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Botsuana
Na porção nordeste do Botsuana da bacia do Limpopo há presentemente seis grandes
barragens de retenção, com uma capacidade total de armazenagem estimada em 355
Mm³ ( LBPTC 2010). Segundo os dados do Ministé rio de Agricultura á
aproximadamente mais outras 100 pequenas barragens destinadas a dessedentação do
gado. Algumas das maiores barragens são descritas a seguir.

Barragem de Gaborone
Abarragem de Gaborone é uma das mais antigas. Construída em 1966 a barragem tem
uma capacidade de armazenagem de 144 Mm³ e um afluxo médio de 37 Mm³/ ano (
LBPTC 2010). Abarragem está localizada ao longo da fronteira sul do Botsuana com a
África do Sul, conforme mostrado na componente interactiva à direita.

Barragem de Letsibogo
A próxima maior barragem tem uma capacidade de armazenagem de 104 Mm³ e um
afluxo médio de 68 Mm³/ ano ( LBPTC 2010). Letsibogo, localizada no lado este do
país, próximo da fronteira com o Zimbabué, foi construída em 1997 e tem uma altura
de 17 metros.

Barragem de Shashe
Abarragem do Shasheestá localizada precisamente a noroeste da barragem de
Lesibogo e foi construída em 1972 ( LBPTC 2010). Tem uma altura de 17 metros e
uma capacidade máxima de armazenagem de 88 Mm³. O afluxo médio é de 37 Mm³/
ano.

Barragem de Gaborone, Botsuana.
Fonte: Vogel 2005
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Barragem de Dikgatlhong – Em Construção
A conclusão da construção da barragem de Dikgatlhongestá prevista para o ano 2012.

A conclusão da construção da barragem de Dikgatlhongestá prevista para o ano 2012.
Uma vez concluída, será de longe a maior barragem na bacia no Botsuana, com uma
capacidade máxima de armazenagem de 400 Mm³. A Barragem está localizada
próxima da cidade de Robelela e é alimentada pelos rios Shashe e Tati.

Construção da barragem do Dikgatlhong, Botsuana.
Fonte: Hatfield 2010
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