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Infra- estrutura de Irrigação: África do
Sul
A área actual sob irrigação na bacia na África Sul é de 198 000 ha, onde são utilizados
3
aproximadamente 10 000 m de água por hectare por ano (FAO 2004). O potencial de
irrigação, estimado em 131 500 ha que exigem 12 000 m³ de água por hectare e por
ano, indica a tendência de usar quantidades de água por hectare superiores aos
requisitos existentes.
Empreendimentos de irrigação ao longo do Limpopo dentro da África do Sul estão
estimados em 4000 ha. Dentro das quatro áreas de gestão (WMA) na bacia do
Limpopo na África do Sul, a irrigação representa os seguintes requisitos em água
dentro de cada WMA ( FAO 2004):
Crocodilo (oeste) e Marico – 35 %
Limpopo – 75 %
Olifants – 57 %
Luvuvhu e Letaba – 75 %
Irrigação ocorre em toda extensão do WMA do Limpopo e odesenvolvimento é
uniformemente distribuído. Parte da irrigação depende das pequenas barragens ou
escorrimento dos rios que dão uma baixa garantia de fornecimento ( FAO 2004).
Portanto a área irrigada tende a variar nos WMA de Limpopo de ano para ano. Em
Levuvuhu & Letaba a irrigação dos WMA está concentrada principalmente na área a
volta do rio Groot Letaba.
Na África do Sul as barragens usadas principalmente para irrigação são ( FAO 2004):
Hartebeespoort (186 Mm³) no rio Crocodilo
Marico (27 Mm³) norio Maricor;
Mokolo (145 Mm³) no rio Mokolo
Blyderivierpoort (55,2 Mm³) no rio Mogalakwena
Glen Alpine (20,0 Mm³) e outros no rio Mogalakwena; e
Nzhelele (55,3 Mm³) no rio Nzhelele
Estas barragens são discutidas no Barragens e Infra- estrutura e na componente interactiva à direita.

Canal Seko, na sub- bacia do rio dos Olifants, África do Sul.
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