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Criadores de camarão equatorianos se
preocupam com futuro próximo, apesar da
estabilidade de preços
Por María Feijóo

11 de agosto de 2021 15:14 BST

Advertisement

Os criadores de camarão equatorianos ainda estão muito preocupados com a
situação atual do setor devido à variante delta do COVID-19 e como ela atingiu
outros países produtores, apesar da recuperação no preço dos tamanhos maiores
na semana 31, disseram fontes da indústria ao Undercurrent News . 

"Não podemos deixar de nos preocupar com o futuro próximo do setor quando
vemos como as coisas estão se desenvolvendo em outros países produtores de
camarão, como Vietnã, Indonésia ou Índia", disse um pequeno criador de
camarão equatoriano, que falou sob condição de anonimato, ao Undercurrent .

"A variante delta do COVID também atingiu o Equador e os casos aumentaram
nos últimos dias para mais de 100 pessoas agora, então quem disse que não
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seremos os próximos em observar a queda dos preços nos próximos meses",
acrescentou.

Como o Undercurrent relatou anteriormente, a variante está varrendo os
principais países produtores de camarão do Sudeste Asiático, com os preços das
matérias-primas caindo rapidamente no Vietnã, Indonésia e Tailândia.

Segundo Miguel Uscocovich, presidente de uma associação comercial de camarão
da província de Manabi, no Equador, o cenário atual se tornou bastante
complexo, com alguns produtores sob risco de sofrer consequências econômicas. 

“Nós [agricultores] precisamos de uma estratégia comum para uni�car os setores
de produção e exportação e apoiar seriamente uns aos outros nestes tempos
difíceis, lutando por um mercado estável”, comentou ele em um fórum de
criadores de camarão do Equador.

No entanto, após algumas quedas signi�cativas durante as semanas anteriores,
os preços do vannamei no produtor subiram em quase todos os tamanhos na
semana 31 (2 a 8 de agosto), de acordo com os dados mais recentes disponíveis
no portal de preços do Undercurrent . 

Os preços médios de produtor para camarão equatoriano frontal com casca para
este período aumentaram para $ 5,60 por quilograma para camarão 30/40
contagem; $ 4,90 / kg para 40/50; e $ 4,60 kg para 50/60.

Os preços para contagens de 20/30, 60/70 e 70/80, no entanto, permaneceram
estáveis   em $ 6,30 / kg, $ 4,20 / kg e $ 3,50 / kg, já que os preços para contagens
de 80/100, 100/120 e 120/140 também �zeram em $ 3,10 / kg, $ 2,70 / kg e $ 2,00
/ kg.

Isso signi�ca um pequeno aumento entre $ 0,15 / kg e $ 0,25 / kg para tamanhos
maiores.

“Esta ainda é uma boa notícia para o nosso setor”, disse um segundo criador de
camarão equatoriano à Undercurrent . “Não devemos nos deixar levar pelo medo,
mas sim aproveitar essa situação para nos fortalecer e posicionar melhor nossos
produtos internacionalmente. É hora de provar o que aprendemos com o ano
passado”.

Segundo José Camposano, diretor executivo da Camara Nacional de Acuacultura,
o Equador é o país com a maior taxa de vacinação do COVID em comparação com
os países vizinhos, com 100% dos funcionários da linha de frente das
exportadoras de camarão já vacinados.

“O Equador aplicará a segunda dose em mais de 11 milhões de pessoas em
agosto. Isso é 69% da população total do país”, disse ele à Undercurrent . "Com
esses dados em mente, é duvidoso que o Equador experimente algo
remotamente semelhante ao que está acontecendo agora no Sudeste Asiático no
futuro."
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Vannamei ex-fazenda Equador; 20-30 pcs / kg

Vannamei, Equador, 20-30 pcs / kg Vannamei, Equador, 30-40 pçs / kg

Vannamei, Equador, 40-50 unidades / kg Vannamei, Equador, 50-60 unidades / kg

Vannamei, Equador, 60-70 pcs / kg Vannamei, Equador, 70-80 unidades / kg

Vannamei, Equador, 80-100 unidades / kg Vannamei, Equador, 100-120 unidades / kg

Vannamei, Equador, 120-140 pcs / kg
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