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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e Seção 21E da lei de 

Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos: “antecipa”, 

“acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, 

envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não 

deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.   

   
 

Petrobras sobre venda de asfalto pela Reduc  

—  

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que sua refinaria de 
Duque de Caxias (Reduc), localizada no Rio de Janeiro, atingiu a marca de 16.773 toneladas de asfalto 
comercializadas em junho de 2020, um aumento de 42,5% em relação a maio e de 120,8% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. Esta é a melhor marca mensal da refinaria da Petrobras na venda deste 
produto desde 2013. 

A área comercial da Petrobras vem atuando para ampliar a participação da refinaria no atendimento ao 
mercado. A Reduc produz três tipos de asfaltos: cimento asfáltico de petróleo (CAP 30/45 e CAP 50/70) e 
o asfalto diluído de petróleo (CM30).  

A Reduc é terceira maior refinaria do país e a mais complexa da Petrobras, com capacidade para processar 
239 mil barris por dia de petróleo e produzir mais de 50 tipos diferentes de derivados. 

 


