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A Gestão dos Recursos
Você está aqui: Início>A Gestão dos Recursos Hídricos >Infra- estruturas de Água >
Hídricos
Barragens e Infra- Estruturas
Introdução
A Demanda de Água
Infra- estruturas de Água
Barragens e InfraEstruturas
Sistema Integrado
Infrastructure for
hydropower in Angola
As barragens, os açudes e estruturas associadas são elementos críticos do sistema de
Infra- estruturas para o
gestão dos recursos hídricos e da rede de abastecimento de água na bacia do rio
Abastecimento de Água
Kunene. Permitem o armazenamento, a distribuição e a transferência de água dentro e
Segurança Hídrica
fora da bacia hidrográfica. Possibilitam também a produção de energia hidroeléctrica
Armazenamento de Água ao longo do curso do rio Kunene com uma capacidade instalada total actual de cerca
Sistemas de Transferência de 350 MW e uma capacidade potencial de mais de 2 300 MW. As principais
Serviços de Águas
estruturas hidráulicas estão situadas em Angola.
Subterrâneas
Infra- estruturas de
As principais barragens e infra- estruturas existentes actualmente no rio Kunene são:
Irrigação
Operação e Manutenção
A barragem do Gove;
das Infra- estruturas
O açude da Matala;
Reabilitação e Futuro
O açude do Calueque; e
Desenvolvimento
O açude de derivação do Ruacaná e a central hidroeléctrica;
Águas Residuais
O Valor da Água
Além destas, a barragem de Olushandja, situada fora da bacia, armazena água do rio
Monitorização dos
Kunene, havendo ainda vários perímetros irrigados que captam água do rio e dos seus
Recursos
afluentes.
Investigação e
Desenvolvimento
Referências

Barragens e Infra- Estruturas
Associadas

Explore as sub- bacias do rio
Kunene

Entrevista sobre a gestão
integrada e transfronteiriça da
bacia do rio Kunene

Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene

Localização das infra- estruturas existentes e planeadas na bacia do rio Kunene.
Fonte: AHT GROUP AG 2010
( clique para ampliar )

Examine o comércio de água
virtual e a pegada de água dos
As barragens e infra- estruturas da bacia do rio Kunene são apresentadas nas próximas países da SADC
páginas como se segue:
O Sistema Integrado do Rio Kunene ;
Infra- estruturas para a Produção de Energia Hidroeléctrica em Angola; e
Infra- estruturas para o Abastecimento de Água e Irrigação .

Sistemas de Irrigação na Bacia Hidrográfica
A localização e dimensão dos diversos sistemas de irrigação dentro da bacia são
descritas em Infra- estruturas de Irrigação.

Explore como as barragens
produzem energia hidroeléctrica
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Próxima: Sistema Integrado do Rio Kunene

