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La presa de Beliche és una presa de terres situada al sud-est de Portugal a la província d’Algarve. Fou 
construïda entre el 1982 i el 1985 sobre un substrat de sorres i graves al·luvials del riu Beliche, afluent del 
riu Guadiana. Està constituïda per un nucli central d’argila de baixa plasticitat envoltat per dos espatllers 
d’escullera. Tant el d’aigües amunt com el d’aigües avall, els espatllers es caracteritzen per estar formats 
amb dos tipus d’escullera, una amb una proporció relativament alta de fins i major compressibilitat 
col·locada a la part més interior, en contacte amb el nucli; i un segon tipus de d’escullera de composició 
diferent i major qualitat i un contingut inferior de fins.  
 
La presa de Beliche és un cas interessant pels importants assentaments documentats ocorreguts tant 
durant el període constructiu, en el qual unes fortes pluges varen provocar l’ompliment parcial de 
l’embassament, com en períodes posteriors. 
  
Durant els quatre anys anteriors a la construcció de la presa, es van dur a terme un programa 
d’investigació al Laboratori Nacional d’Enginyeria Civil de Portugal (LNEC) per tal de determinar les 
propietats dels materials amb els que es construiria la presa. Durant la construcció, la presa va ser 
instrumentada i es varen mesurar els assentaments fins uns vuit anys després de l’ompliment complet de 
l’embassament amb el que opera habitualment, l’any 1988. 
 
L’anàlisi realitzat en aquesta tesina té l’objectiu principal de modelitzar el comportament de la presa 
durant la construcció i posterior ompliment de l’embassament reproduint l’evolució temporal real. S’ha 
posat especial interès en simular les pluges ocorregudes durant el període constructiu i l’ompliment 
imprevist abans de finalitzar la presa, per la importància de l’efecte de l’aigua en la resposta dels 
materials.  
 
S’analitza el comportament del material d’escullera dels espatllers segons el model constitutiu 
desenvolupat per Oldecop i Alonso (2001) per a materials granulars i per modelitzar el comportament del 
nucli i fonamentació s’ha utilitzat el model constitutiu per a sòls parcialment saturats d’Alonso, Gens i 
Josa (1990). Tots els anàlisis es realitzen amb el programa Code-Bright, desenvolupat per a la 
modelització termo-hidro-mecànica de forma acoblada en medis geològics (Olivella et al., 1996). 
  
En la primera part d’aquesta tesina, es simulen amb elements finits els assajos triaxials i edomètrics duts a 
terme per LNEC dels materials presents en la presa, els dos tipus d’escullera dels espatllers, l’argila del 
nucli i les graves i sorres al·luvials de la fonamentació. L’objectiu d’aquesta primera part és calibrar el 
paràmetres que caracteritzaran els materials presents a la presa segons els respectius models constitutius.  
 
De forma continuada, es simula la construcció de la presa i l’ompliment imprevist i definitiu de 
l’embassament. En un primer anàlisi, s’introdueixen els paràmetres que resulten de la simulació dels 
assajos i els resultats en assentaments es comparen amb els mesurats segons tres inclinòmetres col·locats 
en els espatllers d’aigües amunt i aigües avall i en el nucli (Naylor et al., 1997). Degut a què es 
subestimaven els assentaments, s’ha completat l’anàlisi amb altres casos variant el valor dels paràmetres 
elastoplàstics de l’argila del nucli i dels dos tipus d’escullera dels espatllers alternativament i la 
permeabilitat del nucli.  
 
Els assentaments obtinguts en la modelització de la construcció de la presa i l’ompliment de 
l’embassament representen acceptablement els mesurats mitjançant els inclinòmetres instal·lats aigües 
amunt i en el nucli. No s’arriba a assolir l’assentament mesurat amb l’inclinòmetre d’aigües avall durant 
els primer any de la construcció, però sí els assentaments relatius ocorreguts en períodes posteriors.   
 


