
Disponibilidade de petróleo subiu nos EUA  

  

A disponibilidade de petróleo bruto aumentou 7,35 milhões de barris na semana passada, de 

acordo com uma estimativa divulgada na terça-feira pelo American Petroleum Institute (API), 

após um aumento de 1,026 milhão de barris na semana anterior, escreve hoje a Agência 

Reuters.  

  

Os depósitos de “cushing” aumentaram 732.000 barris, enquanto os de gasolina diminuíram 

em cerca de 10 milhões de barris e os destilados diminuíram em cerca de 9,1 milhões de barris.  

Os preços futuros do petróleo dos EUA, referência dos EUA para o petróleo, caíram US$ 1,19 

o barril com a notícia do aumento da disponibilidade, depois de fechar o dia em queda de 89 

centavos de dólar, a US$ 59,75 o barril.  

O aumento na disponibilidade de petróleo bruto ocorre num momento em que os principais 

produtores de petróleo devem concordar em reduzir os cortes de produção numa reunião 

importante esta semana, no meio de preocupações de que a demanda provavelmente superará 

a oferta, à medida que a recuperação global liderada pela vacina se intensifica.  

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse na terça-feira que os EUA terão como objectivo 

vacinar todos os adultos do país até ao final de Maio, dois meses antes do esperado. 

 

 

Petróleo de Abril negociado em alta 

  

Na Bolsa Mercantil de Nova Iorque, os preços de petróleo de Abril foram negociados na 

entrega a US$ 59,94 por barril, subindo 0,32%, hoje, Quarta-Feira, escreve hoje a Agência 

Reuters.  

O Índice Dólar Futuros, que acompanha o desempenho do dólar norte-americano em 

comparação com a cesta das seis principais moedas, registou ganhos de 0,02% para negociação 

a US$ 90,812. Noutro plano da ICE, o petróleo brent para entrega em Maio registou ganhos de 

0,43% para negociação a US$ 62,97 por barril, enquanto o spread entre o petróleo Brent e o 

petróleo ficaram a US$ 3,03 por barril nos contratos. 


