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1.1 Descripció formal de la presa de Beliche 
 
La presa de Beliche es troba a l’extrem sud-est de l’Algarve, província de Portugal. 
Forma part del sistema de regadiu i abastament de l’est de l’Algarve format per diversos 
embassaments interconectats d’afluents del riu Guadiana a l’extrem sud-oest d’Espanya. 
El riu Beliche, concretament, és l’afluent situat més a l’est de la desembocadura del 
Guadiana. 

 

  
Fig. 1.1 Fotografia de la presa de Beliche i mapa del sud de Portugal 

Presa de 
Beliche 
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L’alçada màxima de la presa és de 55 metres i la longitud de la cresta és de 522 metres. 
L’eix de la presa és corbat en planta (Fig. 1.2) i el volum de la presa i de l’embassament 
és de 1 milió i de 48 milions de m3 respectivament. Es va construir una ataguia aigües 
amunt de 19 metres d’alçada per tal de permetre treballar en sec durant el període 
constructiu. 
 
La vall on s’ubica la presa està constituïda per sorres i graves al·luvials de densitat mitja 
fins a una profunditat màxima de 11 metres amb inclusions de llims amb forma de lents. 
 

 
 
 

 
Fig. 1.2 Plànol topogràfic presa de Beliche. (Naylor et al., 1986) 

P 7 

 
La presa està constituïda d’un nucli central d’argila de baixa plasticitat i soportat per dos 
espatllers d’escullera separats del nucli per un filtre. La seva construcció es va iniciar 
l’any 1984 i es va finalitzar el març del 1985. Cal destacar, pel gran efecte en els 
assentaments, que abans de completar la construcció, durant el gener i febrer de 1985, 
l’embassament es va omplir fins a la cota 29, quan l’alçada de la presa era de 47 metres, 
faltant 8 metres pel final de la seva construcció. Posteriorment, l’embassament va 
adquirir el nivell normal amb el que opera el gener de 1988. 
 
 
1.2 Construcció de la presa de Beliche 
 
Un seguit d’estudis realitzats per a la realització del projecte de la construcció de la 
presa van concloure que els materials més adequats i assequibles per la zona era un 
nucli d’argila amb el dos espatllers d’escullera. Es van identificar dos tipus de material: 
roca dura composta de greywackes i una roca més fracturada composta per esquistos i 
una relativament alta proporció de fins. A la figura 1.3 es mostren les corbes 
granolomètriques dels materials escollits. 
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Fig. 1.3 Corbes granolomètriques proposades per a la presa de Beliche (Naylor et al., 1986) 

 
Van dissenyar una presa de terres, esquematitzada a la figura 1.4 amb la construcció 
diferenciada tant aigües amunt com aigües avall de dos tipus d’espatllers, un col·locat a 
l’interior en contacte amb el nucli caracteritzat per la compressibilitat relativament alta i 
format pels esquistos fracturats amb presència d’una proporció relativament alta de fins; 
i l’altre situat a la part exterior, format per greywackes, un material de major qualitat i 
amb un contingut molt inferior de fins.  
 

Fonamentació 

Filtre 

Espatller 
exterior 

Espatller 
interior Nucli 

 
Fig. 1.4 Secció P7 presa Beliche (Naylor et al., 1986) 

 
L’escullera es va col·locar per capes d’un metre de gruix i van se lleugerament 
compactades amb l’objectiu d’aconseguir que la tensió no es concentrés en els espatllers 
i així assegurar una gran tensió vertical efectiva en el nucli, comparada amb la tensió 
que hagués tingut si la compactació s’hagués realitzat enèrgicament. Si hagués estat 
així, l’alta rigidesa dels espatllers hagués provocat que suportessin tota la tensió i el 
nucli quedés descarregat. Segons Naylor et al. (1997), això va reduir, fins i tot invertir, 
la transferència de càrrega des dels espatllers fins al nucli, tant durant la construcció 
com durant l’ompliment que va provocar el col·lapse de l’espatller d’aigües amunt, 
augmentant la transferència de càrrega; això va incrementar la tensió vertical en el nucli, 
particularment a la zona d’aigües amunt, augmentant el marge de seguretat front 
l’erosió interna. 
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El nucli es troba en un llit d’esquistos moderadament alterats degut a què van extreure 
les graves i sorres presents en la zona de contacte amb el nucli, on van introduir 
injeccions per impermeabilitzar i una injecció de pantalla fins a 20 metres de 
profunditat. 
 
Durant la construcció es van instal·lar quatre tipus d’instruments: indicadors 
d’assentaments en superfície, inclinòmetres, cèl·lules de tensió total de tipus Glötzl  i 
piezòmetres,  juntament amb una instrumentació addicional col·locada després de la 
construcció. Els indicadors d’assentaments van col·locar-se als laterals de la cresta de la 
presa i sobre les bermes dels espatllers d’aigües amunt i aigües avall, com mostra la 
figura 1.4. 

 

 
Fig. 1.4 Esquema de la presa Beliche indicant la instrumentació instal·lada (Naylor et al., 1997) 

 
A la secció P7 (Fig. 1.2), s’hi van instal·lar inclinòmetres (I1 a I6),  grups de cèl·lules de 
mesura de tensió total (G1 a G10) i sis piezòmetres junt a les cèl·lules de tensió del 
nucli (Fig. 1.4). Es va instrumentar altres zones de la presa però els estudis de Naylor et 
al. (1997) no utilitzen més que els aparells dels que s’ha fet referència, i en 
conseqüència, serà amb les úniques mesures amb les que es treballarà en aquesta tesina. 
 
Degut a les grans deformacions de la presa durant la construcció, els tubs dels 
inclinòmetres es deformaren tant que la inclinació mesurada no va poder ser 
considerada. En conseqüència, durant el període de construcció, no es va obtenir cap 
mesura de moviment horitzontal amb aquests dispositius. No obstant, sí que es van 
obtenir mesures dels assentaments. Quan la presa es va completar, es van instal·lar 
inclinòmetres addicionals que van permetre conèixer els desplaçaments horitzontals i 
verticals fins l’any 1987. La següent col·locació dels indicadors d’assentaments en 
superfície permeteren mesurar els assentament fins al 1986. 
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La figura 1.6 mostra l’histograma de pluges des de l’any 1984 fins al 1994 ocorregudes 
a la zona i el nivell de l’embassament durant el mateix període.  
 
 

 
Fig. 1.7 Pluviograma i nivell d’aigua de l’embassament (Naylor et al., 1997) 
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