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3R Petroleum assina contrato de venda de gás natural com a Bahiagás 

Contrato prevê venda inicial de 95.000 m³/dia de gás natural produzidos na Bacia do Recôncavo. 

Luiza Santibañez 

  

A 3R Petroleum, por meio das suas subsidiárias 3R Candeias e 3R Rio Ventura, assinou um contrato de venda de gás natural 

com a Bahiagás, referente ao gás natural produzido nos Polos Recôncavo e Rio Ventura, localizados na Bacia do Recôncavo.  

O contrato prevê a venda inicial de 95.000 m³/dia de gás natural, com aumento sequencial do volume entregue até 205.000 

m³/dia em dezembro de 2022.  

https://br.lexlatin.com/noticias/3r-petroleum-venda-gas-natural-bahiagas
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Nessa operação, o Demarest Advogados representou a 3R Petroleum.  

A Bahiagás foi assessorada pela equipe de óleo & gás do Villemor Amaral Advogados durante todo o processo de fechamento 

do contrato. 

O contrato foi assinado em 26 de maio de 2022 e tem vigência até dezembro de 2023.  

Segundo a 3R Petroleum, este acordo representa mais um importante resultado do processo de abertura do mercado de gás 

natural no Brasil, proporcionando a entrada de novos players na cadeia de suprimento de gás em diferentes regiões do país. 

Em janeiro deste ano, a 3R comprou a totalidade da participação da Petrobras no Polo Potiguar. O acordo inclui 22 concessões 

de campos de produção terrestres e de águas rasas, juntamente à sua infraestrutura de processamento, refino, logística, 

armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural, localizadas na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande 

do Norte. 

A 3R Petroleum é especializada em operar campos maduros de petróleo e gás localizados em terras e águas rasas. A empresa 

foi fundada em 2014 com o propósito de explorar, vender e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros 

hidrocarbonetos fluidos. 

Assessores jurídicos 

Assessores da 3R Petroleum: 

Demarest Advogados: Sócia Bárbara Bittencourt. Associado João Aranha. 

Assessores da Bahiagás: 

Villemor Amaral Advogados: Sócios Eduardo Tranjan e Alexandre Montoni. 

 

 

 
 

 

 


