
METADADOS: BLOCOS COM FASE EXPLORATÓRIA ENCERRADA 

SEÇÃO 1: INFORMAÇÕES 

CAMPO VALOR 

TÍTULO BLOCOS COM FASE EXPLORATÓRIA ENCERRADA 

DESCRIÇÃO Dados gerais sobre os blocos exploratórios já 
devolvidos integralmente, com empresa operadora, 
data de assinatura do contrato de concessão e data de 
devolução, estão disponíveis para download em 
formato CSV. 
 
Nota 1: O relatório para consulta refere-se aos blocos 
nos quais a Fase Exploratória foi encerrada. 
Nota 2: Resulta da devolução integral das áreas 
poligonais dos blocos exploratórios ou da devolução 
parcial do bloco com retenção apenas do polígono do 
Campo de Produção após a declaração de 
comercialidade. 
Nota 3: Há alguns blocos com fase de exploração já 
encerrada, porém com áreas retidas para avaliação. 
Estes blocos não estão incluídos nesta consulta. Para 
verificar quais são estes blocos, ver o item acima 
Blocos Exploratórios sob Concessão. 
 
A ANP alerta que os Contratos de Concessão são a 
única fonte oficial de dados sobre os blocos sob 
concessão ou já devolvidos. 

CATÁLOGO DE ORIGEM https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-

conteudo/dados-abertos/blocos-com-fase-

exploratoria-encerrada 

ÓRGÃO RESPONSÁVEL Fonte: ANP/SEP 

FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO A consulta é atualizada em tempo real. 

IDIOMA DO DADO Português 

CONTATO faleconosco@anp.gov.br 

PÁGINA ORIGINAL https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-
producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-
p/dados-de-e-p 
Título Blocos com Fase Exploratória Encerrada 

FORMATO DO ARQUIVO csv 

PALAVRAS-CHAVES Bloco exploratório, exploração, óleo e gás, petróleo, 
exploratório, bacia sedimentar 

 

SEÇÃO 2: COLUNAS 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO TIPO DO DADO 

Bloco Nome do Bloco. Parte de uma bacia 
sedimentar, formada por um prisma 
vertical de profundidade 
indeterminada, com superfície 
poligonal definida pelas coordenadas 
geográficas de seus vértices, onde são 
desenvolvidas atividades de exploração 
ou produção de petróleo e gás natural. 

Texto 

mailto:faleconosco@anp.gov.br


(Fonte: Lei nº 9.478, de 6/8/1997) 

Rodada Identificação da rodada de licitação. 
Rodada é o ato pelo qual o governo 
leiloa áreas específicas do seu território 
para fins de exploração mineral (Fonte: 
Dicionário enciclopédico inglês-
português de geofísica e geologia) 

Texto 

Bacia Nome da bacia sedimentar. Depressão 
da crosta terrestre onde se acumulam 
rochas sedimentares que podem ser 
portadoras de petróleo ou gás, 
associados ou não. (Fonte: Lei nº 9.478, 
de 6/8/1997) 

Texto 

Terra ou Mar Localização do bloco Texto 

Data Assinatura Data em que foi assinado o contrato 
entre o agente econômico e a ANP 

Data 

Data Devolução Data em que o bloco foi devolvido Data 

Devolução Área Total Se a área foi integralmente devolvida 
(SIM ou NÃO) 

Texto 

Data Declaração 
Comercialidade 

1 ou mais datas nas quais foi declarada 
a comercialidade  

Data 

Campos associados 1 ou mais campos associados ao bloco 
licitado. É uma lista separada por ponto 
e vírgula. No arquivo CSV estará 
envolvida por aspas. Campo : Área 
produtora de petróleo ou gás natural, a 
partir de um reservatório contínuo ou 
de mais de um reservatório, a 
profundidades variáveis, abrangendo 
instalações e equipamentos destinados 
à produção. (Fonte: Lei nº 9.478, de 
6/8/1997) 

Texto 

Último Operador do 
Contrato 

Operador do contrato no momento de 
encerramento do mesmo 

Texto 

 


