Uma das condutas, designadamente
a do sector ocidental, foi equipada
com uma central mini-hídrica de 0,7
MW – a Central Mini-Hídrica da Terça,
que turbina caudais tratados antes da
injecção nos sistemas de distribuição
sem qualquer prejuízo da qualidade da
água.
As infra-estruturas hidráulicas que se
integram neste sistema estão sob controlo a partir do centro geral
de despacho e de telegestão.
Sistema Adutor dos Tornos
(principal origem de água da cidade do Funchal)
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Concelhos de Santana, Funchal e Santa Cruz
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O Sistema Adutor dos Tornos

O Sistema de Aproveitamento dos Tornos é uma das mais importantes
obras hidráulicas de fins múltiplos da Região Autónoma da Madeira.
Nele se integram mais de 150 Km de canais em túnel ou a céu aberto
que captam e transferem, para reforço do abastecimento público e
do regadio na orla costeira Sudeste da ilha da Madeira, significativos
caudais superficiais excedentários captados em altitude nas bacias
hidrográficas dos concelhos de S. Vicente e de Santana.
Esta obra foi realizada pela antiga
Comissão
Administrativa
dos
Aproveitamentos
Hidráulicos
da
Madeira (CAAHM), na década de
1960 e conserva, com as necessárias
melhorias e ampliações, toda a sua
actualidade e essencialidade à vida
económica no que respeita à exploração
do domínio hídrico regional.
O Sistema do Aproveitamento dos Tornos é a principal origem de
água da cidade do Funchal, para a qual
contribui com 60% dos seus caudais de
abastecimento público, do regadio no
eixo Funchal – Santa Cruz, irrigando uma
área estimada em 750 hectares, e possui
ainda uma importante componente
hidroenergética na Central da Fajã
da Nogueira, com uma capacidade
produtiva da ordem dos 2,4 MW.

Inicia-se no córrego dos Tornos, em Boaventura. A Norte, o seu canal
principal tem cerca de 22.800 m de extensão e cruza as ribeiras do
Porco, de João Fernandes, de São Jorge,
Seca, da Ametade e do Juncal, captando águas superficiais em volume considerável ao longo de todo o ano. Este
trecho possui três túneis ligando a Fajã
do Penedo à Ribeira de S. Jorge (Túnel
1, com 2.400 m), a Ribeira de S. Jorge
à Ribeira Seca (Túnel 2, com 4.700 m)
e a Ribeira Seca à Ribeira da Ametade
(Túnel 3, com 700 m).

A montante do Túnel 1 e no espaço compreendido entre a Fajã do
Penedo e a Ribeira de João Fernandes existe ainda uma galeria com,
aproximadamente, 2000 m de comprimento, onde são captados caudais da ordem dos 15 l/s. Esta galeria é utilizada como câmara de
armazenagem subterrâneos, e está equipada com sistema de controlo de aduções que permite reforçar os caudais do canal principal
durante os períodos de maior consumo no abastecimento público a
jusante.
O canal principal, à cota 600, é ainda reforçado com caudais
acumulados numa câmara de carga localizada à cota 1000 após
turbinagem na Central Hidroeléctrica da Fajã da Nogueira, na
margem esquerda da Ribeira das Lajes. Estas águas provêm das cotas
elevadas das bacias hidrográficas da Ribeira de S. Jorge, Ametade
e Juncal sendo captadas e transportadas por um outro conjunto
de túneis de canais secundários do
Aproveitamento dos Tornos.
As águas turbinadas são rejeitadas para
uma câmara de restituição, a partir da
qual se aduz o canal principal através
de um sistema automático de regulação
de caudais.
O transvaze de águas para Sul faz-se através de um túnel com 5.700
m que atravessa o maciço central da ilha da Madeira, ligando a Fajã
da Nogueira à Ribeira de Santa Luzia, ou seja, atravessando o maciço
central da ilha da Madeira. No seu emboquilhamento de jusante, à
cota 600 na margem direita da Ribeira de Santa Luzia, inicia-se o lanço
Sul do Aproveitamento dos Tornos – um canal destinado unicamente
ao regadio agrícola a sudeste na Madeira, no eixo Funchal - Santa
Cruz.
É ainda neste ponto que se faz a interface do Aproveitamento dos
Tornos com o abastecimento público, através da antiga Estação de
Tratamento de Água dos Tornos, executada na década de 1970 sob a
responsabilidade do município do Funchal. A repartição dos caudais
entre o regadio e o abastecimento público efectua-se a montante da
estação de tratamento de água, através de um sistema automático de
regulação de caudais instalado exactamente no emboquilhamento
Sul do Túnel 4.
Da antiga unidade de tratamento partiam três condutas lançadas
no leito da Ribeira de Santa Luzia, ligando-a às redes públicas
de distribuição de água do Funchal. Duas destas condutas foram
danificadas pelo temporal de Outubro de 1993, com evidentes
prejuízos do abastecimento de água durante os dez dias

necessários às respectivas reparações. Aliás, o próprio acesso à
unidade de tratamento ficou nessa
altura completamente destruído.
As reparações de emergência então
realizadas permitiram repor a
normalidade das aduções ao Funchal
mas em nada alteraram a precária
condição de segurança do sistema
adutor ao Funchal. De facto, as
condutas continuaram implantadas
no leito da Ribeira de Santa Luzia, e portanto em situação de risco
perante condições climatéricas adversas similares.
O Governo Regional decidiu então atribuir à IGA a responsabilidade
pela concepção e execução de um novo sistema de tratamento
de água e de adução à cidade do Funchal, em condições capazes
de garantir o normal fornecimento de água em alta em qualquer
condição de tempo.
Ponderadas as diversas alternativas, tornou-se óbvio que a solução
passava pela transferência da unidade de tratamento de água para
um local mais acessível, fora do leito de cheia da Ribeira de Santa
Luzia. Para este efeito, foi seleccionado um terreno na freguesia
de S. Roque, no Funchal, a uma cota que permitia não só a adução
gravítica a todas as redes de distribuição existentes, mas também a
transferência de caudais para os municípios limítrofes.
O projecto ficou concluído em 2000. Nele se integra um
túnel, o Túnel da Alegria, com
aproximadamente, 1.600 m ligando
o Sistema de Regulação dos Tornos
à nova unidade de tratamento – a
Estação de Tratamento de Água
Eng. Manuel Rafael Amaro da Costa,
assim designada em homenagem ao
responsável pela execução dos canais
e dos túneis do Aproveitamento dos
Tornos.
Esta estação foi dimensionada para um caudal de 1000 l/s, e dela
parte um sistema adutor ligado aos sectores ocidental, central e
oriental da cidade do Funchal, bem como à Conduta da Cota 200 –
conduta de interligação das principais origens de água do Funchal,
lançada na via circular da Cota 200 e através da qual é possível
transferir águas para os municípios limítrofes.

