: 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

vmax Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. hidr. 

anual 
0.00163 1.33E-13 2E-14 2E-16 2E-16 4.3E-16 1.9E-05 1.4E-10 - 0.283 6.4E-08 

Estació 

climática 
8.35E-06 0.0000373 0.0354 0.652 0.466 0.0424 0.167 0.0495 0.00072 - - 

Crescudes 0.301 0.219 0.10624 0.000831 - 0.00428 0.263 0.44705 - - 0.927 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

0.279 0.0123 0.424 0.0326 0.395 0.977 - 0.0486 0.117 0.448 0.0764 

Pendent 

motriu 
0.0931 0.488 0.295 0.149 - 0.25 0.00233 - 0.977 0.00059 2.3E-05 

Taula 13. Matriu d’influència velocitat màxima 
 

Els resultats obtinguts són similars que per la velocitat mitjana. Es registren velocitats 

màximes significativament diferents en funció de l’activitat hidràulica anual per 

pràcticament tot el rang de cabals. La estació també presenta una certa influència per 

cabals elevats i mitjans. Aquests valors es complementaran amb l’anàlisi gràfic. 

6.4.2. Anàlisi gràfic 
 

 Activitat hidràulica anual 

 

Figura 45. Velocitat màxima vs cabal en funciò de l’activitat hidràulica anual 
 

S’observa com l’activitat hidràulica anual explica les dos branques de la gràfica, el que 

indica que la història del riu afecta les velocitats màximes registrades. Tant l’anàlisi 

gràfic com l’estadístic confirmen la influència de l’activitat hidràulica anual i, per tant, 

s’ajustaran diferents regressions en funció d’aquesta. 



 Estació climàtica 

 

Figura 46. Velocitat màxima vs cabal en funció de l’estació climàtica 

 

No s’observa una relació clara entre l’estació i els valors mesurats. L’estació humida 

correspon a dades amb cabals més elevats en general. No obstant, s’intueix com les 

dades preses en estació humida presenten més variabilitat. 

 Concentració de sediment en suspensió 

 

Figura 47. Velocitat màxima vs cabal en funció de la concentració de sediment en suspensió 

 

No s’observa una relació clara a pesar que s’ha detectat influència per alguns grups de 

cabals.  

  



6.4.3. Conclusions i regressió 

 

A l’analitzar totes les dades s’observen dos tendències diferenciades. L’activitat 

hidràulica anual és el factor que explica les variacions en la velocitat màxima.  

S’ajustarà una regressió de la forma 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 · 𝑄𝑏  considerant diferents poblacions en 

funció de l’activitat hidràulica anual. 

S’han tingut en compte únicament cabals superiors a 223 m3/s (grups de cabals 0 a 5) 

per ajustar les regressions, ja que disposem de moltíssimes dades més inferiors que 

poden distorsionar el resultat i es pretén que el model s’ajusti correctament per cabals 

mitjans i elevats.  

La següent taula mostra els coeficients obtinguts en la regressió per les diferents 

poblacions identificades: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑒 · 𝑄𝑛 

 TOTES any actiu any poc actiu 

e 0.6183 0.54236 0.44844 

n 0.2153 0.25376 0.25175 

Taula 14. Coeficients de la regressió – Velocitat màxima 

 

 

Figura 48. Velocitat màxima vs cabal – regressió general ajustada 

 



 

Figura 49. Velocitat màxima vs cabal – regressió ajustada en funció de l’activitat hidràulica anual 



6.5. Radi hidràulic Rh 
 

El radi hidràulic, per seccions amb una relació B/y elevada (com és el cas de les dades 

de què disposem) pren valors pràcticament idèntics als del calat mitjà. S’analitza a 

continuació la igualtat entre els valors del calat mitjà i el radi hidràulic: 

 

Figura 50. Calat mitjà vs radi hidràulic 

 

Pràcticament tots els punts es situen sobre la diagonal, per lo que es pot afirmar que 

𝑅ℎ ≈  𝑦𝑚 i, per tant, les conclusions i les regressions extretes pel calat mitjà són 

aplicables també al radi hidràulic 

  



6.6. Factor de forma y/ymax 
 

6.6.1. Resultats ANOVA 

 

A continuació es mostra la taula resum dels anàlisis de la variància realitzats: 

 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

ym/ymax Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. hidr. 

anual 
0.0326 0.148 8.4E-05 8.1E-08 0.000133 3.9E-08 0.0178 4.4E-13 - 4.74E-10 1.7E-06 

Estació 

climática 
0.1962 0.806 0.317 0.18 0.626903 0.60472 0.000199 1.5E-05 5.1E-09 - - 

Crescudes 0.6234 0.505 0.945 0.805 - 0.09622 0.509475 0.17335 - - 0.301 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

0.524 0.726 0.179 0.896 0.0268 0.386 - 0.0511 0.594 0.0018 0.785 

Pendent 

motriu 
0.82 0.67 0.759 0.72 - 0.515 0.457 - 0.0134 0.000911 4.5E-08 

Taula 51. Matriu d’influència factor de forma ym/ymax 

 

El factor que més influeix en aquest factor de forma és l’activitat hidràulica anual, que 

influeix significativament en els valors mesurats per pràcticament tot el rang de cabals. 

L’estació també influeix per cabals mitjans i el pendent motriu per cabals baixos. 

Aquestes dades es complementaran amb l’anàlisi gràfic de les dades. 

6.6.2. Anàlisi gràfic 

 

 Activitat hidràulica anual 

 

 

Figura 52. ym/ymax vs cabal en funció de l’activitat hidràulica anual 



Els anys poc actius es registren valors del quocient calat mitjà / calat màxim més 

baixos. Això significa que la secció té forma més “picuda”. Les variacions en funció de 

l’activitat hidràulica anual semblen explicar gran part de la dispersió de les dades, tant 

en l’anàlisi estadístic com en el gràfic. 

 Estació climàtica 

 

Figura 53. ym/ymax vs cabal en funció de l’estació 

 

Les mesures en estació seca per a cabals baixos mostren valors del quocient calat 

mitjà / calat màxim més baixos per cabals mitjans i baixos, el que indica una secció 

més “picuda”. A continuació s’analitza l’efecte conjunt de l’activitat hidràulica anual i 

l’estació: 

 

Figura 54. ym/ymax vs cabal – interacció entre act. hidr. anual i estació 

 



S’observa com es diferencien quatre sub-grups. Si ens centrem als corresponents a 

l’estació seca es veu com els valors registrats durant un any actiu hidrològicament són 

majors. 

 

La forma de la secció, durant l’estació seca, presenta doncs una forma més “picuda” 

els anys poc actius hidrològicament. 

 

       
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥⁄
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 0.4642       
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥⁄
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 0.4178    

 

Amb un interval de confiança del 95% es pot es tracta de dues poblacions diferents.  

 

 

 Pendent motriu 

 

Figura 55. ym/ymax vs cabal en funció del pendent motriu 

 

Per cabals baixos, s’observen seccions més “picudes” quan hi ha pendents elevats. A 

part d’això no s’observen diferències i tots els punts semblen seguir la mateixa 

tendència tots els punts. No s’inclourà la diferenciació segons el pendent. 

 

 



 

 

 

 Concentració de sediment en suspensió 

 

Figura 56. ym/ymax vs cabal en funció de la concentració de sediment en suspensiós 

 

Per cabals baixos es detecten diferències entre concentracions baixes i mitjanes de 

sediment. Les mesures amb una concentració baixa presenten un rang de valors més 

gran del factor ym/ymax. Les mitjanes poblacionals són: 

 

       
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥⁄
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 0.5893       
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥⁄
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 0.4793    

 

 

 

 



6.6.3. Conclusions i regressió 

 

Les conclusions que es poden extraure d’aquest anàlisi són: 

 El coeficient de forma ym/ymax varia en funció de l’activitat hidràulica anual i es 

diferenciaran dos poblacions per ajustar el model. 

 Les mesures en estació seca mostren valors del quocient calat mitjà / calat 

màxim més baixos per anys poc actius hidrològicament. 

 Per cabals baixos, s’observen seccions més “picudes” quan hi ha pendents 

elevats 

 Amb concentració de sediment en suspensió baixa es registren valors menors 

d’aquest paràmetre. 

S’ajustarà un model de la forma 
𝑦

𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑘 amb totes les dades i per les diferents 

poblacions identificades, per observar les diferències. La següent taula mostra els 

valors obtinguts: 

 

𝑦
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 𝑘 

 

TOTAL 
Estació seca + 

any actiu 

Estació seca + 

any poc actiu 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

baixa 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

mitjana 

k 0.5442 0.4642 0.4178 0.4793 0.5893 

Taula 18. Coeficients de la regressió – ym/ymax 

 

 



 

Figura 57. ym/ymax vs cabal – regressió general ajustada 

 

 

Figura 58. ym/ymax vs cabal – regressió ajustada atenent l’efecte conjunt de l’estació i l’activitat 

hidràulica anual 

 



 

Figura 59. ym/ymax vs cabal – regressió ajustada en funció de la concentració de sedimens en suspensió 

  



6.7. Factor de forma B/ymax 
 

6.7.1. Resultats ANOVA 

 

 

Cabals elevats Cabals mitjans Cabals baixos 

B/ymax Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Act. hidr. 

anual 
0.06681 1.97E-01 4.55E-03 2.87E-03 4.57E-05 1.55E-04 2.13E-01 4.27E-01 - 2.32E-02 2.17E-10 

Estació 

climática 
0.00616 0.002 0.04026 0.51354 6.80E-02 0.35386 6.24E-02 8.46E-02 5.98E-01 - - 

Crescudes 0.97917 0.0705 0.67244 0.18599 - 0.43331 0.0186 0.00102 - - 0.745 

Concentració 

de sediment 

en suspensió 

0.194 0.0979 0.355 0.0168 0.426 0.21 - 0.0151 0.704 0.273 0.746 

Pendent 0.376 0.052 0.442 0.112 - 0.116 0.0516 - 0.601 0.299 5.17E-05 

Taula 19. Matriu d’influència factor de forma B/ymax 

 

A la taula s’observa la influència de l’activitat hidràulica anual sobre el quocient B/ymax 

per tot rang de cabals. L’estació climàtica també influeix per cabals mitjans i elevats. 

La influència dels demés factors no resulta clara. Aquestes dades es complementaran 

amb un anàlisi gràfic de les dades 

6.7.2. Anàlisi gràfic 

 

 Activitat hidràulica anual 

 

Figura 60. B/ymax vs cabal en funció de l’activitat hidràulica anual 

 

Per cabals mitjans s’observen valors majors d’aquest paràmetre els anys actius 

hidrològicament. No obstant, no s’observen tendències diferents atenent a aquest 

factor i no es diferenciaran dos poblacions per ajustar la regressió. 



Estació climàtica 

 

Figura 61. B/ymax vs cabal en funció de l’estació 

 

S’observa major dispersió de valors per l’estació seca, que correspon als valors de 

cabals més baixos.  

 Pujada / baixada 

 

Figura 62. B/ymax vs cabal en funció de pujada/baixada 

 

Ni l’anàlisi estadístic ni el gràfic ens donen evidències per distingir diferents 

poblacions. 

 



 Pendent motriu 

 

Figura 63. B/ymax vs cabal en funció del pendent motriu 

 

Analitzant els cabals baixos es veu com a menor pendent motriu major és el valor 

d’aquest factor de forma, és a dir, la secció és més rectangular. No obstant, per cabals 

mitjans i elevats no influeix per lo que no s’inclourà en el model 

 Concentració de sediment en suspensió 

 

Figura 64. B/ymax vs cabal en funció de la concentració de sedimens en suspensió 

 

La concentració de sediment en suspensió no presenta influència sobre el factor de 

forma B/ymax. 

 



 Tipus de secció 

 

Figura 65. B/ymax vs cabal en funció del tipus de secció 

 

S’observa com les seccions compostes presenten uns valors elevats del coeficient 

B/ymax. Es deu a que la amplada està sobreestimada i no es correspon a l’amplada 

real.  



6.7.3. Conclusions i regressió 

 

Les conclusions que es poden extraure d’aquest anàlisi són: 

 Per cabals mitjans s’observen valors majors del coeficient B/ymax quan el riu 

està de pujada que quan està de baixada. 

 Per cabals baixos es registren valors majors del coeficient B/ymax quan el riu 

té un pendent motriu elevat. 

 Les seccions compostes presenten valors majors del coeficient B/ymax. 

S’ajustarà una hipèrbole de la forma 𝐵 𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑖 ·

1

𝑄
+ j amb totes les dades amb cabals 

majors a 142 m3/s per evitar que el gran nombre de dades amb cabals menors 

distorsioni el model (grups de cabals 0 a 6) 

La següent taula mostra els coeficients obtinguts en la regressió: 

𝐵
𝑦𝑚𝑎𝑥

⁄ = 𝑖 ·
1

𝑄
+ j 

 TOTAL 

i 4441.49 

j 23.09 

Taula 20. Coeficients de la regressió – B/ymax 

 

 

Figura 66. B/ymax vs cabal – regressió general ajustada 

  



6.8. Taula resum 
 

La següent taula resumeix les regressions ajustades: 

Variable  
Tipus de 

regressió 
Població   

Amplada B 𝐵 = 𝑎 · 𝑄𝑏 

TOTAL a=32.74 b=0.2105 

Anys 70-80 a=30.53 b=0.2293 

Anys 90 a=32.28 b=0.1519 

Calat mitjà A/B 
𝑦𝑚 = 𝐴

𝐵⁄

= 𝑐 · 𝑄𝑓 

TOTAL c=0.0561 f=0.5912 

Any actiu hidrològicament c=0.04983 f=0.5987 

Any poc actiu 

hidrològicament c=0.08012 f=0.5619 

Pujada c=0.04238 f=0.6273 

Baixada c=0.05055 f=0.6108 

Estable c=0.1630 f=0.4213 

Velocitat 

mitjana vm 
𝑣𝑚 = 𝑑 · 𝑄𝑚 

TOTAL d=0.5457 m=0.1981 

Any actiu d=0.4483 m=0.2506 

Any poc actiu d=0.4119 m=0.2249 

Velocitat 

màxima vm 
𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑒 · 𝑄𝑛 

TOTAL e=0.6183 n=0.2153 

Any actiu e=0.5424 n=0.2538 

Any poc actiu e=0.4484 n=0.2518 

Factor de forma 

ym/ymax 
𝑦𝑚

𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑘 

TOTAL  k=0.5442 

Estació seca + any actiu 

hidrològicament  k=0.4642 

Estació seca + any poc actiu 

hidrològicament  k=0.4178 

Concentració de sediment 

en suspensió baixa  k=0.4793 

Concentració de sediment 

en suspensió mitjana  k=0.5893 

Factor de forma 

B/ymax 
𝐵

𝑦𝑚𝑎𝑥
⁄ = 𝑖 ·

1

𝑄
+ j TOTAL i=4441.49 j=23.09 

Taula 21. Resum regressions realitzades 

 

A continuació es comprova que es compleixen les restriccions habituals en geometria 

hidràulica “at-a-station”: 

𝐵 = 𝑎𝑄𝑏;     𝑦𝑚 = 𝑐𝑄𝑓;      𝑣𝑚 = 𝑑𝑄𝑚  𝑏 + 𝑓 + 𝑚 = 1 

 𝑄 = 𝐵 · 𝑦𝑚 · 𝑣𝑚     𝑎 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 = 1 

 

𝑏 + 𝑓 + 𝑚 = 0.2105 + 0.5912 + 0.1981 = 0.9998 

𝑎 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 = 32.74 ∗ 0.0561 ∗ 0.5457 = 1,0023  



7. Episodis de crescuda 
 

El riu Pilcomayo presenta grans episodis de crescuda que influeixen en el seu 

comportament. Aquests són molt acusats degut al clima subtropical de la regió i 

per això pren especial interès caracteritzar el comportament del riu durant 

aquests. 

Per estudiar com afecten les diferents crescudes la morfologia del riu s’han 

identificat un total de 27 esdeveniments de crescuda, que es resumeixen a la 

taula següent: 

 

Event 

nº 

Joc de 

dades  
Període 

Duració 

(dies) 

Nombre de 

mesures 
Qmax 

0 - Stable - 548 - 

1 1 nov.-72 ene.-73 34 29 786.83 

2 1 ene.-73 ene.-73 26 53 1404.37 

3 1 mar.-73 abr.-73 40 39 1543.30 

4 1 may.-73 jun.-73 14 16 761.73 

5 2 ene.-80 ene.-80 18 19 1972.40 

6 2 ene.-80 feb.-80 15 16 963.43 

7 2 feb.-80 mar.-80 10 12 645.70 

8 2 mar.-80 mar.-80 22 21 1248.02 

9 2 mar.-80 abr.-80 18 18 916.84 

10 3 ene.-81 ene.-81 16 17 1332.53 

11 3 ene.-81 feb.-81 11 14 1962.86 

12 3 feb.-81 feb.-81 24 25 1762.31 

13 4 dic.-81 dic.-81 12 16 1337.38 

14 4 dic.-81 feb.-82 46 45 1503.56 

15 4 feb.-82 mar.-82 25 32 2897.16 

16 4 mar.-82 abr.-82 16 17 1899.34 

17 4 abr.-82 abr.-82 23 11 1208.33 

18 5 nov.-85 nov.-85 8 10 2718.22 

19 6 nov.-89 dic.-89 34 29 476.06 

20 6 dic.-89 ene.-90 29 30 661.34 

21 6 ene.-90 mar.-90 48 47 821.64 

22 6 mar.-90 abr.-90 20 20 465.09 

23 6 abr.-90 abr.-90 21 23 386.11 

24 7 ene.-91 ene.-91 13 16 2017.58 

25 7 ene.-91 feb.-91 14 19 1159.50 

26 7 feb.-91 mar.-91 17 21 1072.26 

27 7 mar.-91 mar.-91 13 16 1867.13 

Taula 22. Classificació episodis de crescuda 

 



En aquest anàlisi s’inclouran els paràmetres que s’ha identificat que es veuen 

afectades per les crescudes: el calat mitjà (A/B), el radi hidràulic (Rh) i el factor 

de forma B/ymax. S’inclourà també un paràmetre nou, el coeficient de rugositat n 

de Manning. Aquest resulta d’especial interès durant les diferents crescudes 

XQ??. S’estudiarà la evolució d’aquests paràmetres durant els episodis 

identificats. 

 

7.1. Calat mitjà A/B 

 

Durant els episodis de crescuda, el calat mitjà és inferior quan el riu creix i pren 

valors més elevats durant la baixada. Aquest comportament s’observa en 

pràcticament tots els esdeveniments. 

A continuació s’exposen alguns exemples, en l’annex 3 es poden consultar els 

cicles corresponents a totes les crescudes. 

 

 
 

Figura 67. Exemple evolució calat mitjà durant les crescudes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 68-71. Calat mitjà vs Cabal durant diferents crescudes 

 

Aquests tipus de figures es coneixen com a cicles d’histèresi, en que la seqüència de 

les dades és important i permet visualitzar la evolució. S’observa com les línies no 

coincideixen, sinó que es dibuixa un cicle, el que representa com per un mateix cabal 

el valor mesurat del paràmetre és diferent al créixer que al decréixer. 

Aquest comportament pot ser degut a l’erosió de fons produïda durant la crescuda, 

que fa augmentar el calat del riu i aquest no recupera el valor que enregistrava abans 

de l’esdeveniment. 

  



7.2. Velocitat mitjana (vm) 
 

La velocitat mitjana segueix un comportament similar durant les diferents crescudes, 

mesurant-se valors majors quan el riu creix. A continuació es mostren alguns 

exemples representatius dels episodis analitzats, a l’annex 3 es poden trobar les 

figures corresponents a tots els esdeveniments. 

 

 

Figura 72. Exemple evolució velocitat mitjana durant les crescudes 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 73-76. Calat mitjà vs Cabal durant diferents crescudes 

 

 

La velocitat mitjana pren valors majors durant la crescuda i disminueix quan el riu 

decreix. Aquest comportament està relacionat amb el calat mitjà, ja que per un mateix 

cabal si es registra menor calat la velocitat haurà de ser major. Ens serveix per 

comprovar que efectivament els resultats són coherents i no hi ha errors en les 

mesures ni el procediment.  



7.3. Factor de forma B/ymax 
 

El factor de forma s’ha observat que tendeix a valors similars per cabals elevats, 

disminuint lleugerament a l’augmentar el cabal. A l’analitzar els episodis de crescuda 

es comprova que tots segueixen un cicle similar, on aquest factor de forma pren valors 

més elevats quan el riu creix i valors menors quan baixa. 

A continuació es mostren alguns exemples dels episodis analitzats, a l’annex 3 es 

poden trobar les figures corresponent a tots els esdeveniments. 

 

 

Figura 77. Exemple evolució factor de forma B/ymax durant les crescudes 

 



 

Figura 78-81. B/ymax vs Cabal durant diferents crescudes 

 

Aquest comportament significa que la secció té una forma més rectangular durant la 

crescuda, provocant-se una mena d’efecte “acordió”. Després del màxim cabal es 

registren valors més baixos d’aquest paràmetre, el que indica que el calat ha 

augmentat proporcionalment més que l’amplada durant aquest episodi. D’alguna 

manera el fons del riu trenca i s’accentua la seva erosió de fons durant els episodis de 

crescuda. 

  



7.4. Coeficient de rugositat n de Manning 
 

El coeficient de rugositat n de Manning 

avalua la rugositat de la superfície de 

contacte de la corrent d’aigua. Pren 

valors majors quan més rugositat 

presenta la superfície. Serveix per 

estudiar les formes de fons que adopta 

el riu. 

El valor d’aquest coeficient es pot 

suposar constant en el regim estacionari 

del riu, com es demostra en el treball 

precedent a aquest “Transcient scour 

and Fill: New Evidence and Research on 

its Causes” i igual a 0.018. 

No obstant durant els episodis de 

crescuda s’analitzarà la evolució per 

analitzar com afecta les formes de fons. 

Taula 22. Valors habituals del coeficient 

        de rusositat n de Manning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Exemple evolució factor del coeficient n de Manning durant les crescudes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83-86. Coeficient n de Manning vs Cabal durant diferents crescudes 

 

 

Durant els episodis de crescuda per un mateix cabal s’observen valors de Manning 

menors quan el riu creix que quan decreix. Significa que el fons es torna més llis degut 

a l’erosió durant la crescuda. Una vegada passat el pic es mesuren valors majors de n, 

el que implica que apareixen rugositats.  

  



8. Discussió de resultats 
 

En aquest apartat es compararan les regressions ajustades amb diferents 

models de geometria hidràulica “at-a-station”. 

Són diversos els estudis que tracten la geometria hidràulica i s’han ajustat 

nombrosos models empírics i teòrics per explicar les principals variables. En 

aquest apartat es compararà el model ajustat amb els obtinguts per diferents 

autors. 

La discussió es centrarà en els exponents obtinguts per a l’amplada, el calat i la 

velocitat. 

𝐵 = 𝑎𝑄𝑏;      𝑦𝑚 = 𝑐𝑄𝑓;     𝑣𝑚 = 𝑑𝑄𝑚 

 

Els valors que es compararan s’han obtingut del llibre “Fluvial forms and 

processes” del capítol de geometria hidràulica “at-a-station” 

Els models empírics han sigut ajustats per diferents autors en funció de les 

dades mesurades a diferents rius arreu del món. El model ajustat en aquesta 

tesina correspon a un model empíric. 

Els models teòrics ajusten els valors dels coeficients a partir de diferents 

hipòtesis realitzades. Aquestes es poden consultar a la bibliografia. 

  



Comparació de resultats 

A continuació es comparen els valors obtinguts amb diferents models: 

 

𝐵 = 𝑎𝑄𝑏;      𝑦𝑚 = 𝑐𝑄𝑓;     𝑣𝑚 = 𝑑𝑄𝑚 

Models empírics 

Font Localització b f m 

Leopold & Maddock (1955) Oest d’USA 0.26 0.40 0.34 

Wolman (1955) Brandywine Creek, Pennsylvania 0.04 0.41 0.55 

Leopold & Miller (1956) Ephemeral streams, semi-arid USA 0.25 0.41 0.33 

Lewis (1969) Riu Manati, Puerto Rico 0.17 0.33 0.49 

Wilcock (1971) R. Hodder, coarse bed, cohesive banks 0.09 0.36 0.53 

Knighton (1975a) R. Bollin-Dean, coarse bed, cohesive banks 0.12 0.40 0.48 

Harvey (1975) Riu Ter, cohesive banks 0.14 0.42 0.43 

Taula 23. Models empírics de geometria hidràulica 

 

Models teórics 

Font Aplicació b f m 

Li et al. (1976) Threshold theory 0.24 0.46 0.30 

Langbein (1965)/ Williams 

(1978b) 

Minium variance theory 

i) Vertical banks (b=0) 0 0.57 0.43 

ii) Cohesive but non-vertical banks 0.10 0.53 0.37 

iii) Non-cohesive boundary 0.48 0.30 0.22 

Taula 24. Models teòrics de geometria hidràulica 

 

Model ajustat – Riu Pilcomayo 

 b f m 

Regressió general 0.2105 0.5912 0.1981 

Valor màxim 0.2293 0.6273 0.2506 

Valor mínim 0.1519 0.4213 0.1981 

Taula 25. Model ajustat 

 

Com es pot observar, els valors obtinguts estan dins del rang de valors habituals per 

aquests paràmetres. L’exponent f del calat mitjà presenta un valor lleugerament 

superior als valors habituals, especialment quan el riu està creixent. 

 

  



9. Resum i Conclusions 
 

El riu Pilcomayo presenta diferents peculiaritats. És un gran riu en planura que 

presenta un elevat transport sòlid, gran mobilitat en planta i episodis d’erosió-

acumulació destacables. 

Aquesta tesina ha caracteritzat diferents paràmetres de la geometria hidràulica de la 

secció transversal a partir de l’extensa base de dades disponible de les mesures 

realitzades a l’estació d’aforament Misión-La Paz. S’ha ajustat un model de geometria 

“at-a-station” (a la secció transversal), que utilitza el cabal com a variable explicativa. 

Aquest model s’ha desenvolupat amb l’estudi de la influència de diferents factors (com 

l’activitat hidràulica anual del riu, l’estació de l’any, la posició de les dades en crescuda 

o baixada, la concentració de sediment en suspensió i el pendent motriu) per entendre 

com afecten els valors mesurats. 

S’ha demostrat estadísticament que l’activitat hidràulica anual afecta significativament 

en diferents dels paràmetres més importants, com són l’amplada, el calat mitjà, la 

velocitat mitjana i altres. S’haurà de tindre en compte, doncs, aquest factor per 

analitzar la geometria del riu. Aquesta influència no havia sigut estudiada i s’han 

obtingut resultats molt satisfactoris que demostren diferents comportaments segons 

l’activitat hidràulica. Aquesta varia segons l’época (dècades). Això implica incloure 

d’alguna manera la història del riu per explicar la geometria hidràulica. 

Els diferents episodis de crescuda que experimenta el riu modifiquen la forma de la 

seva secció transversal. S’ha observat que quan el riu creix presenta calat menor i 

velocitat major que al decréixer. Aquest fenomen s’assimila a una ona dinàmica (o 

histèresi), on primer es mesuren velocitats elevades i calats baixos i, passat el pic, es 

registren calats més elevats i velocitats menors. Durant els episodis de crescuda 

també es modifiquen les formes de fons, com s’observa a l’estudiar el coeficient de 

rugositat n de Manning. Aquestes es tornen més llises durant la crescuda i tornen a ser 

més rugoses quan decreix. 
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