
Preços sobem mais de US$3/barril após navio encalhar no Suez  

 Os preços do petróleo saltaram cerca de 6% na quarta-feira, após um navio encalhar no Canal de 

Suez, num incidente que gerou preocupações quanto aos embarques da “commodity”, dando impulso 

às cotações após uma sequência de quedas ao longo da última semana.  

As referências do petróleo, o WTI, negociado nos Estados Unidos, e o Brent, que possui operações em 

Londres-- ampliaram ganhos após dados de reservas nos EUA mostrarem um novo avanço na 

actividade local de refinação, sugerindo que as refinarias norte-americanas estão se recuperando da 

tempestade de inverno que afectou o Texas em fevereiro.  

O petróleo Brent fechou em alta, nos 3,62 dólares, ou 6%, a 64,41 dólares por barril, após ter caído 

5,9% na sessão anterior.   

Já o petróleo dos EUA avançou 3,42 dólares, ou 5,9%, para 61,18 dólares o barril na véspera, o contrato 

cedeu 6,2%.  

Os ganhos pareceram estabilizar o mercado, que vinha em queda desde o início deste mês, quando 

os preços atingiram os maiores níveis deste ano por expectativas de recuperação de demanda.   

Desde então, porém, essas esperanças foram frustradas, na sequência de novos confinamentos nos 

países europeus visando a contenção de uma nova onda da pandemia de coronavírus.  

 

 Petróleo cai na sessão asiática  

 Na Bolsa Mercantil de Nova York, Os Futuros do Petróleo em Maio foram negociados na entrega a 

US$ 60,11 por barril, caindo 1,75%, escreve hoje a Reuters.  

O Petróleo estava propenso a encontrar apoio em US$ 57,25 e resistência em US$ 61,90. 

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

com a cesta das seis principais moedas, registou perdas de 0,00% para negociação a US$ 92,530. 

Em outra parte da ICE, O Petróleo Brent para entrega em Maio registou perdas de 1,51% para 

negociação a US$ 63,44 por barril, enquanto o spread entre O Petróleo Brent e O Petróleo ficaram a 

US$ 3,33 por barril nos contratos. 


