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A África é o berço de espécies produzidas intensivamente em vários países, como a tilápia 
e o bagre africano; mesmo assim, até recentemente as espécies eram pouco cultivadas no 
continente. A despeito da grandeza do continente africano, com mais de 30 milhões de km2, 
53 nações, 37.500 km de área costeira e mais de 200.000 km2 de áreas alagadas e rios que 
abrigam uma abundante fauna aquícola, a produção de pescados em 2005 alcançou apenas 
8 milhões de toneladas. Desse total, a aqüicultura contribuiu com pouco mais de 656 mil 
toneladas, com destaque para o Egito, responsável por 82% dessa produção. Especialistas, 
no entanto, concordam que há na África grande potencial para a expansão da aqüicultura e 
demanda crescente por alimentos; afinal, estima-se que sejam mais de 800 milhões de afri-
canos, a maioria extremamente carentes. A seguir, apresentamos um panorama da aqüicul-
tura desenvolvida em três países africanos – África do Sul, Gana e Quênia – resultado das 
recentes visitas realizadas pelo projeto Aquafish CRSP, criado pela USAID - Agência Ameri-
cana para o Desenvolvimento Internacional.

This abstract was excerpted from the original paper, which was published in Panorama da 
Aqüicultura 105:50-55.
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