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Resumo das principais informações do TR-BA

Baía de Todos 

os Santos
Bahia

• Localizado na Baía de Todos os Santos

• Inaugurado em 2014

• Configuração side by side

• Gasoduto integrante de 45 km de extensão

Regaseificação Máxima: 

20 milhões de m3/dia

Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia

Fonte: PETROBRAS
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Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA)

Fonte: PETROBRAS

Modal de importação de Gás Natural Liquefeito com capacidade de regaseificação de 20 milhões m3/dia

O TR-BA consiste em um píer tipo ilha com todas as facilidades necessárias para

atracação e amarração de um navio FSRU (Floating Storage and Regasification

Unit) diretamente ao píer e de um navio supridor a contrabordo do FSRU. A

transferência de GNL é feita diretamente entre o FSRU e o supridor na

configuração side by side.

O gasoduto integrante do terminal possui 45 km de extensão e 28 polegadas de

diâmetro, interligando o TR-BA a dois pontos de entrega, a Estação Redutora de

Pressão de São Francisco do Conde (ERP SFC) e a Estação de Controle de Vazão de

São Sebastião do Passé (ECV SSP).

O FSRU não faz parte do processo de arrendamento do TR-BA.

Gasoduto Integrante

TR-BA

ERP SFC

ECV SSP

Histórico de Operação
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Regaseificação Média (milhões de m3/dia)

Visão Geral

* Média de janeiro à agosto.
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Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA)

Fonte: PETROBRAS

Modal de importação de Gás Natural Liquefeito com capacidade de regaseificação de 20 milhões m3/dia

• Braços de GNC – 02 (dois) braços instalados no píer para transferência do GNL

regaseificado do navio para o terminal.

• EMED e Cromatógrafo – estação de medição operacional para acompanhamento

da composição e do volume de gás natural regaseificado pelo navio e recebido

através dos braços de GNC.

• Lançador de PIG – Permite a limpeza e a inspeção periódica do gasoduto

integrante.

Visão GeralInstalações do TR-BA

• Vent Stak – principal equipamento do sistema de

despressurização do terminal. Garante o alívio do gás

natural para área segura em cenários de emergência.

• Sistema de Amarração e Atracação – Composto

principalmente pelos ganchos de amarração, defensas e

sistema de aproximação.

• Ship to Shore Link - Os sistemas de parada emergência

dos navios comunicam-se com os sistemas de parada de

emergência do terminal através deste equipamento.

Dessa forma, em caso de emergência, todos os

envolvidos são imediatamente notificados e as

operações são automaticamente suspensas.

• Gangway – escada de acesso articulada para

movimentação de pessoas entre os navios atracados e o

terminal.

• Sistema de Combate à Incêndio – sistema composto

principalmente pelas bombas de combate à incêndio

(água salgada), hidrantes e extintores, dois canhões

monitores e um tanque de PKW (pó químico).

• Planta de Nitrogênio e Ar Comprimido – planta geradora

de nitrogênio que utiliza compressores e PSA (Pressure

Swing Adsorption). Utilizada para purga, inertização e

pequenos serviços com ferramentas pneumáticas.

• Casa de Controle – onde se localizam os painéis de

operação, estação de engenharia, sala de PLCs,

subestação, vestiários, sala da manutenção e áreas de

convivência.

Braços 

de GNC 

Vent Stak

Gangway

Casa de 

Controle

Casa de Bombas de 

Combate a Incêndio


