Para além da Central Mini – Hídrica de Santa Quitéria, unidade com
1.7 MW de potência instalada a montante da ETA de Santa Quitéria,
interessa referir que é no SFMS que se encontra a mais importante
unidade de produção hidroenergética em funcionamento na Região.
Trata-se da Central Hidroeléctrica dos Socorridos, instalada à cota 89
na margem direita da ribeira dos Socorridos, aduzida directamente da
Câmara de Carga do Covão através de uma conduta forçada em aço, com
o diâmetro nominal variando entre 1500 mm e 1200 mm e 1175 mm de
extensão.

Esquema do Sistema de Fins Múltiplos dos Socorridos

Com uma queda de 458m, esta unidade está equipada com 3 grupos
turbina – alternador com potências unitárias de 8 MW, para o caudal
total de 6000 l/s, com a produção média de cerca de 30% do total da
energia hidroeléctrica da RAM.
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Embora a potência instalada nesta central, represente cerca de
50% da potência hidroeléctrica total do sistema electroproductor, a
reduzida capacidade de acumulação da câmara da carga, não a permite
rentabilizar, limitando grandemente a capacidade de intervenção no
corte das pontas diárias de consumo.
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O SFMS liga-se hidraulicamente ao Canal
do Norte e ao Canal das Rabaças por
intermédio da Central da Serra de Água.
Em conjunto, estes sistemas constituem a
mais importante infra-estrutura de adução
de água em alta para fins de abastecimento
público, de regadio e de hidroenergia da
Região Autónoma na Madeira.

Principais
Infra - estruturas

Sistema Adutor Socorridos - Santa Quitéria
Sistema Adutor Socorridos - Covão
Galeria da Fajã da Ama
Canal da Fajã do Rodrigues
Casa de Abrigo da Fajã do Rodrigues
Ligação Ribeira Grande de São Vicente – Túnel
Hidráulico da Encumeada
Sistema Elevatório da Encumeada
Sistema de Regulação da Serra de Água
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Origem de água

Bacias hidrográficas do eixo Ribeira do Inferno
– Ribeira do Rosário, Galeria da Fajã da Ama,
Ribeira Grande de S. Vicente, Ribeira do Poço,
Ribeira dos Alviães, Ribeira da Ameixieira, Ribeira
dos Socorridos
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Contacto

Sistema de Fins Múltiplos dos Socorridos
Concelhos de S. Vicente, Ribeira Brava e Câmara
de Lobos
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Concelho de Câmara de Lobos

Todas as infra-estruturas hidráulicas
associadas a este sistema estão sob comando remoto através do centro
de despacho e de telegestão, localizado na ETA da Alegria, no Funchal.
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O Sistema de Fins Múltiplos dos
Socorridos
O Sistema de Fins Múltiplos dos Socorridos (SFMS) é a maior obra
hidráulica na ilha da Madeira de interesse misto de abastecimento
público, de regadio e de hidroenergia na ilha da Madeira.
No essencial, consiste numa sucessão de túneis e de canais a céu aberto
que, no seu actual estado de construção, permite transferir, para Sul,
águas
excedentárias superficiais
captadas nas encostas viradas a Norte
e na zona central do Curral das Freiras,
acima da cota 600, para além de águas
derivadas do Canal das Rabaças e do
Canal do Norte – importantes obras
hidráulicas realizadas pela antiga
Comissão
dos
Aproveitamentos
Hidráulicos da Madeira.
Vem sendo executado desde o início da década de 1990 pela Empresa de
Electricidade da Madeira, S.A. (EEM) – que realizou a totalidade do seu
lanço Sul e o Túnel da Encumeada, para além da interface do Sistema
com a hidroenergia, e pela IGA – Investimentos e Gestão da Água, S.A.
(agora ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.), a quem foi cometida
a responsabilidade pelo seu Lanço Norte, bem como pela interface do
tratamento e adução de água para efeitos de abastecimento público, em
paralelo com o regadio.
O SFMS possui basicamente cinco tipos de estruturas hidráulicas, que
se podem dividir da seguinte forma: captação e transporte (açudes,
canais e túneis - canal), armazenagem (túneis), tratamento e adução
de água potável (estações de tratamento de água para abastecimento
público e sistemas adutores principais), regadio (estruturas de controlo
e repartição de caudais) e hidroenergia (centrais hidroeléctricas).
O seu lanço Norte, por sua vez subdividido em sector oriental e sector
ocidental, desenvolve-se à cota 600 no espaço compreendido entre
a Ribeira Grande de S. Vicente e a Ribeira do Inferno, nas serras de S.
Vicente.
No essencial, as suas infra-estruturas
englobam cerca de 5.900 m de canais a
céu aberto, 3.400 m em túnel canal e estão
dimensionados para caudais variáveis entre
500 e 2.000 l/s, para além de uma galeria
para exploração do aquífero subterrâneo do
Paúl da Serra – a Galeria da Fajã da Ama, com
emboquilhamento nas Ginjas, em S. Vicente,
à cota 630 e cerca de 1.700 m de extensão.
O sector ocidental do lanço Norte do SFMS, basicamente a antiga Levada
da Fajã do Rodrigues com as necessárias melhorias e ampliações, liga a
Ribeira do Inferno à Ribeira da Vargem.
Esta levada está dimensionada para o caudal de 500 l/s e desenvolve-se
ao longo de 7.500 m, incluindo três túneis: um com cerca de 1.000 m

de extensão ligando as bacias hidrográficas das ribeiras do Inferno e
da Passada, um outro de menores
dimensões com cerca de 200 m e o
Túnel do Loural, com 350 m de
extensão. Possui diversas estruturas
para captação de águas superficiais no
atravessamento de diversas linhas de
água, sendo especialmente importantes
os açudes da Ribeira do Inferno, Ribeira
da Passada, Ribeira Seca, Córregos do
Loural e Ribeira da Vargem.
A Galeria da Fajã da Ama, cujo emboquilhamento se localiza a cota
ligeiramente superior à da Levada da Fajã do Rodrigues, contribui para o
reforço das aduções ao sector ocidental do lanço Norte do SFMS.
A ligação entre os lanços Norte e Sul do SFMS faz-se através do Túnel
Hidráulico da Encumeada, com 2.850 m de extensão. Este túnel, com
uma capacidade de transporte equivalente a 5.000 l/s e com um volume
de armazenagem muito significativo, liga a Ribeira da Vargem (Rosário,
em S. Vicente) à Ribeira da Achada (Serra de Água, na Ribeira Brava).
O sector oriental do lanço Norte do SFMS drena águas superficiais da
bacia hidrográfica da Ribeira Grande de S. Vicente directamente para
o Túnel Hidráulico da Encumeada. Com cerca de 1.830 m de extensão,
integra três túneis - canal com comprimentos de 400 m (T1), 40 m (T2)
e 1.400 m (T3), bem como três açudes de captação, um dos quais na
Ribeira Grande de S. Vicente e os outros dois em afluentes principais.
Os túneis estão dimensionados para caudais variáveis até os 2.000 l/s.
O lanço Sul do SFMS inicia-se na Ribeira da Achada, na Serra de Água,
junto à Central Hidroeléctrica (alimentada pelos canais do Norte e
das Rabaças), e integra um importante conjunto de infra-estruturas
hidráulicas que permitem novas captações e a transferência de caudais
para a Câmara de Carga do Covão, à cota 539, no Concelho de Câmara
de Lobos.
Com cerca de 12.520 m de extensão, integra quatro túneis - canais,
nomeadamente o Túnel do Canal do Norte (2.790 m) ligando o Túnel
da Encumeada à Ribeira da Ameixeira, o Túnel do Pico Grande (2.920
m) interligando a Ribeira da Ameixeira à estrutura de Confluência dos
Túneis na Ribeira das Balseiras, os Túneis do Curral das Freiras (1.820
m) unindo o açude da Fajã Escura, na Ribeira dos Socorridos, à referida
estrutura da confluência e o Túnel dos Socorridos (4.990 m), desde a
estrutura da confluência à Câmara de Carga do Covão.
Ao longo da sua extensão encontram-se
importantes estruturas de captação de
águas superficiais nos atravessamentos de
linhas de água das bacias hidrográficas da
Ribeira Brava e da Ribeira dos Socorridos,
das quais se assinalam as da Ribeira
da Achada, Ribeira do Poço, Ribeira de
Alviães, Ribeira da Ameixeira, Ribeira
dos Socorridos (Açude da Fajã Escura) e

Ribeira das Balseiras. Destas são particularmente importantes, pela
sua dimensão, os açudes da Ameixeira e da Fajã Escura, junto aos
quais se encontram ainda instaladas estruturas de decantação do tipo
hidrociclone.
Para além da captação e do transvaze de águas, o sistema possibilita
uma significativa acumulação de caudais para regularização do
abastecimento público, do regadio e produção hidroenergética. De facto
estão hoje em curso, num esforço conjunto da EEM e da IGA (agora ARM),
obras de reforço de impermeabilização no Túnel 3 do sector oriental do
lanço Norte e no Túnel Hidráulico da Encumeada, tendo por objectivo a
constituição de reservas hídricas estimadas em 50.000 m3 para efeitos
da regularização dos sistemas de abastecimento público, do regadio e da
produção hidroenergética a jusante.
Iniciam-se, na Câmara de Carga do Covão, dois importantes sistemas
adutores de água em alta para abastecimento público: o Sistema Adutor
dos Socorridos - Santa Quitéria, fundamentalmente destinado ao reforço
das aduções ao Funchal e à “Conduta da Cota 200” – conduta circular à
cidade que interliga as suas principais origens de água potável (o Sistema
Adutor dos Socorridos, o AFMS, e o Aproveitamento dos Tornos, com
continuidade até à zona Leste da Ilha da Madeira do Sistema Adutor
Funchal - Machico), e o Sistema Adutor dos Socorridos - Covão, afecto ao
reforço do abastecimento público de Câmara de Lobos.
Cada um destes sistemas adutores possui a sua própria unidade de
tratamento para compatibilização dos parâmetros de qualidade às
exigências legalmente estabelecidas para consumo humano.
Na sua actual configuração, a interface
do SFMS com o regadio faz-se de duas
formas essenciais: a Norte, através
da Levada da Fajã do Rodrigues,
beneficiando o perímetro de rega de
S. Vicente; a Sul, através da conduta de
restituição à rega do Sistema Adutor dos
Socorridos - Santa Quitéria, tal como
anteriormente descrito.
O interesse desta restituição a partir de Santa Quitéria é, por um lado,
o de transferir águas para os perímetros de regadio das Levadas dos
Piornais e do Curral e Castelejo, cujas origens se localizam no Curral das
Freiras, através dos Túneis do Curral das Freiras e Socorridos do SFMS,
evitando-se desta forma importantes perdas ao longo dos canais nos
trechos compreendidos entre as respectivas tomadas de água e o sítio
da Viana, no Funchal.
Por outro lado, estas águas são previamente turbinadas na Central Mini
– Hídrica de Santa Quitéria, optimizando-se, desta forma, o potencial
hidroenergético das águas de regadio.
Interessa ainda referir que, tal como adiante se verificará de forma mais
detalhada, o SFMS possui uma interessante interacção com o regadio
através do lanço Sul do Canal do Norte, razão que justifica este projecto.

