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lhores condições de segurança aos

trúalhadores que operam neste

Novorúmnroo

importante canal de rega".
O investimento é da ordem dos
18p milhões de euros (r"4lor a Ere
acresce o fVA), e e3tá a sen ffnrnciado pelo Programa de Desernphimerlto Rural da Região Autónoma
da lvladèira - PRODERAM 2O2O,
conjuntamente cum Contrato Prograrna com o Govenro Regional

PEDREGAI+ t
ASSOCIADOALEVADA
DONOIUTE,VAI

crrslaRrS2M€
ercaLUÍsecoRRErA
aconeia@dnoücias.pt

O C,overno negiopat da lMadeira,

I-evúdoilorle

atraves daARM - Águas e Resíduos
da Madeir4 tem em curso a empreiada Ere visa a construção do tunel
do Fedregal associado à l-evada do

A Lerrada do Norte foi constnrída

Norte, com o objectirro dé assegrrar
o regular fonrecimento de águapara
regadio amais de 9.OOO orplorações
agrícolas, numa área de cerca de
8OO hectanes localizarla ns gixe ente os concelhos daRibeiraBravae
de Câmara de Lobos,bem como aumentar a capacidade de armazena-

srtensão total de 5Q5 quíómetros,
dos Erais LQS lm eF ún4 sendq
actualnerúe, suHivididâna Cengal

entre 1947 e 1952 pela Comissão Administrativa dos .{proveitarnentos
Hitlráulicos da Madeira com urna

da Serra de Água emlanço

Madeira, com f 6 Erilómetnos de extensãq à cota 10OO) e Lanço Sul (CF
rido pelaARì[, com 34,5 quilómetros de extensãq àcotaóOO).
f:$a levada tem origem naRibeira
do Portal da Burr+ nos cúeços da

meutodeágua
O nono trinel destina-se âo annazenameÍrto e ao traDsporte de água
entre aArneixeira e o Pedregaf permitindo desta forma desactivar o
trei*ro mais crítico da actual L€\llada

Ribeira do Seixal (costa.Nore), a
cercade L(XX) metnos de altitude e
transporta rágua do Norüe pra o Strl
da ilha da Madeira irri.gando as freguesias da Serra de ríSua, Ribeira
Brarnq Campanáriq QUinta Çrande

com umâ errtersão de cerca de
5.O00 metroq ecanado numa escar-

paquasevertical sotranceira àmargem esquerda da Ríbeira Brzna,.o

Norb

(geridopelaEEM -Electiriirladeda

Empreltada val curtar naln de 18 mllhõoe de

eurç.

ê

Estneito de Câmara delnbos e Câ-

qual apresenta zonas de úismos de
dificil cirorlaçãq com pouca segu-

rryãra de Lobos (eko enüe aRibeira

ranç4

A sua construção possibilitorr um
caudal de rega, em época esdval,

e

Ere sé

Brana e Câmara de Lobos).

encontrafortemente

condicionado emvirtude das constantes democadas. Esta situação de

droeléctrico deste caudal, na Cennal de Salaza4, agpra denominada
CentraldaSerrad'Agua
Entetanb, com o cnescimenO da

agravadacom aintemperie de 201O
e os incêndios de20l2o colocando
em risco a passaçm de água para o
regadio das zonas cultiwdas, locali.
zadas nos concelhos

população uúana e as necessidades
de água potável que sobrerrieram,
estas águas forâm aproveitadas para
a adução a um conjunto de Estações
de T[atamento de Água, designadamelrte ETA da Sema de Agua, ETA
da Ribeira Brarnq ETA do Cor'ão e

daRibeiraBra-

vaedeCâmaradelobos.
O novo únel de Èansporte de
água terá uma ortensão de aproximadamente 5.4OO metos e capacidade para armazenar no seu interior cerca de 4O.OOO metros cúbi-

EïAdeSantaQuit€ria

cosdeágua

Apesar da obra grandiosa concb*i-

Com esta obr4 eurplica ao DúRIOa secretária regional do Ambiente, elte.rações Climáticas, Susana Prad4 oo Governo Regional,
além de eliminar as perdas de rágua

zad4 as encostm da nargem esquerdadaRibeiraBrava(entreossítios da

Ameixeirae

comas intempéries de2OlO e os incêndios de 2012" originando um conjrmto de deslizamentos de erras e de
outros materiai$ ç1rre sistemâticaqente danificavam e obstruíam o canaf originando grandes pendas de

rão e cria ainda uma reserva de
contribuindo para a adapa-

ção daRegião às alterações climáti-

cas em termos de recursos

hídri-

cos". Adicioiulnente, continua a
govemante,'lserão garantidas me-

Espr&o), são delv.eras

instrâve\ situação que sê agravou

no canal degradadq rliminui a fslg
de água para rega no período de Verágua,

o

g'frzo

f,apa da lntêÍY6nção.

rágua

e que colocarram em risco

pess<ias, bens e o abastecimento

blico de

rágua

ile rega

e

poúvel
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precedido do aproreitamento hi-

inscbilidade foi significativamente
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