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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

Propaganda

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 até 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 da
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 unidades / 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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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.

"We ask all citizens for discipline and extra responsibility to avoid an increase in
the number of cases," the ministry stated. "To this end, the ministry has also
promoted further monitoring and new vaccination campaigns in the next few
weeks."

As Undercurrent previously reported, the shrimp sector in Ecuador can't help but
worry about the sector's near future when observing how things are developing
in other shrimp-producing countries such as Vietnam, Indonesia or India where
prices have dropped fast in the last few weeks. 

When comparing prices for Ecuadorian shrimp with shrimp from other major
producers using the Undercurrent portal, Ecuadorian shrimp prices of 50/60 and
60/70-count rank third and fourth in week 32, right after Indonesian 60-count
shrimp which ranked second -- though they haven't yet been updated for this
period.

Additionally, Chinese shrimp prices continue well above the rest, the data below
shows.

Elsewhere, farmgate prices for 60-count shrimp in Thailand remain stable at
their lowest level since 2018 and 60-count in India's main shrimp farming state
Andhra Pradesh continue to be the lowest globally, even though they are closer
now to Thai shrimp prices. 

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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Contact the author Maria.Feijoo@undercurrentnews.com
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