
NOME DA COLUNA EXEMPLO TIPO 
TAMANHO 

(SE 
APLICÁVEL) 

DESCRIÇÃO 

Empresa Transportadora Associada de Gás S.A. – TAG Texto   Razão Social da empresa autorizada 

TipoDaAutorizacao Construção Texto 

  

Tipo da autorização. Em geral, classifica-se em 
Autorização de Construção ou Autorização de 
Operação, podendo haver outras variações 

TipoDeInstalacao 

Gasoduto de Transporte; 
Linha Tronco; 
Ramais; 
Pontos de Entrega; 
Estações de Regulagem de Pressão; 
Áreas de recebimento/ lançamento de PIG 

Texto 

  Tipo da instalação alvo da autorização 

NomeDaInstalacao 
Gasoduto Coari - Manaus (Linha Tronco, Ramais, Pontos 
de Entrega, Estações de Regulagem de Pressão e Áreas 
para lançador/recebedor de PIG. 

Texto 

  Nome da instalação alvo da autorização 

Gasoduto Gasoduto Coari - Manaus (GASCOM) Texto 
  

Quando aplicável, indica o gasoduto principal ao 
qual se refere a instalação autorizada 

Trecho Terminal Solimões - REMAN Texto 

  

Quando aplicável, indica trecho do gasoduto 
principal ao qual se refere a instalação 
autorizada 

Extensao 383 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal 

  

Quando aplicável, indica a extensão do trecho ou 
do gasoduto principal ao qual se refere a 
instalação autorizada. Expresso em quilômetros 
(km) 

Diametro 20 Número inteiro 

  

Quando aplicável, indica o diâmetro nominal do 
trecho ou do gasoduto principal ao qual se 
refere a instalação autorizada. Expresso em 
polegadas (pol) 

Capacidade 4.67 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal   

Capacidade máxima projetada para aquela 
instalação. Expresso em Milhões de metros 
cúbicos por dia (Mm³/dia) 



NOME DA COLUNA EXEMPLO TIPO 
TAMANHO 

(SE 
APLICÁVEL) 

DESCRIÇÃO 

TipoDoAto Autorização Texto 
  

Tipo do ato administrativo. Pode ser Autorização 
ou Despacho 

NumeroDoAto 151.0 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal   

Numeração sequencial do ato administrativo. A 
numeração reinicia a cada ano 

DataDaOutorga 22/04/2008 Data (dd/mm/aaaa)   Data da assinatura do ato administrativo 

DataDePublicacaoDOU 23/04/2008 Data (dd/mm/aaaa) 
  

Data de publicação do ato administrativo no 
Diário Oficial da União (D.O.U.) 

Observacao Revoga a Aut. 402, 29/11/2004 Texto 
  

Campo livre para observação. Normalmente 
descreve atos administrativos correlatos. 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Título: Autorizações de gás natural 

Descrição: 
Contém as Autorizações concedidas para construção e operação de instalações de gás 
natural segregadas por empresa, tipo de instalação, tipo de autorização (construção ou 
operação) e características. 

Catálogo origem: 
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-
autorizacoes-gas-natural  

Órgão responsável: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

Fonte Superintendência de Infraestrutura e Movimentação (SIM/ANP) 

Contato faleconosco@anp.gov.br 

Escopo geopolítico nacional 

Idioma português 

Codificação dos caracteres UTF-8 

https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-autorizacoes-gas-natural
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-autorizacoes-gas-natural
mailto:faleconosco@anp.gov.br


Etiquetas (palavras-chave) do conjunto de dados: autorização, construção, gás natural, instalação, operação. 

Frequência de atualização do conjunto de dados: semestral 

Recursos associados ao conjunto de dados: 

Endereço web onde o dado está disponibilizado 
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-
autorizacoes-gas-natural  

Título do recurso:  Autorizações de gás natural 

Formato do arquivo CSV 

breve detalhamento sobre o conteúdo do recurso: 
Contém as Autorizações concedidas para construção e operação de instalações de gás 
natural segregadas por empresa, tipo de instalação, tipo de autorização (construção ou 
operação) e características 

 

https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-autorizacoes-gas-natural
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/dados-abertos-autorizacoes-gas-natural

