
Janeiro, 2019

Informações Técnicas sobre as Fábricas de  Nitrogenados 
de Camaçari (FAFEN-BA) e Laranjeiras (FAFEN-SE)
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Resumo das principais informações das FAFENs
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Unidade de Amônia: o projeto baseado nos processos de reforma catalítica
a vapor, processos de separação e purificação de gás de síntese e nos
processos de síntese e refrigeração de amônia. A unidade tem projeto
original da Kellog e passou por Revamp em 1998 com projeto da Haldor
Topsoe.

Unidade de Ureia: projeto baseado na reação de amônia e dióxido de
carbono, para formar o carbamato de amônio com subsequente
desidratação para ureia. A unidade de ureia tem projeto original da Toyo e
passou por Revamp em 1998 com projeto da Toyo. Em relação à ureia
granulada, a planta iniciou a produção em de 2007 e foi projetada pela
Toyo.

Unidade de Sulfato de Amônio: unidade projetada pela HPD para consumir
o excedente de amônia da fábrica reagindo-o com ácido sulfúrico. O
sulfato de amônio é obtido a partir de um cristalizador reativo.

Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Laranjeiras (“FAFEN-SE”) 

Fonte: PETROBRAS
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Visão geralVisão geral Localização geográficaLocalização geográfica

Capacidade produtivaCapacidade produtiva

Visão geralVisão geral
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Unidade de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção total de ureia de 1.800 t/dia

CONFIDENCIAL

Amônia 1.250 t/d
Ureia 1.800 t/d

Granulação de Ureia 600 t/d
Sulfato de Amônio 875 t/d

CO2 96 t/d

FAFEN-SE:

Inaugurada em 1982 e possui 256 empregados próprios e 421 terceiros;

Produtos fornecidos: ureia fertilizante perolada e granulada, ureia
industrial, ureia premium, ureia para o segmento pecuário, amônia, gás
carbônico e sulfato de amônio;

Matéria-prima: Gás Natural, com consumo médio de 1,36 milhões
m³/dia, a ser fornecido pela Distribuidora de Gás Estadual através de
contrato a ser celebrado pelo Arrendatário.

Utilidades: Possui contratos com as concessionárias locais para
suprimento de água e energia elétrica, e possui, em suas instalações,
sistema de tratamento de efluentes restrito à lagoa de decantação e
sistema de controle de pH.

FAFEN-SEFAFEN-SE

FAFEN-SE

Laranjeiras (SE)
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Localização geográficaLocalização geográfica

Unidade de amônia: processo baseado no princípio Haber-bosch, 
utilizando a tecnologia Kellog, revampeada pela empresa Haldor-
Topsoe em 2000. 

Unidade de ureia: A tecnologia original da planta é da empresa 
Toyo, tendo passado por processo de revamp pela Ureia Casale em 
2000.

Unidade de ARLA-32: Produção de ARLA-32 a partir da retirada de 
uma corrente de ureia que é diluída com água desmineralizada. A 
unidade conta com tanques de armazenamento, sistema de 
resfriamento, estação de carregamento de carretas e sistema de 
expedição dutoviário para a BR Distribuidora. O sistema de produção 
de ARLA-32 entrou em operação em 2012, e sua fase complementar 
entrou em operação em 2014.

Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Camaçari (“FAFEN-BA”) 

Fonte: PETROBRAS
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Visão geralVisão geral

Capacidade produtivaCapacidade produtiva

Visão geralVisão geral

�

�

Unidade de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção total de ureia de 1.300 t/dia

CONFIDENCIAL

Amônia 1.300 t/d
Ureia 1.300 t/d

Ácido nítrico (hibernada) 110 t/d
Hidrogênio (hibernada) 150 t/d

CO2 180 t/d

FAFEN-SE:

Inaugurada em 1970 e possui 298 empregados próprios e 389 terceiros;

Produtos fornecidos: ureia fertilizante perolada, ureia industrial, ureia
premium, Reforce N, amônia, gás carbônico e ARLA-32 (Agente Redutor
Líquido Automotivo, produto de uso obrigatório em motores a diesel que
façam uso da tecnologia SCR – Selective Catalitic Reduction)

Matéria-prima: Gás Natural, com consumo médio de 1,4 milhões
m³/dia, a ser fornecido pela Distribuidora de Gás Estadual através de
contrato a ser celebrado pelo Arrendatário.

Utilidades: a fábrica possui 5 poços de produção de água bruta para
consumo próprio. O tratamento de resíduos e efluentes é realizado pela
CETREL, empresa que atende o Pólo Industrial de Camaçari. A Usina
Termelétrica Rômulo Almeida (UTE-RA) fornece vapor e energia elétrica
para a FAFEN-BA.

FAFEN-BAFAFEN-BA

FAFEN-BA

A unidade de ácido nítrico encontra-se hibernada.

FAFEN-BA

UTE-RA

B
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Localizado em Candeias-BA, os terminais fazem parte do porto público de Aratu 
inaugurado em 1975, administrado pela CODEBA – Companhia de Docas do Estado 
da Bahia

Unidade portuária do complexo da Bahia com maior movimentação de cargas

FAFEN-BA é arrendatária de uma área total de 45,5 mil m2, destinada para 
armazenagem e movimentação de graneis sólidos, líquidos e liqüefeitos

Contrato de arrendamento com a FAFEN-BA iniciou em 28/12/2001 pelo prazo de 25 
anos (até 2026) com previsão no contrato de renovação por mais 25 anos

TMA e TMU

Terminal Marítimo de Amônia e Ureia no Porto de Aratu (“TMA” e “TMU”)

Fonte: PETROBRAS. 
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Visão geralVisão geral Localização geográficaLocalização geográfica

Disposição dos terminais no porto de AratuDisposição dos terminais no porto de Aratu

Visão geralVisão geral

Candeias (BA)

Unidades portuárias com capacidade de armazenagem e carregamento de 20.000/t de amônia e 30.000/t de ureia 

1 Terminal de Granéis Sólidos (TGS), com 3 berços e 366 metros de extensão

Terminal de Granéis Líquidos (TGL), com 2 berços e 340 metros de extensão

Terminal de Produtos Gasosos (TPG), com 189 metros de extensão
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[Petrobras: confirmar disposição 
dos terminais na foto ilustrativa]

CONFIDENCIAL


