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A Gestão dos Recursos
Você está aqui: Início>A Gestão dos Recursos Hídricos >Infra- estruturas de Água >
Hídricos
Infra- estruturas de Irrigação
Introdução
A Demanda de Água
Infra- estruturas de Água
Barragens e InfraEstruturas
Sistemas de Transferência A irrigação agrícola é a maior utilizadora individual de água dentro da bacia do rio
Serviços de Águas
Kunene. O sector agrícola é muito importante para a economia da bacia,
Subterrâneas
principalmente nos troços médio e inferior do rio em que a precipitação é inferior a 1
Infra- estruturas de
000 mm/ ano e a agricultura não seria possível sem irrigação. Há um potencial
Irrigação
significativo para o aumento da área irrigada na parte angolana da bacia, enquanto, na
Angola
parte namibiana, os solos são mais pobres, o potencial é limitado e o clima seco torna
Irrigação na Namíbia
Explore as sub- bacias do rio
a irrigação essencial para qualquer quantidade significativa de produção agrícola.
Operação e Manutenção
Kunene
das Infra- estruturas
Os planos actuais prevêem uma área total de 602 440 ha equipada para a irrigação em
Reabilitação e Futuro
toda a bacia até 2025.
Desenvolvimento
Águas Residuais
As páginas a seguir consideram a irrigação em Angola e na Namíbia, dedicando- se
O Valor da Água
uma atenção especial à irrigação dentro da bacia do rio Kunene.
Monitorização dos
Recursos
Investigação e
Desenvolvimento
Referências

Infra- estruturas de Irrigação

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

Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene
Áraes irrigadas propostas para 2025.
Fonte: AHT GROUP AG 2010
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Próxima: Irrigação em Angola
Examine o comércio de água
virtual e a pegada de água dos
países da SADC
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Explore como as barragens
produzem energia hidroeléctrica
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