
NOME DO CAMPO EXEMPLO TIPO 
TAMANHO (SE 
APLICÁVEL) 

DESCRIÇÃO 

Tipo TERRESTRE Texto   
Tipo de terminal. São admitidos quatro tipos: FLUVIAL, 
LACUSTRE, MARÍTIMO ou TERRESTRE 

Municipio ITABUNA Texto   Nome do município onde o terminal está localizado 

UF BA Texto 2 
Sigla da unidade da federação onde o terminal está 
localizado 

Operador TRANSPETRO ITABUNA Texto   Identificação da empresa que opera o terminal 

Numero_de_tanques 16.0 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal 

  
Número de tanques autorizados a operação. Inclui tanques 
de resíduos 

Capacidade_nominal_petroleo 167.0 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal 

  
Capacidade de armazenagem nominal dos tanques de 
petróleo autorizados a operação. Expresso em metros 
cúbicos (m³). Inclui tanques de resíduos 

Capacidade_nominal_derivados_biocombustiveis 23377.0 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal 

  
Capacidade de armazenagem nominal dos tanques de 
derivados de petróleo (exceto GLP) e biocombustíveis 
autorizados a operação. Expresso em metros cúbicos (m³) 

Capacidade_nominal_GLP 4798.0 
Numérico. Ponto 
como separador 
decimal 

  
Capacidade de armazenagem nominal dos tanques de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) autorizados a operação. 
Expresso em metros cúbicos (m³)                

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Título: Capacidade de Armazenagem de Terminais 

Descrição: 
Contém a capacidade de armazenamento dos terminais de petróleo, combustíveis 
líquidos e gás liquefeito de petróleo (GLP) autorizados pela ANP, segregado por tipo 
(fluvial, lacustre, marítimo ou terrestre), empresa, estado e município. 

Catálogo origem: 
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/capacidade-de-
armazenagem-de-terminais  

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 

https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/capacidade-de-armazenagem-de-terminais
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/dados-abertos/capacidade-de-armazenagem-de-terminais
mailto:faleconosco@anp.gov.br


Codificação dos caracteres UTF-8 

Etiquetas (palavras-chave) do conjunto de dados: armazenamento, combustível líquido, petróleo, GLP, terminal 

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/capacidade-de-
armazenagem-de-terminais 

Título do recurso:  Capacidade de Armazenagem de Terminais 

Formato do arquivo CSV 

breve detalhamento sobre o conteúdo do recurso: 

Contém a capacidade de armazenamento dos terminais de petróleo, combustíveis 
líquidos  e gás liquefeito de petróleo (GLP)  autorizados pela ANP, segregado por tipo 
(fluvial, lacustre, marítimo ou terrestre), empresa, estado e município. 
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