
CMETADADOS: CONSULTA DE ÁREA DE BLOCOS 

 

SEÇÃO 1: INFORMAÇÃO 

CAMPO VALOR 

TÍTULO CONSULTA DE ÁREA DE BLOCOS 

DESCRIÇÃO Consulta da área geográfica de blocos 
exploratórios. 

CATÁLOGO DE ORIGEM https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-
conteudo/dados-abertos/gestao-contratos-
exploracao-producao-dados-e-p 

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/centrais-de-
conteudo/dados-abertos/gestao-contratos-
exploracao-producao-dados-e-p - Título: 
Consulta de área de blocos 

FORMATO DO ARQUIVO CSV 

PALAVRAS-CHAVES Exploração, óleo e gás, petróleo, exploratório, 
blocos, bacia, contratos, área, vértice, longitude, 
latitude. 

 

 

SEÇÃO 2: COLUNAS 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO TIPO DE DADO 

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 9478, de06/08/1997) 

TEXTO 

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 

TEXTO 
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atividades de exploração ou 
produção de petróleo e gás 
natural. (Fonte: Lei nº 9478, de 
06/08/1997) 

CONTRATO Código do contrato entre o 
agente econômico e a ANP 

TEXTO 

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 

ÁREA TOTAL DO BLOCO Resultado da multiplicação do 
comprimento total e da largura 
total da área do bloco. Em 
quilômetro². 

NÚMERO DECIMAL 

CÓDIGO DA ÁREA PRINCIPAL Número atribuído a área de um 
bloco exploratório. No caso de 
haver mais de uma área para o 
mesmo bloco. 

NÚMERO INTEIRO 

VÉRTICE Número sequencial atribuído 
ao par latitude e longitude que 
representa um ponto do bloco 
exploratório no mapa. 

NÚMERO INTEIRO 

LATITUDE VÉRTICE Latitude e longitude são 
descrições da localização, ou 
coordenadas geográficas, de 
um determinado lugar na Terra. 
Representada em grau, minuto 
e segundo. 

Espacial (georreferenciado)       
+-GG:MM:SS,SSS. 

LONGITUDE VÉRTICE Latitude e longitude são 
descrições da localização, ou 
coordenadas geográficas, de 
um determinado lugar na Terra. 
Representada em grau, minuto 
e segundo  

Espacial (georreferenciado)       
+-GG:MM:SS,SSS. 

DATA DE ATIVAÇÃO Data referente a ativação da 
área principal, quando foi 
cadastrada. 

DATA 

FASE DO CONTRATO Fase em que o contrato de E&P 
está no momento.  

TEXTO 

 


