
Barril cai 0,50% em Nova Iorque  
  

Na Bolsa Mercantil de Nova York, os futuros do petróleo em Abril 

foram hoje negociados na entrega a US$ 63,69 por barril no momento da 

escrita, caindo 0,50%. 
Anteriormente negociadas na baixa da sessão a US$ por barril, o 

propenso estava propenso a encontrar apoio em US$ 60,52 e resistência 

em US$ 67,98. 
O Índice Dólar Futuros, que acompanha o desempenho do dólar norte-

americano em comparação com a cesta das seis principais moedas, 

registou ganhos de 0,21% para negociação a US$ 92,155. 
Em outra parte da ICE, o Petróleo Brent para entrega em Maio registou 

perdas 0,68% para negociação a US$ 67,06 por barril, enquanto o spread 

entre o Petróleo Brent e o Petróleo ficaram a US$ 3,37 por barril nos 

contratos.  

  
  
  
  
  
Sessão asiática  
  
Brent recuou para cerca de 68 dólares   
  
  

O petróleo brent recuou para cerca de 68 dólares por barril num contexto 

de sessão volátil na terça-feira, pressionado pelo alívio nos temores de 

interrupção de oferta na Arábia Saudita, que ofuscou uma pausa no valor 

do dólar e perspectivas de oferta mais apertada devido a cortes de 

produção da Opep, escreve a agência Reuters.  

Na segunda-feira, aquela “commodity” havia atingido o maior nível 

desde o início da pandemia de coronavírus, um dia depois de forças 

iemenitas houthi atacarem instalações petrolíferas sauditas.   



A Arábia Saudita, no entanto, disse que frustrou o ataque, 

desencadeando a queda nos preços do petróleo.  

O petróleo Brent fechou em queda de 0,72 dólar, ou 1,06%, a 67,52 

dólares o barril. O contrato cedeu após ser negociado  a uma máxima de 

69,33 dólares. Na véspera, atingiu 71,38 dólares, maior valor desde 8 de 

janeiro de 2020.  

Já o petróleo dos Estados Unidos (WTI) recuou 1,04 dólar, ou 1,6%, 

para 64,01 dólares o barril. O contrato tocou o pico desde outubro de 

2018 na segunda-feira.  

“Há uma expectativa de que veremos um novo aumento na oferta de 

petróleo nos EUA, porque as refinarias continuam fechadas”, disse Phil 

Flynn, analista sénior do Price Futures Group.  

Na semana passada, a disponibilidade de petróleo nos EUA teve a maior 

queda, após uma tempestade de inverno no Texas, que interrompeu a 

operação de refinarias.  

“O mercado parece estar se aliviando dessas preocupações. Ele teve uma 

sequência incrível de alta, e está pronto para uma correção”, afirmou 

Flynn.  
 
 


