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Caudais Ecológicos
Os caudais ecológicos mínimos não foram completamente avaliados em nenhuma
Políticas Nacionais
parte de Angola.
Métodos de Avaliação
Caudais Ecológicos
Explore as sub- bacias do rio
Namíbia
Mínimos
Kunene
Mudança Climática e o
Mesmo que ainda não exista qualquer avaliação global dos caudais ecológicos para o
Uso da Água
rio Kunene,o relatório de avaliação ecológica do estudo de viabilidade do projecto
Conservação e
hidroeléctrico de Epupa/ Baynes de 1998, considera que a manutenção de um caudal
Reutilização
Infra- estruturas de Água mínimo de cerca de 20 m³ por segundo é suficiente para apoio a um habitat aquático
funcional no rio. Este volume também é considerado suficiente para manter o habitat
O Valor da Água
da foz do rio Kunene (a cerca de 180 km a jusante do local para a barragem proposta).
Monitorização dos
A avaliação ecológica parte também do princípio de que a regulação diária da água,
Recursos
resultante dos efeitos de retardamento e de amortecimento ao longo do rio, tem pouca
Investigação e
importância para a zona da foz do rio. No entanto, o caudal mínimo (proposto para 20
Desenvolvimento
m³/ seg) é mais importante pois impede a entrada de água salgada no habitat de água
Referências
Entrevista sobre a gestão
doce na foz do rio (NAMANG 1998).
integrada e transfronteiriça da
bacia do rio Kunene
No âmbito do actual estudo de Baynes estão a fazer- se estudos sobre o caudal
ecológico mínimo. Os resultados deverão estar disponíveis em 2011.

Caudais Ecológicos Mínimos na Bacia

Investigue as barragens e açudes
na bacia do rio Kunene

Bacia do rio Kunene perto de Tundavala, Angola.
Fonte: Kellner 2010
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