
METADADOS: POÇOS EXPLORATÓRIOS CONCLUÍDOS 

SEÇÃO 1: INFORMAÇÕES 

CAMPO VALOR 

TÍTULO POÇOS EXPLORATÓRIOS CONCLUÍDOS 

DESCRIÇÃO São listadas abaixo os poços exploratórios concluídos 
nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores 
ao atual. Por conclusão, 
entende-se o final da desmobilização da sonda após o 
término da perfuração. Pode incluir atividades de 
avaliação do poço, caso elas 
ocorram logo após a perfuração ou em intervenção 
posterior realizada em até 60 dias após o término da 
perfuração. 

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/assuntos/exploracao-e-
producao-de-oleo-e-gas/gestao-de-contratos-de-e-
p/dados-de-e-p 
Título Poços Exploratórios Concluídos 

FORMATO DO ARQUIVO csv 

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

 

SEÇÃO 2: COLUNAS 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO TIPO DO DADO 

Nome Poço ANP Nome do poço na ANP. Poço direta ou 
indiretamente ligado à produção de 
petróleo. Escavação artificial com o 
propósito de explorar e explotar 
hidrocarbonetos, podendo ser dos tipos 
estratigráfico, exploratório, 
explotatório ou especial. (Fonte: 
Dicionário do petróleo em língua 
portuguesa). 

Texto 

Nome Poço Operador Nome do poço para o operador Texto 

Operador Operador do contrato firmado com a 
ANP. O operador é a empresa 
legalmente designada pelo 
concessionário para conduzir e executar 
todas as operações e atividades na área 
de concessão, de acordo com o 
estabelecido no contrato de concessão 
celebrado entre o órgão regulador da 
indústria do petróleo e o 
concessionário. 

Texto 

Categoria Tipo do poço, com categorias 
detalhadas no Glossário de termos ANP 

Texto 

mailto:faleconosco@anp.gov.br


em  http://www.anp.gov.br/glossario 

Terra ou Mar Localização do poço 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 

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. 
(Fonte: Lei nº 9.478, de 6/8/1997) 

Texto 

Campo Nome do 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 

Estado  Estado da Federação Texto 

Contrato Código do contrato entre o agente 
econômico e a ANP 

Texto 

Objetivo da Intervenção Operação realizada no poço, podendo 
ser Restauração, Avaliação, Perfuração, 
TLD, Completação. 

Texto 

Profundidade final 
medida(m) 

Profundidade do poço, media em 
metros. 

Número inteiro 

Lâmina d'água Distância existente entre a superfície da 
água e o fundo do mar, em metros 

Número inteiro 

Latitude Latitude e longitude são descrições da 
localização, ou coordenadas 
geográficas, de um determinado lugar 
na Terra. 

Espacial (georreferenciado) 

Longitude Latitude e longitude são descrições da 
localização, ou coordenadas 
geográficas, de um determinado lugar 
na Terra. 

Espacial (georreferenciado) 

Sonda Nome atribuído à sonda. Sonda de 
perfuração ou Plataforma de 
perfuração são equipamentos utilizados 
para perfurar poços que permitam o 
acesso a reservatórios de petróleo ou 
gás natural. Dependendo da localização 
do reservatório, as sondas podem ser 
terrestres ou marítimas. 

Texto 

Início Perfuração Data em que foi iniciada a perfuração Data 

Término Perfuração Data em que foi finalizada a perfuração Data 

Conclusão Perfuração Data em que foi concluída a perfuração Data 

 

 


