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Preços do camarão equatoriano estão
estáveis   à medida que os produtores
aumentam as densidades
Por María Feijóo

16 de agosto de 2021 16:38 BST

Advertisement

Os preços de produtor para camarão equatoriano direto e sem casca
permaneceram estáveis, exceto para alguns tamanhos médios e pequenos na
semana 32, de acordo com os dados mais recentes disponíveis no portal de
preços do Undercurrent News . 

Assim, a partir da semana 32 de 2021 (9 a 15 de agosto), os preços médios na
porta da fazenda para camarão equatoriano frontal e sem casca eram de US $
6,30 por quilo para camarão de contagem 20/30; $ 5,55 / kg para 30/40; $ 4,90 /
kg para 40/50; $ 4,60kg para 50/60; $ 4,40 / kg para 60/70; e $ 3,70 / kg para
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70/80; $ 3,30 / kg para 80/100; $ 2,70 / kg para 100/120; e $ 2,00 / kg para 120/140
contagens.

Isso signi�ca um aumento de $ 0,20 / g para contagens de 60/70, 70/80 e 80/100,
mostram os dados. 

"É muito reconfortante ver os preços se mantendo estáveis   ou mesmo
aumentando para alguns tamanhos, especialmente quando vemos outros países
produtores passando por um momento difícil", disse à Undercurrent um produtor
equatoriano de camarão de Manabi, que falou em anonimato .  

“Além disso, essas são as pequenas coisas que nos ajudam [produtores de
camarão equatorianos] a continuar em um contexto em que as restrições do
COVID-19 ainda são um assunto quente em todo o mundo”, disse um segundo
pequeno produtor de camarão.

Segundo ele, a boa notícia é que muitos produtores passaram a aumentar a
densidade e a produtividade de suas fazendas de camarão e a introduzir novas
tecnologias em seus processos produtivos para serem mais competitivos. "Temos
que aproveitar o momento", acrescentou. 

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

Vannamei, Equador, 120-140 pcs / kg
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No entanto, a variante delta do COVID-19 continua a se espalhar pelo país
latino-americano, o que ainda é muito preocupante, disseram outras fontes da
indústria à Undercurrent . 

No total, os casos já aumentaram para 179 em todo o país, de acordo com dados
fornecidos pelo Ministério da Saúde Pública do Equador em 12 de agosto.

“Pedimos a todos os cidadãos disciplina e responsabilidade extra para evitar o
aumento do número de casos”, a�rmou o ministério. “Para isso, o ministério
também promoveu mais monitoramentos e novas campanhas de vacinação nas
próximas semanas”.

Como o Undercurrent relatou anteriormente, o setor de camarão no Equador não
pode deixar de se preocupar com o futuro próximo do setor ao observar como as
coisas estão se desenvolvendo em outros países produtores de camarão, como
Vietnã, Indonésia ou Índia, onde os preços caíram rapidamente nas últimas
semanas . 

Ao comparar os preços do camarão equatoriano com o camarão de outros
grandes produtores usando o portal Undercurrent , os preços do camarão
equatoriano de 50/60 e 60/70 contagens estão em terceiro e quarto lugar na
semana 32, logo após o camarão indonésio com 60 contagens, que �cou em
segundo lugar - embora eles ainda não tenham sido atualizados para este
período.

Além disso, os preços do camarão chinês continuam bem acima dos demais,
mostram os dados a seguir.

Em outros lugares, os preços de farmgate para camarão de 60 contagem na
Tailândia permanecem estáveis   em seu nível mais baixo desde 2018 e contagem
de 60 no principal estado produtor de camarão da Índia, Andhra Pradesh,
continuam sendo os mais baixos globalmente, embora estejam agora mais
próximos dos preços do camarão tailandês. 

Vannamei, ex-fazenda da Tailândia, 60 unidades / kg

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

Vannamei, Equador, 60-70 pcs / kg Vannamei, Guangdong, China, 60 unidades / kg

Vannamei, Vietnã, 50 unidades / kg Vannamei, Indonésia, 60 pcs / kg

Vannamei, Andhra Pradesh, Índia, 60 unidades / kg
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