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✓ As atividades de aquisição, processamento e estudo de dados
técnicos somente poderão ser exercidas mediante autorização da
ANP;

✓ O concessionário, contratado ou cessionário e as EADs deverão
entregar cópia dos dados adquiridos em conformidade com os
correspondentes padrões de entrega de dados;

✓ A ANP emitirá o Laudo de Avaliação dos Dados (LAD) em até cento e
oitenta dias, contados do recebimento da última remessa de dados.
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O que a SDT Analisa?

➢ A conformidade dos dados e informações provenientes da execução
do contrato objeto do pedido de cessão:

- Se os dados foram entregues;

- Se os dados estão de acordo com os correspondentes padrões
de entrega.
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Quais São os Tipos de Dados Analisados?

➢ Dados Sísmicos (Padrão ANP1B);

➢ Dados Não Sísmicos (Padrão ANP2B);

➢ Dados de Poço:

- Perfis digitais (Padrão ANP5);

- Perfil Composto (Padrão ANP7);

- Teste de Formação (Padrão ANP8);

- Perfil de Acompanhamento Geológico (Padrão ANP9).
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Prazo médio para 

envio das correções: 

47 dias
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❑ Enviar os dados no prazo e em conformidade com os padrões de
entrega de dados;

❑ Consultar a SDT sobre a situação dos dados assim que decidir realizar
a cessão;

❑ Manter o cadastro da empresa e de seus representantes atualizados
na ANP;

❑ Havendo dúvidas sobre os padrões de dados, entrar em contato com
a SDT.
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