
Navios à espera de entrar no Canal de Suez aumentam  

  

O número de navios à espera de entrar no Canal de Suez está a 

aumentar, encanto se espera pelo desimpedimento da via.   

Dados compilados pela Bloomberg indicam que há pelo menos 

429 navios , em comparação com cerca de 100 no início do bloqueio.   

Os trabalhos para tentar desencalhar o cargueiro que bloqueou o acesso 

prosseguem e os prejuízos provocados pelo incidente atingem 400 

milhões de dólares por hora.  

Pelo menos 14 embarcações transportando “carga viva”, com milhares 

de animais também aguardam pela  vez para entrar no Canal de Suez, 

o que agrava a situação caótica que se vive na região.   

Os chamados graneleiros, que levam commodities, como grãos e 

minério de ferro constituem a maior parte dos navios presos no canal.   

Sete navios carregados com 92 mil animais que deveriam chegar a 

Aqaba, no Líbano, no dia 21 deste mês, estão encalhados.  

Um carregamento de 130 mil ovelhas , em 11 navios que partiram da 

Roménia, está parado em Suez .  

 “A situação é crítica e pode tornar-se numa tragédia marítima sem 

precedente com animais vivos”, alerta a organização Animals 

International.  

O Egito enviou forragem e três equipas de veterinários para 

examinarem os animais. E a Jordânia disse que está à espera de receber 

ovelhas e bezerros, entre outras mercadorias bloqueadas em Suez.  

Os rebocadores conseguiram deslocar o Ever Givencerca de 29 metros 

no sábado.   

O chefe da Autoridade do Canal de Suez recusou-se a definir um 

cronograma para o novo flutuante do navio e disse que a tarefa continua 

“difícil”.  
 

 

 

 

 



Disponibilidade de petróleo  
  
Bloqueio de Suez com pouco impacto   
  
O bloqueio do Canal de Suez teve impacto limitado no mercado de 

petróleo, até ao momento, porque as reservas da commodity estão em 

níveis elevados, no actual contexto da pandemia do novo coronavírus.   

A avaliação é da analista Kristine Petrosyan, da Agência Internacional 

de Energia (AIE) e consta de um relatório divulgado sábado (27) na 

comunicação social internacional.  

Na última terça-feira (23), um navio de 400 metros de comprimento 

encalhou enquanto atravessava o canal e obstruiu uma das principais 

rotas comerciais do mundo.   

No entanto, segundo Petrosyan, o sector petrolífero, ainda em 

recuperação da crise provocada pelo coronavírus, tem níveis de 

reservas confortáveis, o que atenua os efeitos.  

A analista acrescenta que o episódio evidência transformações 

estruturais nos mercados. Uma delas, de acordo com ela, é o facto de 

que a maior parte do petróleo que passa pela região vai em direção à 

Ásia.  

Petrosyan salienta também que uma parcela considerável dos navios 

petrolíferos é grande demais para passar pelo canal. Embarcações com 

até cerca de 200 mil toneladas da commodity conseguem atravessar a 

rota, enquanto, nos últimos anos, cresceu a quantidade de veículos 

marítimos com capacidade superior a 300 mil toneladas.  

O Canal de Suez enfrenta a concorrência de dois oleodutos que ligam  o 

mediterrâneo ao Mar Vermelho e levam até 2,5 milhões de barris por 

dia (bpd). Ainda assim, cerca de 5% do petróleo bruto do mundo passa 

pelo canal, segundo a analista da AIE.  
 


