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I. INTRODUÇÃO 

A partir da publicação do Decreto nº 8.777/2016, a Agência Nacional do Petróleo 
instituiu o projeto Dados Abertos, por meio do Planejamento e Elaboração do Plano de Dados 
Abertos 2019-2021, ao qual este Plano de Dados Abertos 2021-2023 visa dar continuidade. 

Em 2019, a implementação do primeiro Plano foi conduzida por meio da 
Superintendência de Governança e Estratégia (SGE), antiga Secretaria Executiva (SEC), e, 
posteriormente, em 2020, o Projeto foi repassado para a Ouvidoria (OUV) da Agência, que o 
tem acompanhado, desde então. 

Antes da elaboração do primeiro Plano, em 2018, a Superintendência de Governança e 
Estratégia promoveu uma Consulta Pública a fim de obter subsídios para a implementação dos 
Dados Abertos na ANP. A partir desta consulta foram relacionados os temas de maior 
relevância para conhecimento da sociedade, presentes, ainda hoje, no projeto. 

As Superintendências da área finalística, que detém conhecimentos acerca dos dados 
relacionados são parceiras neste projeto de divulgação de dados - antes de exclusivo 
conhecimento interno. 

 

 

II. CENÁRIO INSTITUCIONAL  

A elaboração e revisão deste Plano de Dados Abertos/PDA está alinhada com os 
seguintes instrumentos e instâncias de gestão: Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
(PDTI); Comitê de Tecnologia da Informação (CTI); Estratégia Geral de Tecnologia da 
Informação (EGTI - abrangência: órgãos do SISP) e Planejamento Estratégico Institucional 
(2020-2022). 

No âmbito do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o presente Plano de Dados 
Abertos atende aos seguintes princípios e diretrizes: foco nas necessidades da sociedade; 
abertura e transparência; compartilhamento da capacidade de serviço; simplicidade; 
priorização de serviços e dados públicos disponibilizados em meio digital; segurança e 
privacidade; participação e controle social; governo como plataforma de inovação. 

O Comitê de Tecnologia da Informação - instituído desde 2013 - realiza, por meio de 
reuniões ordinárias periódicas, o acompanhamento da governança de Tecnologia da 
Informação e entrega dos serviços de Infraestrutura, Investimentos e Sistemas à ANP. O 
Comitê, coordenado pela Superintendência de Governança e Estratégia, com a participação da 
Superintendência de Tecnologia da Informação e de representantes das cinco diretorias, 
acompanha o processo de publicação de dados abertos e, ao final de cada ano, recebe, analisa e 
aprova o Relatório Anual de Dados Abertos. 

O Plano de Dados Abertos relaciona-se à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação, 
quesito “Sociedade”, em que é estabelecido o objetivo de melhorar a continuidade e a 
prestação de serviços e a transparência de informações à sociedade e promover a melhoria dos 
serviços prestados aos cidadãos brasileiros, por meio de ações de Tecnologia da Informação 
que contribuam para a democratização e a transparência no acesso às informações públicas e 
na conscientização dos direitos e deveres do cidadão. 
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No Planejamento Estratégico Institucional consta a definição de visão e as perspectivas 
que contribuem para a consecução da missão da Agência. Essas perspectivas estão organizadas 
em quatro níveis interligados: impactos para a sociedade, resultados institucionais, processos 
internos e ações de sustentação.  

O PDA está diretamente ligado a uma dessas ações de sustentação: o Mapa Estratégico 
vigente, o qual estabelece como prioridade a ampliação do diálogo e da interação com os 
agentes regulados e com a sociedade. 
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A Superintendência de Governança e Estratégia presta assessoria ao projeto, tanto em 
relação à conformidade com o Planejamento Estratégico, quanto em relação a eventuais 
dúvidas decorrentes da implantação e execução anterior do projeto, por parte da Ouvidoria. 

Para este ano, a SGE estabeleceu como meta para cumprimento pela equipe que 
acompanha o projeto Dados Abertos, uma ampliação em 25% (vinte e cinco por cento) do 
quantitativo total de dados hoje em divulgação. 

 

Atualmente, o projeto Dados Abertos - além de ser conduzido pela Ouvidoria da 
Agência - conta com a participação das seguintes instâncias internas: 

• Núcleo de Gestão de Créditos/NGC 

• Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade/SBQ 

• Superintendência de Conteúdo Local/SCL 

• Superintendência de Defesa da Concorrência/SDC 

• Superintendência de Desenvolvimento e Produção/SDP 

• Superintendência de Distribuição e Logística/SDL 

• Superintendência de Exploração/SEP 

• Superintendência de Infraestrutura e Movimentação/SIM 

• Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/SPD 

• Superintendência de Produção de Combustíveis/SPC 

• Superintendência de Promoção de Licitações/SPL 

 

Os dados até agora publicados são disponibilizados e indexados no Portal Brasileiro de 
Dados Abertos com utilização da mesma nomenclatura utilizada no sítio eletrônico da ANP. A 
cada novo dado aberto que é entregue no sítio da ANP, ocorre em paralelo a liberação no 
portal, no endereço www.dados.gov.br. 

Em razão das limitações de sigilo e de recursos discutidas no âmbito institucional, nem 
todos os dados são abertos. Os dados públicos, ou seja, não sigilosos, cuja abertura não for 
viável nas primeiras etapas deverão ser objeto de tratamento em atualizações futuras deste 
Plano de Dados Abertos.  

http://www.dados.gov.br/
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III. OBJETIVOS  

Objetivo Geral:  

• Fortalecer a institucionalização do projeto Dados Abertos no âmbito interno e externo 
à ANP. 

 

Objetivos específicos:  

• Acompanhar a regular publicação de dados pelas Unidades Organizacionais 
participantes; 

• Integrar as Unidades que ainda não aderiram ao projeto e que possuam informações 
úteis aos cidadãos; 

• Promover a divulgação dos dados em meios acadêmicos e empresariais; 
• Apoiar as Unidades no que for necessário, com relação à divulgação final de seus 

Dados Abertos. 
 

IV. CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE DADOS ABERTOS  

Este Plano foi elaborado pela equipe da Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis e visa a efetiva implementação do Plano anterior, proposto pela 
Superintendência de Governança e Estratégia/SGE, o qual foi interrompido, devido à pandemia 
do novo coronavírus ocorrida ao longo do ano de 2020. 

Para sua elaboração a Ouvidoria consultou documentos tais como o Planejamento 
Estratégico da ANP, e elencou os assuntos sobre os quais os cidadãos apresentam maior 
volume de consulta, por meio de relatórios emitidos pela Central de Atendimento da ANP - 
igualmente, ligada à Ouvidoria. 

Os dados divulgados hoje estão inclusos no Inventário de Dados da ANP, cujo formato 
completo encontra-se anexo ao presente Plano. Atualmente, a seguinte relação compõe o 
Inventário de Dados - conjunto de informações que a ANP compele, integrantes dos Dados 
Abertos ou não. 

 

  
Nome da base de 

dados  
Descrição da base  Unidade Responsável  

1 
Sistema de Fiscalização 

da Produção 

Dados recebidos conforme Resolução ANP 

65/2014 no SFP (Sistema de Fiscalização da 

Produção) relativos aos dados brutos dos 

sistemas de medição. 

NFP 

2 
Processos 

Sancionadores do NFP 

Todos os processos sancionadores indicando os 

dados do processo, etapa atual e valores 

aplicados. 

NFP 

3 

Multas aplicadas - 

vencimento a partir de 

2016 

Disponibiliza as multas aplicadas pela ANP cujo 

termo de vencimento é a partir de 2016 
 NGC / SFO  

4 Nota técnica 
Nota técnica inicial de proposição de bloco para 

licitação 
SAG 
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5 Nota técnica Nota técnica de atratividade exploratória SAG 

6 Nota técnica 
Nota técnica de volumetria e análise econômica, 

quando couber 
SAG 

7 Nota técnica Planilha com a relação de setores e blocos SAG 

8 Nota técnica Sumário geológico SAG 

9 

PMQC - Programa de 

Monitoramento da 

Qualidade dos 

Combustíveis 

Levantamento dos indicadores gerais da 

qualidade dos combustíveis comercializados no 

País e a identificação de focos de não 

conformidade, visando à simetria de informações 

e a orientar e aperfeiçoar a atuação da área de 

fiscalização 

SBQ 

10 
Fiscalização de 

Conteúdo Local 

Controle dos processos de fiscalização do 

cumprimento das obrigações de conteúdo local 

dos contratos de E&P. 

 SCL 

11 
Relatórios de Dispêndios 

de Conteúdo Local 

Dados dos Relatórios de Gastos Trimestrais - 

RGT e Relatórios de Conteúdo Local - RCL, 

previstos nos contratos de E&P e regulamentados 

pela Portaria ANP n° 180/2003 e Resolução ANP 

n° 27/2016 

SCL 

12 
Certificação de Conteúdo 

Local 

Dados dos Certificados de conteúdo local 

emitidos, conforme Relatórios Trimestrais de 

Certificação - RTC e Resolução ANP n° 19/2013 

SCL 

13 
Aditamento de Conteúdo 

Local 

Controle de pedidos de aditamento da cláusula de 

conteúdo local de contratos de E&P, 

regulamentado pela Resolução ANP n° 726/2018 

SCL 

14 
Isenção e Ajuste de 

Conteúdo Local 

Controle de pedidos de isenção e ajuste de 

conteúdo local, previstos nos contratos de E&P e 

regulamentado pela Resolução ANP n° 726/2018 

SCL 

15 Anuário Estatístico 

Consolida dados referentes ao desempenho da 

indústria do petróleo, gás natural e 

biocombustíveis e do sistema de abastecimento 

nacionais no período 2008-2019. 

SDC 

16 
Importações e 

Exportações de Petróleo. 

Importações e Exportações nacionais de Petróleo 

em m³ de 2000 a 2021 
SDC 

17 

Importações e 

Exportações de 

Derivados de Petróleo. 

Importação nacionais de: asfalto, parafina, coque, 

óleo diesel, óleo combustível, GLP, nafta, gasolina 

A, gasolina de aviação, querosene iluminante, 

querosene de aviação, solvente, outros não 

energéticos e lubrificante m³ / Exportações 

nacionais de gasolina de aviação, gasolina A, óleo 

combustível, óleo diesel, querosene de aviação, 

querosene iluminante, GLP, parafina, coque, 

nafta, solvente, lubrificante, outros não 

energéticos , combustíveis para navios, 

combustíveis para aeronaves e asfalto em m³ / 

Período: 2000 a 2021 

SDC 

18 Importações Gás Natural. 
Importações nacionais de Gás Natural em m³ de 

2000 a 2021 
SDC 

19 
Importações e 

Exportações de Etanol. 

Importações e Exportações nacionais de etanol 

anidro e hidratado, em m³, de 2012 a 2021 
SDC 
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20 
Processamento de 

petróleo. 

Processamento de petróleo por refinaria e estado, 

em m³, de 1990 a 2021 
SDC 

21 Produção de derivados. 

Produção de asfalto, coque, gasolina A, gasolina 

de aviação, GLP, lubrificante, nafta, óleo 

combustível, óleo diesel, outros energéticos, 

outros não energéticos, parafina, querosene de 

aviação, querosene iluminante e solvente por 

refinaria e estado, em m³, de 1990 a 2021. 

SDC 

22 Produção de Biodiesel. 
Produção de biodiesel B100 por região e estado, 

em m³, de 2005 a 2021 
SDC 

23 Produção de Etanol. 
Produção de etanol anidro e hidratado, em m³ por 

região e estado de 2012 a 2021 
SDC 

24 Produção de petróleo. 
Produção de petróleo em terra e mar por região e 

estado, em m³, de 1997 a 2021 
SDC 

25 Produção de gás natural. 
Produção de gás natural em terra e mar por 

região e estado, em mil m³, de 1997 a 2020 
SDC 

26 Produção de LGN. 
Produção de LGN por região e estado, em m³, de 

1997 a 2021  
SDC 

27 Vendas de combustíveis. 

Vendas de etanol hidratado, gasolina c , gasolina 

de aviação , GLP , óleo combustível , óleo diesel , 

querosene de aviação e querosene iluminante, 

por região e estado, em m³, de 1990 a 2021  

SDC 

28 
Vendas de Combustíveis 

por Segmento. 

Vendas de gasolina C, etanol hidratado e óleo 

diesel por seguimento (posto revendedor, 

consumidor final e TRR), em m³, de 2012 a 2020 

SDC 

29 
Vendas de Combustíveis 

por Tipo. 

Vendas de óleo diesel por tipo (S-10, S-500, S-

1800, marítimo, e outros) e de GLP por tipo (até 

P13 e outros) por região e por estado, em m³, de 

2010 a 2021 

SDC 

30 

Vendas anuais de etanol 

hidratado e derivados de 

petróleo por município. 

Vendas de asfalto, etanol hidratado, gasolina C, 

gasolina de aviação, GLP, óleo combustível, óleo 

diesel, querosene de aviação e querosene 

iluminante por município, em m³, de 2000 a 2019  

SDC 

31 
Série Histórica de Preços 

de Combustíveis 
Dados agrupados semestralmente SDC 

32 
Série Histórica de Preços 

de Combustíveis  
Dados agrupados mensalmente SDC 

33 
Série Histórica de Preços 

de Combustíveis  
Dados quatro últimas semanas SDC 

34 

Distribuidores de 

Combustíveis Líquidos - 

Agentes Inutilizadores de 

botijões de GLP 

cadastrados 

Relação de empresas cadastradas para execução 

do serviço de inutilização de botijões, nos termos 

da Norma Técnica NBR 8866, da ABNT. 

SDL 
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35 

Distribuidores de 

Combustíveis Líquidos - 

Contratos de cessão de 

espaço ou carregamento 

Relação de contratos: homologados entre a 

cedente (base de combustíveis, refinaria ou 

terminal) e cessionária (distribuidor de 

combustíveis líquidos, aviação, GLP e TRR), 

ajustando o uso temporário de espaço de 

tancagem cedido ou de contratos identificando o 

ponto de entrega direta de combustíveis líquidos 

automotivos e GLP, em instalações do produtor 

ou terminal para carregamento em caminhões-

tanque de responsabilidade do distribuidor. 

SDL 

36 

Distribuidores de 

Combustíveis Líquidos -

 Filiais de distribuidores 

autorizados ao exercício 

da atividade 

Relaciona as filiais de pessoas jurídicas 

autorizadas pela ANP ao exercício da atividade de 

distribuição de combustíveis líquidos. 

SDL 

37 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - 

Asfaltos 

Divulga a movimentação de asfaltos pelos 

agentes regulados, conforme Resolução ANP nº 

729/2018, com a garantia da proteção das 

informações declaradas pelos agentes, conforme 

previsto no art. 3º da referida Resolução. 

SDL 

38 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - 

Combustíveis de Aviação 

Divulga a movimentação de combustíveis de 

aviação (Gasolina e querosene de aviação) pelos 

agentes regulados, conforme Resolução ANP nº 

729/2018, com a garantia da proteção das 

informações declaradas pelos agentes, conforme 

previsto no art. 3º da referida Resolução. 

SDL 

39 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - 

Combustíveis líquidos 

Divulga a movimentação de combustíveis líquidos 

(exceto combustíveis de aviação) pelos agentes 

regulados, conforme Resolução ANP nº 729/2018, 

com a garantia da proteção das informações 

declaradas pelos agentes, conforme previsto no 

art. 3º da referida Resolução. 

SDL 

40 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - Gás 

Liquefeito de Petróleo 

Divulga a movimentação de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) pelos agentes regulados, conforme 

Resolução ANP nº 729/2018, com a garantia da 

proteção das informações declaradas pelos 

agentes, conforme previsto no art. 3º da referida 

Resolução. 

SDL 

41 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - 

Lubrificantes 

Divulga a movimentação de lubrificantes pelos 

agentes regulados, conforme Resolução ANP nº 

729/2018, com a garantia da proteção das 

informações declaradas pelos agentes, conforme 

previsto no art. 3º da referida Resolução. 

SDL 

42 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - 

Solventes 

Divulga a movimentação de solventes pelos 

agentes regulados, conforme Resolução ANP nº 

729/2018, com a garantia da proteção das 

informações declaradas pelos agentes, conforme 

previsto no art. 3º da referida Resolução. 

SDL 

43 

Movimentação de 

derivados de petróleo, 

gás natural e 

biocombustíveis - 

Transportador 

Revendedor Retalhista 

(TRR) 

Divulga a movimentação de derivados pelos 

transportadores revendedores retalhistas (TRR), 

conforme Resolução ANP nº 729/2018, com a 

garantia da proteção das informações declaradas 

pelos agentes, conforme previsto no art. 3º da 

referida Resolução. 

SDL 
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44 
Tabela de 

Poços 
Informações do acervo de poços de E&P. SDT 

45 
Tabela de Dados 

Sísmicos 
Informações do acervo de dados sísmicos. SDT 

46 
Tabela de Dados Não 

Sísmicos 

Informações do acervo de levantamentos 

não sísmicos (multifísicos). 
SDT 

47 
Tabela de Dados de 

Geoquímica 

Informações do acervo de dados de análise 

geoquímica de rocha e de fluido dos poços. 
SDT 

48 

Tabela de 

Levantamentos 

Geoquímicos 

Informações do acervo de 

levantamentos geoquímicos. 
SDT 

49 Tabela de Estudos 
Informações do acervo de estudos públicos 

resultantes da interpretação de dados do acervo. 
SDT 

50 Acervo de Amostras 

Consolidação dos dados públicos de amostras, a 

partir das Declarações Anuais de Acervo (DAAs), 

desde 2015, conforme o tipo (calhas, células, 

lâminas, laterais, plugues, testemunhos, fluidos). 

SDT 

51 Acervo Físico de Dados 

Quantitativo de mídias físicas nas quais estão 

armazenados dados técnicos do acervo da ANP: 

cartuchos de fita 3590/3592, CD/DVD, HD, pen 

drive, fitas 4mm/8mm, disquete. 

SDT 

52 
Valores para 

Atendimento das SAAs 

Tabelas de tarifação do atendimento das SAAs 

(Solicitações de Acesso a Amostras), desde 2016, 

conforme a fiel depositária das amostras. 

SDT 

53 

Histórico das 

Autorizações e 

Despachos 

Listagens anuais das autorizações outorgadas 

para atividades de aquisição, processamento e 

elaboração de estudos de dados, desde 2004. 

SDT 

54 
Desempenho Mensal de 

Operadoras e EADs 

Resultados da avaliação de conformidade dos 

dados de poços, sísmicos e não sísmicos, 

segundo os padrões ANP vigentes, com os 

quantitativos de dados conformes e não 

conformes de cada operadora ou EAD (Empresa 

de Aquisição de Dados). Publicado desde 2017. 

SDT 

55 
Dados Técnicos  

Disponibilizados 

Quantitativo mensal de dados técnicos (poço, 

sísmica, não sísmicos) disponibilizados por bacia 

e por tipo, além da lista dos dados 

mais solicitados (os "dados quentes"). 

SDT 

56 Usuários Associados 
Listagem das empresas que celebraram o "Termo 

de Adesão ao Banco de Dados de E&P da ANP". 
SDT 

57 Usuários Eventuais 
Listagem dos usuários eventuais que realizam 

solicitações de acesso aos dados técnicos. 
SDT 
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58 
Cadastro Básico de 

Universidades 

Departamentos das universidades e instituições 

de pesquisa cadastrados para realizar solicitações 

gratuitas de dados técnicos 

para fins acadêmicos ou de pesquisa. 

SDT 

59 
Custos para Acesso aos 

Dados Técnicos 

Custos de todos os dados disponíveis, 

convertidos em unidades de dados (UDs), tanto 

para usuários associados quanto para os 

eventuais, incluindo a Sala de Visualização. 

SDT 

60 
CSOL - Cadastro de 

Solicitantes 

Cadastro para uso nas SAAs (Solicitações de 

Acesso a Amostras) e outros procedimentos 

internos referentes a amostras. 

SDT 

61 
Shapefile de Dados Não 

Sísmicos 

Dados geoespaciais em formato vetorial, 

referentes aos levantamentos não sísmicos. 
SDT 

62 

Shapefile de 

Levantamentos 

Geoquímicos 

Dados geoespaciais em formato vetorial, 

referentes aos levantamentos geoquímicos. 
SDT 

63 

Shapefile de Blocos 

Exploratórios sob 

Concessão 

Dados geoespaciais em formato vetorial, 

referentes aos blocos exploratórios sob 

concessão por meio de rodadas de licitação; 

extraídos da base de dados do GeoANP. 

SDT 

64 
Shapefile de Campos de 

Produção 

Dados geoespaciais em formato vetorial, 

referentes aos campos de produção; 

extraídos da base de dados do GeoANP. 

SDT 

65 
Shapefile de Blocos das 

Próximas Rodadas 

Dados geoespaciais em formato vetorial, 

referentes aos blocos a serem licitados; 

extraídos da base de dados do GeoANP. 

SDT 

66 

Poços Perfurados 

Públicos 

no Ano 

Listagem nominal e detalhada dos poços que se 

tornaram públicos anualmente, desde 2019. 

Um mapa ilustrativo acompanha cada listagem. 

SDT 

67 

Levantamentos Sísmicos 

Públicos 

no Ano 

Listagem nominal e detalhada das sísmicas que 

se tornaram públicas anualmente, desde 2019. 

Um mapa ilustrativo acompanha cada listagem. 

SDT 

68 
Dados de Produção por 

Poço 

Produção nacional de petróleo e gás natural 

por poço, dividida em terra, mar e pré-sal. 
SDT 
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69 
Contratos, Convênios e 

Acordos 

Listagem dos recentes contratos administrativos, 

convênios, acordos de cooperação e congêneres, 

no âmbito da SDT (ou do interesse desta). 

SDT 

70 

Valores Recebidos pelo 

Acesso aos Dados 

Técnicos 

Acompanhamento dos pagamentos referentes ao 

acesso aos dados técnicos digitais, com registro 

de cada pagamento dos associados e eventuais. 

SDT 

71 
Lista de Plataformas em 

Operação 

Todas as plataformas Offshore em operação. As 

plataformas podem ser: Fixas; 

Semissubmersíveis; ou Flutuantes (FPO ou 

FPSO). 

SDP 

72 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Blocos com Fase 

Exploratória Encerrada 

Informações sobre os blocos exploratórios 

devolvidos. 
SEP 

73 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Declaração de 

Comercialidade 

Informações sobre as áreas cuja comercialidade 

foi declarada. 
SEP 

74 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Indícios de 

Hidrocarbonetos 

constatados 

Informações sobre notificações de constatação de 

indício de hidrocarbonetos. 
SEP 

75 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Lista de Concessões 

Informações sobre as áreas em concessão na 

fase exploratória. 
SEP 

76 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Poços Exploratórios 

Concluídos 

Informações sobre os poços exploratórios 

concluídos. 
SEP 

77 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Poços Exploratórios em 

Atividade 

Informações sobre os poços exploratórios que 

sofreram intervenções.  
SEP 

78 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Resultado de poço 

Informações sobre os resultados de poços 

perfurados. 
SEP 

79 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Consulta de área de 

blocos 

Informações sobre as áreas dos blocos. SEP 

80 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Concessionária e 

operador por bloco 

Informações sobre concessionários e operadores 

de blocos exploratórios. 
SEP 

81 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Mapas de concessões e 

relação e coordenadas 

de blocos 

Mapas e coordenadas das áreas sob contrato. SEP 



   
Plano de Dados Abertos (Maio/2021 – Maio/2023) | OUV – ANP 

 
 

15 

 

82 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Blocos exploratórios sob 

concessão 

Informações sobre os blocos exploratórios com 

sob contrato.  
SEP 

83 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Relatórios mensais de 

exploração 

Relatórios publicados mensalmente com 

informações sobre atividades de exploração no 

país. 

SEP 

84 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Previsão de atividades, 

investimento e produção 

Previsão de atividades e investimentos na fase de 

exploração. 
SEP 

85 

Gestão de Contratos de 

Exploração e Produção - 

Prorrogação de prazos 

da Fase de Exploração 

facultado pela Resolução 

ANP nº 815/2020 

Informações sobre os contratos prorrogados 

mediante a Resolução ANP 815/2020.  
SEP 

86 

Dados Brutos da 

Fiscalização                                                                

Painel Dinâmico da 

Fiscalização do 

Abastecimento                                          

A base de dados apresenta os resultados das 

ações de fiscalização, os dados públicos dos 

Documentos de Fiscalização (DF) lavrados pela 

ANP, bem como elementos sobre as ações 

realizadas em cada município e os segmentos de 

mercado fiscalizados. 

SFI 

87 

Base de dados em Excel                                                                          

Boletim Fiscalização do 

Abastecimento em 

Notícias                   

A base de dados apresenta os resultados das 

ações de fiscalização, como nome dos agentes 

econômicos fiscalizados, número dos 

Documentos de Fiscalização (DF) lavrados pela 

ANP, segmentos econômicos, as motivações de 

infração e interdição. 

SFI 

88 Receitas públicas  Informações relativas às receitas da ANP. SFO 

89 Execução Orçamentária 
Exibe os valores previstos no orçamento para a 

ANP e os valores já realizados. 
SFO 

90 

Documentos de 

execução da despesa 

pública 

Disponibiliza os documentos de empenho, 

liquidação e pagamento emitidos pela ANP. 
SFO 

91 Execução de despesa 
Exibe os valores consolidados empenhados, 

liquidados e pagos pela ANP. 
SFO 

92 
Despesas com diárias e 

passagens 

Permite visualizar os gastos com diárias e 

passagens pagas pela ANP. 
SFO 

93 Convênios 
Disponibiliza informações sobre os convênios 

firmados pela ANP. 
SFO 

94 
Termo de Execução 

Descentralizada 

Disponibiliza os dados sobre descentralização de 

crédito em instrumentos firmados pela ANP. 
SFO 

95 
Demonstrações 

contábeis 

Permite visualizar das demonstrações contábeis 

da ANP (Balanço Patrimonial, DVP, DFC, Balanço 

Orçamentário, Balanço Financeiro e Notas 

Explicativas) de diversos exercícios já encerrados. 

SFO 
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96 

Processos 

Administrativos 

Eletrônicos Públicos 

Processos administrativos eletrônicos com acesso 

público disponível na base de dados do Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI e com o conteúdo 

integral acessível por meio da ferramenta de 

Pesquisa Pública. 

SGA 

97 

Processos 

Administrativos 

Eletrônicos Restritos por 

Outras Hipóteses Legais 

de Sigilo 

Processos administrativos eletrônicos com acesso 

restrito por outras hipóteses legais de sigilo, 

disponível na base de dados do Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI e acessível por 

meio da ferramenta de Pesquisa Pública. 

SGA 

98 
Processos 

Administrativos Físicos  

Relação de processos administrativos físicos 

disponível na base de dados do Sistema de 

Informações Documentais - SID e acessível por 

meio da ferramenta SIDWEB. 

SGA 

99 
Documentos Físicos 

Recebidos e Gerados 

Relação de documentos físicos recebidos e 

gerados disponível na base de dados do Sistema 

de Informações Documentais - SID e acessível 

por meio da ferramenta SIDWEB. 

SGA 

100 Licitações e Contratos 

Relação de licitações e contratos executados pela 

entidade, disponível nos sítios 

<https://contratos.comprasnet.gov.br/login> e 

<http://www.portaltransparencia.gov.br/> 

SGA 

101 Diárias e Passagens 
Relação de diárias e passagens concedidas a 

agentes públicos em viagens a serviço. 
SGA e SFO 

102 Cartões de Pagamento 

Relação de despesas públicas executadas por 

meio de Cartão de Pagamento do Governo 

Federal - CPGF. 

SGA e SFO 

103 
Organograma/ Quem é 

quem 

O organograma publicado e atualizado no site 

apresenta a estrutura organizacional da ANP. O 

"Quem é quem" exibe a disposição de todos os 

cargos comissionados na Agência. 

SGP/Planejamento 

104 Concurso ANP 

Histórico dos concursos realizados pela ANP. A 

página contém todos os editais, nomeações e 

publicações no Diário Oficial da União. 

SGP/Planejamento 

105 

Ações de 

Desenvolvimento de 

Pessoas 

Divulgação das ações de desenvolvimento 

realizadas pelos servidores da ANP. 
SGP/Capacitação 

106 Prestadores de Serviços 
Informar a relação de terceirizados de apoio 

administrativo que estão ativos na Agência. 

SGP/Administração de 

Pessoal 

107 
Autorizações de Gás 

Natural 

Autorizações outorgadas para a construção e 

operação de instalações de gás natural, conforme 

Portaria ANP n° 170/1998 e Resolução ANP nº 

52/2015. 

SIM 

108 

Capacidade de 

Armazenagem de 

Terminais 

Capacidade de armazenamento dos terminais de 

petróleo e combustíveis líquidos autorizados pela 

ANP. 

SIM 

109 

Dados de 

comercialização de gás 

natural 

Dados de comercialização de gás natural de 

acordo com o disposto no Artigo 12 da Resolução 

ANP 52/2011. 

SIM/CGN 
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110 

Registro de contratos de 

compra e venda de gás 

natural 

Registro dos contratos de compra e venda gás 

natural de acordo com o disposto no Artigo 11 da 

Resolução ANP 52/2012. 

SIM/CGN 

111 
Relatório de Importação 

de gás natural 

Consolidação dos dados de importação de gás 

natural por gasoduto de acordo com a Portaria 

MME 232/2012. 

SIM/CGN 

112 

Relatório mensal de 

importação de gás 

natural liquefeito (GNL) 

Informações detalhadas para cada operação dos 

navios utilizados no transporte do produto 

contendo país de origem, volume carregado e 

descarregado, boil-off, local de entrega e data da 

descarga, conforme Art. 9º § 2º da Portaria MME 

232/2012. 

SIM/CGN 

113 

Relatório mensal de 

exportação de cargas 

ociosas de gás natural 

liquefeito (GNL) 

Informações detalhadas sobre atividade de 

exportação contendo volume, poder calorífico, 

energia, país de destino, data da exportação e 

meio de transporte, conforme Art. 7º da Portaria 

MME 67/2010. 

SIM/CGN 

114 

Relatório mensal de 

informações de utilização 

dos terminais de GNL 

Informações em bases diárias dos volumes 

importados, liquefeitos, armazenados e 

regaseificados nos terminais de GNL, conforme 

Art. 9º da Resolução ANP 50/2011. 

SIM/CGN 

115 

CMGN - Sistema do 

Centro de Monitoramento 

da Movimentação de Gás 

da ANP\SIM 

Base de dados de movimentação de gás em 

gasodutos de transporte regulados pela ANP, 

implementado no ORACLE, que contém os dados 

dos arquivos XML disponibilizados pelos 

Transportadores em atendimento ao Regulamento 

Técnico de Envio de Dados e Informações de 

Transporte de Gás Natural (Resolução ANP Nº 40 

de 09/09/2016). 

SIM/CSM 

116 

PGN - Painel Dinâmico 

de Movimentação de Gás 

Natural em Gasodutos de 

Transporte autorizados 

pela ANP. 

Ferramenta de Business Inteligence (BI) que 

possibilita ao usuário interno / externo visualizar 

os principais dados de movimentação de gás em 

gasodutos de transporte regulados pela ANP, 

implementado no ORACLE, disponibilizados pelos 

Transportadores em atendimento ao Regulamento 

Técnico de Envio de Dados e Informações de 

Transporte de Gás Natural (Resolução ANP Nº 40 

de 09/09/2016). 

SIM/CSM 

117 

FTP - Relatórios 

Operacionais 

mensalmente enviados 

pelos Transportadores à 

ANP, no formato XLS. 

Arquivos em Excel disponibilizados pelos 

Transportadores em atendimento ao Regulamento 

Técnico de Envio de Dados e Informações de 

Transporte de Gás Natural (Resolução ANP Nº 40 

de 09/09/2016). 

SIM/CSM 

118 
Processos 

Sancionadores 

Planilha em Excel com a relação dos processos 

sancionadores.  
SIM/CRJ 

119 

Painel Dinâmico de 

Produtores de Derivados 

de Petróleo 

Ferramenta de Business Inteligence (BI) que 

permite visualizar as principais informações de 

refinadores, centrais petroquímicas, formuladores 

de combustíveis, autorizados pela ANP, 

implementada no ORACLE, com base em dados 

declarados via i-SIMP pelos agentes e em dados 

georreferenciados via ODK. 

SPC 
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120 
Painel Dinâmico de 

UPGNs 

Ferramenta de Business Inteligence (BI) que 

permite visualizar as principais informações de 

processadores de gás natural autorizados pela 

ANP, implementado no ORACLE, com base em 

dados de operação declarados via i-SIMP e em 

dados georreferenciados via ODK. 

SPC 

121 
Painel Dinâmico de 

Biodiesel 

Ferramenta de Business Inteligence (BI) que 

permite visualizar as principais informações de 

produtores de biodiesel, autorizados pela ANP, 

implementada no ORACLE com base em dados 

de operação declarados via i-SIMP e em dados 

georreferenciados via ODK. 

SPC 

122 
Painel Dinâmico de 

Etanol 

Ferramenta de Business Inteligence (BI) que 

permite visualizar as principais informações de 

produtores de etanol, autorizados pela ANP, 

implementada no ORACLE com base em dados 

de operação declarados via i-SIMP e em dados 

georreferenciados via ODK. 

SPC 

123 

Obrigação de 

investimentos em 

Pesquisa e 

Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I) por 

concessionário  

Recursos gerados a partir da cláusula de 

investimento em PD&I presente nos contratos de 

concessão, partilha de produção e cessão 

onerosa, para exploração, desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural. 

SPD 

124 

Investimentos realizados 

no Programa de 

Recursos Humanos da 

ANP (PRH-ANP) para o 

setor de petróleo, gás 

natural e biocombustíveis 

Demonstra a evolução dos investimentos 

realizados no Programa de Recursos Humanos da 

ANP (PRH-ANP) para o 

setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis 

em mil reais. 

SPD 

125 
Unidades de Pesquisa 

Credenciadas (PD&I) 

 Dados consolidados sobre as unidades de 

pesquisa credenciadas para a execução de 

projetos com recursos provenientes da cláusula 

de PD&I. 

SPD 

126 

Projetos de PD&I 

apresentados por 

empresas petrolíferas  

Relação dos projetos de PD&I apresentados por 

empresas petrolíferas desde 1998. 
SPD 

127 

Programa de Recursos 

Humanos para o Setor 

de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis 

Apresenta o número de bolsas de estudo 

concedidas e homologadas, informações dos 

bolsistas e gestores de cada PRH assim como os 

aportes das empresas petrolíferas e os repasses 

financeiros para as universidades. 

SPD 

128 
Royalties distribuídos à 

União 

Apresenta os valores de royalties distribuídos a 

órgãos e fundos vinculados à União  
SPG 

129 
Royalties distribuídos ao 

Estados 

Apresenta os valores de royalties distribuídos aos 

entes federativos estaduais 
SPG 

130 
Royalties distribuídos aos 

Municípios 

Apresenta os valores de royalties distribuídos aos 

entes federativos municipais 
SPG 

131 
Depósitos Judiciais de 

Royalties 

Apresenta os valores de royalties depositados por 

decisões judiciais aos entes federativos 

municipais 

SPG 

132 

Movimentação nas 

Instalações de Embarque 

e Desembarque 

 Informa o volume de petróleo e gás natural de 

origem nacional movimentado em Instalações de 

Embarque e Desembarque 

SPG 
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133 
Preço de Referência do 

Petróleo 

Informa o valor calculado para o preço de 

referência do petróleo com base nos dados da 

produção do mês anterior 

SPG 

134 
Preço de Referência do 

Gás Natural 

Informa o valor calculado para o preço de 

referência do gás natural com base nos dados da 

produção do mês anterior 

SPG 

135 Corrente de Petróleo 

Conjunto de dados com as especificações 

técnicas das correntes de petróleo de um ou mais 

campos produtores pertencentes a uma mesma 

região, que subsidiam o cálculo do preço de 

referência do petróleo 

SPG 

136 
Cromatografia do Gás 

Natural 

Conjunto de informações sobre a composição do 

gás natural produzido nos campos para cálculo do 

preço de referência do gás natural 

SPG 

137 
Participações 

Governamentais 

O royalty e participações especiais são 

compensações financeiras devidas à União pelas 

empresas que produzem petróleo e gás natural no 

território brasileiro: uma remuneração à sociedade 

pela exploração desses recursos não renováveis. 

O Preço de Referência do Petróleo (PRP) adotado 

para o cálculo das participações governamentais 

(royalties e outras participações) é calculado 

mensalmente pela ANP pela média mensal do 

preço do petróleo tipo Brent, em dólares por barril 

(US$/bbl), ao qual se incorpora um diferencial de 

qualidade. 

SPG  

138 Blocos ofertados 
Lista todos os blocos que foram objeto de oferta 

nas Rodadas de Licitações desde a 9ª Rodada. 
SPL 

139 Ofertas vencedoras 
Lista todas as ofertas apresentadas nas Rodadas 

de Licitações desde a 9ª Rodada. 
SPL 

140 
Processos de cessão de 

contratos 

Lista todos os processos de cessão de contratos 

concluídos. 
SPL 

141 
Relação de 

Concessionários 

Lista todos os agentes ativos que atuam em 

exploração e produção no país. 
SPL 

142 

Relação de 

Concessionários - país 

de origem 

Lista a origem do grupo de todos os agentes 

ativos que atuam em exploração e produção no 

país. 

SPL 

143 
Rodadas de licitação de 

petróleo e gás natural 

Lista todas as Rodadas de licitações realizadas e 

seus respectivos parâmetros. 
SPL 

144 

Representantes 

credenciados por 

Rodada 

Lista as pessoas físicas indicadas como 

representante credenciado da empresa 

participante de Rodada de Licitação. 

SPL 

145 Sócios e Administradores 

Lista os sócios e administradores da empresa 

participante de Rodada de Licitação informados 

no formulário de inscrição. 

SPL 

146 
Processos de habilitação 

por Rodada 

Relação dos processos de habilitação de 

empresas participantes das Rodadas de Licitação 

contendo os documentos apresentados e a 

respectiva análise.   

SPL 

147 Pagamentos efetuados 

Relação dos pagamentos de taxas de participação 

e dos pacotes de dados adquiridos pelas 

empresas participantes das Rodadas de Licitação. 

SPL 
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148 Garantias de Oferta 
Relação das garantias de oferta apresentadas 

pelas empresas na Rodada de Licitação. 
SPL 

149 Base dos contratos 

Relação das informações e parâmetros que 

customizam o contrato de concessão/partilha a 

ser confeccionado para assinatura. Inclui 

informações dos signatários dos contratos. 

SPL 

 150 
Fiscalização de 

Segurança Operacional 

Dados de fiscalização do cumprimento dos 

regulamentos pertinentes de segurança 

operacional 

SSM 

151 
Incidentes de Segurança 

Operacional 

Dados dos incidentes ocorridos em instalações 

reguladas, para os casos estabelecidos no 

manual de incidentes. 

A fundamentação legal para a comunicação de 

incidentes é a Resolução 44/2009. 

SSM 

152 

Processo de 

planejamento de 

aquisições de bens e 

contratações de serviços 

de TI. 

Documentos relacionados ao planejamento da 

contratação: Estudo Técnico Preliminar, Mapa de 

Riscos, Termo de Referência. 

STI 

153 
Processos de contratos 

em execução 

Documentação referente a planejamento, 

contratação e execução de contratos. 
STI 

 

Em que pesem os Dados listados no Inventário, os Dados atualmente divulgados pela 
ANP foram selecionados a partir de Consulta Pública ocorrida em 2018 e, posteriormente, 
referendada junto às diversas Unidades da Agência. 

 

V. DADOS SELECIONADOS PARA ABERTURA 

A seleção dos dados a serem divulgados levou em conta o interesse da sociedade; a 
promoção de estudos e pesquisas em torno de informações envolvendo petróleo, gás natural e 
biocombustíveis; e a disseminação de dados com fins de formulação de políticas específicas, no 
caso de concessionários privados, e políticas públicas por gestores governamentais. 

Finalmente, a inclusão do Anuário Estatístico da ANP no projeto Dados Abertos foi 
considerada prioritária, de forma a permitir à sociedade, ao Estado e à academia, a utilização 
dos dados para formulação de políticas públicas, estudos e pesquisas. 

Nesse momento, cumpre esclarecer que até o ano de 2020 a Agência divulgava um 
conjunto de 241 dados, somando-se os dados usualmente encaminhados pelas diversas 
Unidades com os dados do Anuário Estatístico - cujo número de informações amplia-se a cada 
ano.  

Atualmente, no início de 2021, a equipe da Ouvidoria manteve o quantitativo de Dados, 
mas sob diferente organização, isto é, reuniu o conjunto de informações oriundas do Anuário 
Estatístico sob esse título. Desse modo, manteve os 50 dados usualmente encaminhados pelas 
Superintendências e os demais dados, cerca de 250 hoje, foram reunidos sob o título ‘Anuário  
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Estatístico’ e são lançados, como o nome diz, uma vez por ano nos dois sites - gov.br/anp e 
dados.gov.br. 

Diante do exposto, atualmente, a Agência divulga o seguinte conjunto de 53 (cinquenta 
e três) dados: 

  Dados Abertos 

1 Autorizações de Gás Natural 

2 Blocos com Fase Exploratória Encerrada 

3 Capacidade de Armazenagem de Terminais 

4 Distribuidores de Combustíveis Líquidos - Agentes Inutilizadores de botijões de GLP cadastrados 

5 Distribuidores de Combustíveis Líquidos - Contratos de cessão de espaço ou carregamento 

6 
Distribuidores de Combustíveis Líquidos - Filiais de distribuidores autorizados ao exercício da 

atividade 

7 Fiscalização de Conteúdo Local 

8 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Declaração de Comercialidade 

9 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Indícios de Hidrocarbonetos 

10 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Lista de Concessões 

11 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Poços Exploratórios Concluídos 

12 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Poços Exploratórios em Atividade 

13 Importações e Exportações de Gás Natural 

14 Importações e Exportações de Petróleo  

15 Importações e Exportações de Etanol  

16 Importações e Exportações Derivados de Petróleo  

17 Lista de Plataformas em Operação 

18 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Asfaltos 

19 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Combustíveis de Aviação 

20 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Combustíveis líquidos 

21 
Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Gás Liquefeito de 

Petróleo 
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22 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Lubrificantes 

23 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Solventes 

24 
Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Transportador 

Revendedor Retalhista (TRR) 

25 Multas aplicadas - vencimento a partir de 2016 

26 PMQC - Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis 

27 Participações Governamentais 

28 
Processamento de Petróleo e Produção de Derivados - Produção Nacional de Derivados de 

Petróleo - m³ 

29 Processamento de Petróleo e Produção de Derivados - Volume refinado m³ 

30 Produção de Biocombustíveis - biodiesel 

31 Produção de Biocombustíveis - etanol 

32 Produção de petróleo e gás natural nacional - Dados históricos 

33 Produção de petróleo e gás natural nacional por estado e localização 

34 Relação de Concessionários 

35 Relação de Concessionários - país de origem 

36 Rodadas de licitação de petróleo e gás natural 

37 Série histórica de preços de combustíveis - revenda 

38 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis  

39 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - GLP 

40 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Asfalto 

41 Vendas de derivados de petróleo e biocombustíveis - biodiesel 

42 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Etanol Hidratado 

43 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Gasolina C 

44 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Gasolina de Aviação 

45 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Óleo Combustível 

46 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Óleo Diesel 

47 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Querosene de Aviação 
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48 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Querosene Iluminante 

49 Vendas de derivados de petróleo e biocombustíveis - Por Segmento 

50 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Por Tipo 

51 Anuário Estatístico 2018 

52 Anuário Estatístico 2019 

53 Anuário Estatístico 2020 

 

Dados Anuário Estatístico da ANP 

Os dados divulgados no anuário da Agência variam a cada ano, com acréscimo de 
novas informações. Abaixo, listamos os dados relacionados aos Anuários dos anos de 2018, 
2019 e 2020.  

  Dados Abertos 

1 
T1.1 - Anuário Internacional 2018 - Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2008-2017 

2 
T1.2 - Anuário Internacional 2018 - Produção de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2008-2017 

3 
T1.3 - Anuário Internacional 2018 - Consumo de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2008-2017 

4 
T1.4 - Anuário Internacional 2018 - Capacidade total efetiva de refino, segundo regiões geográficas, países e 

blocos econômicos - 2008-2017 

5 
T1.5 - Anuário Internacional 2018 - Preços médios no mercado spot dos petróleos dos tipos Brent e (WTI) - 2008-

2017 

6 
T1.6 - Anuário Internacional 2018 - Reservas provadas de gás natural, segundo regiões geográficas, países e 

blocos econômicos - 2008-2017 

7 
T1.7 - Anuário Internacional 2018 - Produção de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2008-2017 

8 
T1.8 - Anuário Internacional 2018 - Consumo de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2008-2017 

9 
T5.3 - Anuário Estatístico 2018 - Resultado da 4ª Rodada de Licitações de Áreas com Acumulações Marginais 

promovida pela ANP – 2017 

10 G1.06 - Evolução dos preços médios mensais no mercado spot dos petróleos dos tipos Brent e WTI – 2017 

11 
T1.1 - Anuário Estatístico 2019 - Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2009-2018 

12 
T1.2 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos econômicos - 

2009-2018 

13 
T1.3 - Anuário Estatístico 2019 - Consumo de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos econômicos - 

2009-2018 

14 
T1.4 - Anuário Estatístico 2019 - Capacidade total efetiva de refino, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2009-2018 

15 T1.5 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios no mercado spot dos petróleos dos tipos Brent e WTI - 2009-2018 

16 
T1.6 - Anuário Estatístico 2019 - Reservas provadas de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2009-2018 
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17 
T1.7 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2009-2018 

18 
T1.8 - Anuário Estatístico 2019 - Consumo de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2009-2018 

19 Q 2.01 - Anuário Estatístico 2019 - Blocos na fase de exploração em 31/12/2018 

20 Q 2.02 - Anuário Estatístico 2019 - Campos na etapa de desenvolvimento da fase de produção em 31/12/2018 

21 Q 2.03 - Anuário Estatístico 2019 - Campos na fase de produção em 31/12/2018 

22 T2.01 - Anuário Estatístico 2019 - Levantamentos geofísicos por tipo - 2009-2018 

23 T2.02 - Anuário Estatístico 2019 - Poços perfurados, por localização (terra e mar), segundo o tipo - 2009-2018 

24 
T2.03 - Anuário Estatístico 2019 - Reservas totais de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2009-2018 

25 
T2.04 - Anuário Estatístico 2019 - Reservas provadas de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação - 2009-2018 

26 
T2.05 - Anuário Estatístico 2019 - Reservas totais de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação - 2009-2018 

27 
T2.06 - Anuário Estatístico 2019 - Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo 

Unidades da Federação - 2009-2018 

28 
T2.07 - Anuário Estatístico 2019 - Número de poços produtores de petróleo e de gás natural, por localização (terra 

e mar), segundo Unidades da Federação - 2009-2018 

29 
T2.08 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de petróleo, por corrente, segundo Bacia Sedimentar e Unidades da 

Federação – 2018 

30 
T2.09 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2009-2018 

31 T2.10 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de LGN, segundo Unidades da Federação - 2009-2018 

32 T2.11 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de petróleo e gás natural, por concessionário - 2018 

33 T2.12 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de petróleo e gás natural, por operador - 2018 

34 
T2.13 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2009-2018 

35 
T2.14 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de gás natural associado e não associado, segundo Unidades da 

Federação - 2009-2018 

36 
T2.15 - Anuário Estatístico 2019 - Reinjeção de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2009-2018 

37 
T2.16 - Anuário Estatístico 2019 - Queima e perda de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação - 2009-2018 

38 
T2.17 - Anuário Estatístico 2019 - Distribuição de royalties sobre a produção de petróleo e de gás natural, segundo 

beneficiários - 2009-2018 

39 
T2.18 - Anuário Estatístico 2019 - Distribuição da participação especial sobre a produção de petróleo e de gás 

natural, segundo beneficiários - 2009-2018 

40 
T2.19 - Anuário Estatístico 2019 - Pagamento pela ocupação ou retenção de área, segundo etapas de operação - 

2009-2018 

41 
T2.20 - Anuário Estatístico 2019 - Pagamento aos proprietários de terra de participação sobre a produção de 

petróleo e de gás natural, segundo Unidades da Federação - 2009-2018 

42 
T2.21 - Anuário Estatístico 2019 - Obrigação de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

por concessionário - 2009-2018 



   
Plano de Dados Abertos (Maio/2021 – Maio/2023) | OUV – ANP 

 
 

25 

 

43 
T2.22 - Anuário Estatístico 2019 - Evolução dos investimentos realizados no Programa de Recursos Humanos da 

ANP (PRH-ANP) para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis - 2009-2018 

44 
T2.23 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios de referência do petróleo, segundo Unidades da Federação - 

2009-2018 

45 
T2.24 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios de referência do gás natural, segundo Unidades da Federação - 

2009-2018 

46 T2.25 - Anuário Estatístico 2019 - Evolução da capacidade de refino, segundo refinarias - 2009-2018 

47 T2.26 - Anuário Estatístico 2019 - Capacidade de refino - 31/12/2018 

48 
T2.27 - Anuário Estatístico 2019 - Volume de carga processada, segundo origem (nacional e importada), regiões 

geográficas, países e blocos econômicos de procedência - 2009-2018 

49 
T2.28 - Anuário Estatístico 2019 - Volume de carga processada, por origem (nacional e importada), segundo 

refinarias - 2018 

50 T2.29 - Anuário Estatístico 2019 - Capacidade de armazenamento nas refinarias - 31/12/2018 

51 
T2.30 - Anuário Estatístico 2019 - Evolução da capacidade de processamento de gás natural, segundo polos 

produtores - 2009-2018 

52 
T2.31 - Anuário Estatístico 2019 - Capacidade de processamento de gás natural, segundo polos produtores - 

31/12/2018 

53 
T2.32 - Anuário Estatístico 2019 - Volumes de gás natural processado e produção de gás natural seco, GLP, C5+, 

etano e propano, segundo polos produtores - 2018 

54 
T2.33 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de gás natural seco, GLP, C5+, etano e propano em polos produtores - 

2009-2018 

55 T2.34 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de derivados de petróleo energéticos e não energéticos - 2009-2018 

56 
T2.35 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de derivados de petróleo energéticos e não energéticos, por tipo de 

unidade produtora - 2018 

57 
T2.36 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de derivados de petróleo energéticos e não energéticos, por refinarias 

- 2018 

58 
T2.37 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de derivados de petróleo energéticos em centrais petroquímicas - 

2009-2018 

59 
T2.38 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de gasolina A, 

segundo Grandes Regiões - 2009-2018 

60 
T2.39 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo diesel, 

segundo Grandes Regiões - 2009-2018 

61 
T2.40 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de GLP, segundo 

Grandes Regiões - 2009-2018 

62 
T2.41 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de querosene de 

aviação, segundo Grandes Regiões - 2009-2018 

63 
T2.42 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo combustível 

A1, segundo Grandes Regiões - 2009-2018 

64 
T2.43 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo combustível 

A2, segundo Grandes Regiões - 2009-2018 

65 
T2.44 - Anuário Estatístico 2019 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo combustível 

B1, segundo Grandes Regiões - 2009-2018 

66 T2.45 - Anuário Estatístico 2019 - Volume de xisto bruto processado e produção de derivados de xisto - 2009-2018 

67 
T2.46 - Anuário Estatístico 2019 - Capacidade de armazenamento de petróleo, seus derivados e etanol, segundo 

terminais - 31/12/2018 

68 
T2.47 - Anuário Estatístico 2019 - Quantidade e extensão de dutos em operação, por função, segundo produtos 

movimentados - 31/12/2018 
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69 
T2.48 - Anuário Estatístico 2019 - Importação de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos de procedência - 2009-2018 

70 
T2.49 - Anuário Estatístico 2019 - Exportação de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos de destino - 2009-2018 

71 
T2.50 - Anuário Estatístico 2019 - Valores da importação e da exportação de petróleo e preços médios do petróleo 

importado e exportado - 2009-2018 

72 
T2.51 - Anuário Estatístico 2019 - Importação de derivados de petróleo, segundo regiões geográficas, países e 

blocos econômicos de procedência – 2018 

73 T2.52 - Anuário Estatístico 2019 - Importação de derivados de petróleo energéticos e não energéticos - 2009-2018 

74 
T2.53 - Anuário Estatístico 2019 - Exportação de derivados de petróleo energéticos e não energéticos, segundo 

regiões geográficas, países e blocos econômicos de destino - 2018 

75 T2.54 - Anuário Estatístico 2019 - Exportação de derivados de petróleo energéticos e não energéticos - 2009-2018 

76 T2.55 - Anuário Estatístico 2019 - Valores da importação e da exportação de derivados de petróleo - 2009-2018 

77 T2.56 - Anuário Estatístico 2019 - Dependência externa de petróleo e seus derivados - 2009-2018 

78 T2.57 - Anuário Estatístico 2019 - Importação de gás natural, segundo países de procedência - 2009-2018 

79 
T2.58 - Anuário Estatístico 2019 - Dispêndio com importação e valores médios do gás natural importado - 2009-

2018 

80 T2.59 - Anuário Estatístico 2019 - Exportação de Gás Natural Liquefeito (GNL) - 2009-2018 

81 
T2.60 - Anuário Estatístico 2019 - Receita com exportação e valores médios do gás natural liquefeito (GNL) 

exportado - 2009-2018 

82 
T3.01 - Anuário Estatístico 2019 - Quantidade de bases de distribuição de combustíveis líquidos derivados de 

petróleo e de etanol automotivo, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 31/12/2018 

83 
T3.02 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas nacionais, pelas distribuidoras, dos principais derivados de petróleo - 

2009-2018 

84 
T3.03 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de óleo diesel, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2009-2018 

85 
T3.04 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo diesel, em ordem 

decrescente – 2018 

86 
T3.05 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de gasolina C, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e Unidades 

da Federação - 2009-2018 

87 
T3.06 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de gasolina C, em ordem 

decrescente – 2018 

88 
T3.07 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de GLP, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

89 
T3.08 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de GLP, em ordem 

decrescente – 2018 

90 
T3.09 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de óleo combustível, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2009-2018 

91 
T3.10 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo combustível, em 

ordem decrescente – 2018 

92 
T3.11 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de QAV, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

93 
T3.12 - Anuário Estatístico 2019 -Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de QAV, em ordem 

decrescente – 2018 

94 
T3.13 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de querosene iluminante, pelas distribuidoras, segundo Grandes 

Regiões e Unidades da Federação - 2009-2018 
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95 
T3.14 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de querosene iluminante, 

em ordem decrescente – 2018 

96 
T3.15 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de gasolina de aviação, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2009-2018 

97 
T3.16 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de gasolina de aviação, em 

ordem decrescente – 2018 

98 
T3.17 - Anuário Estatístico 2019 - Quantidade de postos revendedores de combustíveis automotivos, por 

bandeira, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2018 

99 
T3.18 - Anuário Estatístico 2019 - Distribuição percentual dos postos revendedores de combustíveis automotivos 

no Brasil, segundo a bandeira, em ordem decrescente - 31/12/2018 

100 
T3.19 - Anuário Estatístico 2019 - Quantidade de transportadores revendedores retalhistas - TRRs de 

combustíveis, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 31/12/2018 

101 
T3.20 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio da gasolina C ao consumidor, segundo Grandes Regiões e Unidades 

da Federação - 2009-2018 

102 
T3.21 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do óleo diesel ao consumidor, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2009-2018 

103 
T3.22 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do GLP ao consumidor, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

104 
T3.23 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do GNV ao consumidor, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

105 
T3.24 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do querosene iluminante ao consumidor, segundo Municípios 

selecionados - 2009-2018 

106 
T3.25 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do óleo combustível A1 ao consumidor, segundo Municípios 

selecionados - 2009-2018 

107 
T3.26 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do querosene de aviação ao consumidor, segundo Municípios 

selecionados - 2009-2018 

108 
T3.27 - Anuário Estatístico 2019 - Amostras coletadas e amostras não conformes, por combustível, segundo as 

especificações da ANP - 2009-2018 

109 
T3.28 - Anuário Estatístico 2019 - Amostras não conformes de combustível, por natureza, segundo as 

especificações da ANP - 2009-2018 

110 
T3.29 - Anuário Estatístico 2019 - Ações de fiscalização do abastecimento: infrações, interdições e apreensões, 

por segmento - 2018 

111 
T3.30 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de gás natural, pelos produtores, segundo Grandes Regiões e Unidades 

da Federação - 2009-2018 

112 
T3.31 - Anuário Estatístico 2019 - Consumo próprio total de gás natural, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

113 T3.32 - Anuário Estatístico 2019 - Balanço do gás natural no Brasil - 2009-2018 

114 
T4.01 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de etanol anidro e hidratado, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

115 
T4.02 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de etanol anidro, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 

2009-2018 

116 
T4.03 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de etanol hidratado, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2009-2018 

117 T4.04 - Anuário Estatístico 2019 - Importação de etanol, segundo regiões geográficas e países - 2011-2018 

118 T4.05 - Anuário Estatístico 2019 - Exportação de etanol, segundo regiões geográficas e países - 2009-2018 

119 
T4.06 - Anuário Estatístico 2019 - Vendas de etanol hidratado, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2009-2018 

120 
T4.07 - Anuário Estatístico 2019 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de etanol hidratado, em 

ordem decrescente - 2018 

121 
T4.08 - Anuário Estatístico 2019 - Preço médio do etanol hidratado ao consumidor, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2009-2018 
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122 T4.09 - Anuário Estatístico 2019 - Capacidade instalada de biodiesel (B100), segundo unidades produtoras - 2018 

123 
T4.10 - Anuário Estatístico 2019 - Produção de biodiesel (B100), segundo grandes regiões e unidades da 

Federação - 2009-2018 

124 T4.11 - Anuário Estatístico 2019 - Consumo mensal de metanol, segundo Grandes Regiões - 2018 

125 
T4.12 - Anuário Estatístico 2019 - Glicerina gerada na produção de biodiesel - B100, segundo Grandes Regiões - 

2018 

126 T4.13- Anuário Estatístico 2019 - Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (B100) no Brasil - 2009-2018 

127 T4.14 - Anuário Estatístico 2019 - Resumo dos leilões de biodiesel da ANP - 2005-2018 

128 
T5.1 - Anuário Estatístico 2019 - Resultado da 14ª e 15ª Rodadas de Licitações promovida pela ANP, por blocos, 

segundo bacias sedimentares - 2018 

129 
T5.2 - Anuário Estatístico 2019 - Resultados da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Rodadas de Licitações de Partilha de Produção no 

Pré-sal – 2018 

130 
T5.3 - Anuário Estatístico 2019 - Resultado das Rodadas de Licitações para Concessão de Blocos, por rodada - 

1999-2018 

131 
T5.4 - Anuário Estatístico 2019 - Resultado das Rodadas de Licitações de Partilha de Produção do Pré-sal - 2013-

2018 

132 
T1.1 - Anuário Estatístico 2020 - Reservas provadas de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2010-2019 

133 
T1.2 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos econômicos - 

2010-2019 

134 
T1.3 - Anuário Estatístico 2020 - Consumo de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos econômicos - 

2010-2019 

135 
T1.4 - Anuário Estatístico 2020 - Capacidade total efetiva de refino, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2010-2019 

136 T1.5 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios no mercado spot dos petróleos dos tipos Brent e WTI - 2010-2019 

137 
T1.6 - Anuário Estatístico 2020 - Reservas provadas de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2010-2019 

138 
T1.7 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2010-2019 

139 
T1.8 - Anuário Estatístico 2020 - Consumo de gás natural, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos - 2010-2019 

140 Q 2.01 - Anuário Estatístico 2020 - Blocos na fase de exploração em 31/12/2019 

141 Q 2.02 - Anuário Estatístico 2020 - Campos na etapa de desenvolvimento da fase de produção em 31/12/2019 

142 Q 2.03 - Anuário Estatístico 2020 - Campos na fase de produção em 31/12/2019 

143 T2.01 - Anuário Estatístico 2020 - Levantamentos geofísicos por tipo - 2010-2019 

144 T2.02 - Anuário Estatístico 2020 - Poços perfurados, por localização (terra e mar), segundo o tipo - 2010-2019 

145 
T2.03 - Anuário Estatístico 2020 - Reservas totais de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2010-2019 

146 
T2.04 - Anuário Estatístico 2020 - Reservas provadas de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação - 2010-2019 

147 
T2.05 - Anuário Estatístico 2020 - Reservas totais de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação - 2010-2019 

148 
T2.06 - Anuário Estatístico 2020 - Reservas provadas de gás natural, por localização (terra e mar), segundo 

Unidades da Federação - 2010-2019 
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149 
T2.07 - Anuário Estatístico 2020 - Número de poços produtores de petróleo e de gás natural, por localização (terra 

e mar), segundo Unidades da Federação - 2010-2019 

150 
T2.08 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de petróleo, por corrente, segundo Bacia Sedimentar e Unidades da 

Federação - 2019 

151 
T2.09 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de petróleo, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2010-2019 

152 T2.10 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de LGN, segundo Unidades da Federação - 2010-2019 

153 T2.11 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de petróleo e gás natural, por concessionário - 2019 

154 T2.12 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de petróleo e gás natural, por operador - 2019 

155 
T2.13 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2010-2019 

156 
T2.14 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de gás natural associado e não associado, segundo Unidades da 

Federação - 2010-2019 

157 
T2.15 - Anuário Estatístico 2020 - Reinjeção de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades da 

Federação - 2010-2019 

158 
T2.16 - Anuário Estatístico 2020 - Queima e perda de gás natural, por localização (terra e mar), segundo Unidades 

da Federação - 2010-2019 

159 
T2.17 - Anuário Estatístico 2020 - Distribuição de royalties sobre a produção de petróleo e de gás natural, segundo 

beneficiários - 2010-2019 

160 
T2.18 - Anuário Estatístico 2020 - Distribuição da participação especial sobre a produção de petróleo e de gás 

natural, segundo beneficiários - 2010-2019 

161 
T2.19 - Anuário Estatístico 2020 - Pagamento pela ocupação ou retenção de área, segundo etapas de operação - 

2010-2019 

162 
T2.20 - Anuário Estatístico 2020 - Pagamento aos proprietários de terra de participação sobre a produção de 

petróleo e de gás natural, segundo Unidades da Federação - 2010-2019 

163 
T2.21 - Anuário Estatístico 2020 - Obrigação de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

por concessionário - 2010-2019 

164 
T2.22 - Anuário Estatístico 2020 - Evolução dos investimentos realizados no Programa de Recursos Humanos da 

ANP (PRH-ANP) para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis - 2010-2019 

165 
T2.23 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios de referência do petróleo, segundo Unidades da Federação - 

2010-2019 

166 
T2.24 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios de referência do gás natural, segundo Unidades da Federação - 

2010-2019 

167 T2.25 - Anuário Estatístico 2020 - Evolução da capacidade de refino, segundo refinarias - 2010-2019 

168 T2.26 - Anuário Estatístico 2020 - Capacidade de refino - 31/12/2019 

169 
T2.27 - Anuário Estatístico 2020 - Volume de carga processada, segundo origem (nacional e importada), regiões 

geográficas, países e blocos econômicos de procedência - 2010-2019 

170 
T2.28 - Anuário Estatístico 2020- Volume de carga processada, por origem (nacional e importada), segundo 

refinarias - 2019 

171 T2.29 - Anuário Estatístico 2020 - Capacidade de armazenamento nas refinarias - 31/12/2019 

172 
T2.30 - Anuário Estatístico 2020 - Evolução da capacidade de processamento de gás natural, segundo polos 

produtores - 2010-2019 

173 
T2.31 - Anuário Estatístico 2020 - Capacidade de processamento de gás natural, segundo polos produtores - 

31/12/2019 
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174 
T2.32 - Anuário Estatístico 2020 - Volumes de gás natural processado e produção de gás natural seco, GLP, C5+, 

etano e propano, segundo polos produtores - 2019 

175 
T2.33 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de gás natural seco, GLP, C5+, etano e propano em polos produtores - 

2010-2019 

176 T2.34 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de derivados de petróleo energéticos e não energéticos - 2010-2019 

177 
T2.35 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de derivados de petróleo energéticos e não energéticos, por tipo de 

unidade produtora - 2019 

178 
T2.36 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de derivados de petróleo energéticos e não energéticos, por refinarias 

- 2019 

179 
T2.37 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de derivados de petróleo energéticos em centrais petroquímicas - 

2010-2019 

180 
T2.38 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de gasolina A, 

segundo Grandes Regiões - 2010-2019 

181 
T2.39 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo diesel, 

segundo Grandes Regiões - 2010-2019 

182 
T2.40 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de GLP, segundo 

Grandes Regiões - 2010-2019 

183 
T2.41 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de querosene de 

aviação, segundo Grandes Regiões - 2010-2019 

184 
T2.42 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo combustível 

A1, segundo Grandes Regiões - 2010-2019 

185 
T2.43 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo combustível 

A2, segundo Grandes Regiões - 2010-2019 

186 
T2.44 - Anuário Estatístico 2020 - Preços médios ponderados de produtores e importadores de óleo combustível 

B1, segundo Grandes Regiões - 2010-2019 

187 T2.45 - Anuário Estatístico 2020 - Volume de xisto bruto processado e produção de derivados de xisto - 2010-2019 

188 
T2.46 - Anuário Estatístico 2020 - Capacidade de armazenamento de petróleo, seus derivados e etanol, segundo 

terminais - 31/12/2019 

189 
T2.47 - Anuário Estatístico 2020 - Quantidade e extensão de dutos em operação, por função, segundo produtos 

movimentados - 31/12/2019 

190 
T2.48 - Anuário Estatístico 2020 - Importação de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos de procedência - 2010-2019 

191 
T2.49 - Anuário Estatístico 2020 - Exportação de petróleo, segundo regiões geográficas, países e blocos 

econômicos de destino - 2010-2019 

192 
T2.50 - Anuário Estatístico 2020 - Valores da importação e da exportação de petróleo e preços médios do petróleo 

importado e exportado - 2010-2019 

193 
T2.51 - Anuário Estatístico 2020 - Importação de derivados de petróleo, segundo regiões geográficas, países e 

blocos econômicos de procedência - 2019 

194 T2.52 - Anuário Estatístico 2020 - Importação de derivados de petróleo energéticos e não energéticos - 2010-2019 

195 
T2.53 - Anuário Estatístico 2020 - Exportação de derivados de petróleo energéticos e não energéticos, segundo 

regiões geográficas, países e blocos econômicos de destino - 2019 

196 T2.54 - Anuário Estatístico 2020 - Exportação de derivados de petróleo energéticos e não energéticos - 2010-2019 

197 T2.55 - Anuário Estatístico 2020 - Valores da importação e da exportação de derivados de petróleo - 2010-2019 

198 T2.56 - Anuário Estatístico 2020 - Dependência externa de petróleo e seus derivados - 2010-2019 

199 T2.57 - Anuário Estatístico 2020 - Importação de gás natural, segundo países de procedência - 2010-2019 
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200 
T2.58 - Anuário Estatístico 2020 - Dispêndio com importação e valores médios do gás natural importado - 2010-

2019 

201 T2.59 - Anuário Estatístico 2020 - Exportação de Gás Natural Liquefeito (GNL) - 2010-2019 

202 
T2.60 - Anuário Estatístico 2020 -Receita com exportação e valores médios do gás natural liquefeito (GNL) 

exportado - 2010-2019 

203 
T3.01 - Anuário Estatístico 2020 - Quantidade de bases de distribuição de combustíveis líquidos derivados de 

petróleo e de etanol automotivo, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 31/12/2019 

204 
T3.02 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas nacionais, pelas distribuidoras, dos principais derivados de petróleo - 

2010-2019 

205 
T3.03 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de óleo diesel, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2010-2019 

206 
T3.04 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo diesel, em ordem 

decrescente - 2019 

207 
T3.05 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de gasolina C, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e Unidades 

da Federação - 2010-2019 

208 
T3.06 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de gasolina C, em ordem 

decrescente - 2019 

209 
T3.07 - Anuário Estatístico 2020 -Vendas de GLP, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 

210 
T3.08 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de GLP, em ordem 

decrescente - 2019 

211 
T3.09 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de óleo combustível, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2010-2019 

212 
T3.10 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de óleo combustível, em 

ordem decrescente - 2019 

213 
T3.11 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de QAV, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 

214 
T3.12 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de QAV, em ordem 

decrescente - 2019 

215 
T3.13 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de querosene iluminante, pelas distribuidoras, segundo Grandes 

Regiões e Unidades da Federação - 2010-2019 

216 
T3.14 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de querosene iluminante, 

em ordem decrescente - 2019 

217 
T3.15 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de gasolina de aviação, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2010-2019 

218 
T3.16 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de gasolina de aviação, em 

ordem decrescente - 2019 

219 
T3.17 - Anuário Estatístico 2020 - Quantidade de postos revendedores de combustíveis automotivos, por 

bandeira, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019 

220 
T3.18 - Anuário Estatístico 2020 - Distribuição percentual dos postos revendedores de combustíveis automotivos 

no Brasil, segundo a bandeira, em ordem decrescente - 31/12/2019 

221 
T3.19 - Anuário Estatístico 2020 - Quantidade de transportadores revendedores retalhistas - TRRs de 

combustíveis, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 31/12/2019 

222 
T3.20 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio da gasolina C ao consumidor, segundo Grandes Regiões e Unidades 

da Federação - 2010-2019 

223 
T3.21 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do óleo diesel ao consumidor, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2010-2019 

224 
T3.22 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do GLP ao consumidor, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 
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225 
T3.23 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do GNV ao consumidor, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 

226 
T3.24 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do querosene iluminante ao consumidor, segundo Municípios 

selecionados - 2010-2019 

227 
T3.25 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do óleo combustível A1 ao consumidor, segundo Municípios 

selecionados - 2010-2019 

228 
T3.26 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do querosene de aviação ao consumidor, segundo Municípios 

selecionados - 2010-2019 

229 
T3.27 - Anuário Estatístico 2020 - Amostras coletadas e amostras não conformes, por combustível, segundo as 

especificações da ANP - 2010-2019 

230 
T3.28 - Anuário Estatístico 2020 - Amostras não conformes de combustível, por natureza, segundo as 

especificações da ANP - 2010-2019 

231 
T3.29 - Anuário Estatístico 2020 - Ações de fiscalização do abastecimento: infrações, interdições e apreensões, 

por segmento - 2019 

232 
T3.30 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de gás natural, pelos produtores, segundo Grandes Regiões e Unidades 

da Federação - 2010-2019 

233 
T3.31 - Anuário Estatístico 2020 - Consumo próprio total de gás natural, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 

234 T3.32 - Anuário Estatístico 2020 - Balanço do gás natural no Brasil - 2010-2019 

235 
T4.01 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de etanol anidro e hidratado, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 

236 
T4.02 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de etanol anidro, segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação - 

2010-2019 

237 
T4.03 - Anuário Estatístico 2020 - Produção de etanol hidratado, segundo Grandes Regiões e Unidades da 

Federação - 2010-2019 

238 T4.04 - Anuário Estatístico 2020 - Importação de etanol, segundo regiões geográficas e países - 2011-2019 

239 T4.05 - Anuário Estatístico 2020 - Exportação de etanol, segundo regiões geográficas e países - 2010-2019 

240 
T4.06 - Anuário Estatístico 2020 - Vendas de etanol hidratado, pelas distribuidoras, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2010-2019 

241 
T4.07 - Anuário Estatístico 2020 - Participação das distribuidoras nas vendas nacionais de etanol hidratado, em 

ordem decrescente - 2019 

242 
T4.08 - Anuário Estatístico 2020 - Preço médio do etanol hidratado ao consumidor, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2010-2019 

243 T4.09 - Anuário Estatístico 2020 - Capacidade instalada de biodiesel (B100), segundo unidades produtoras - 2019 

244 
T4.10 - Anuário Estatístico 2020- Produção de biodiesel (B100), segundo grandes regiões e unidades da Federação 

- 2010-2019 

245 T4.11 - Anuário Estatístico 2020 - Consumo mensal de metanol, segundo Grandes Regiões - 2019 

246 
T4.12 - Anuário Estatístico 2020 - Glicerina gerada na produção de biodiesel - B100, segundo Grandes Regiões - 

2019 

247 T4.13- Anuário Estatístico 2020 - Matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel (B100) no Brasil - 2010-2019 

248 T4.14 - Anuário Estatístico 2020 - Resumo dos leilões de biodiesel da ANP - 2005-2019 

249 
T5.1 - Anuário Estatístico 2020 - Resultado da 16ª Rodada de Licitações promovida pela ANP, por blocos, segundo 

bacias sedimentares - 2019 

250 
T5.2 - Anuário Estatístico 2020 - Resultados da 6ª Licitação de Partilha de Produção e da Rodada de Licitações do 

Excedente da Cessão Onerosa sob o regime de Partilha de Produção - 2019 

251 
T5.3 - Anuário Estatístico 2020 - Resultado das Licitações do 1º Ciclo da Oferta Permanente 2019 - Blocos e Áreas 

por Bacias Sedimentares 
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252 
T5.4 - Anuário Estatístico 2020 - Resultado das rodadas de licitações para concessão de blocos, por rodada - 1999-

2019 

253 
T5.5 - Anuário Estatístico 2020 - Resultado das rodadas sob o regime de partilha de produção do Pré-sal - 2013-

2019 

254 T5.6 - Anuário Estatístico 2020 - Resultado da Oferta Permanente de blocos e áreas, por ciclos - 2019 

 

VI. O PROCESSO DE CATALOGAÇÃO  

Conforme mencionado anteriormente, em 2018, a Agência promoveu Consulta Pública 
para primeiro processo de catalogação de Dados. Após a Consulta, foram contactadas as 
Superintendências da área finalística para divulgação dos dados relacionados na consulta. 

Atualmente, as manifestações recebidas por meio dos sistemas eletrônicos Fala.Br e e-
SIC, bem como da Central de Atendimento, orientam o esforço de divulgação de dados na 
Agência. 

Em 2020, os assuntos mais requeridos pelos cidadãos, como usuários externos, foram: 

• Volume de comercialização de derivados de petróleo e gás natural e 
biocombustíveis 

• Dados da pesquisa de preços de combustíveis 
• Dados de cadastro dos postos revendedores 
• Dados dos concessionários de E&P 
• Dados da produção de petróleo e gás natural 
• Dados da produção de biocombustíveis 

 

Dentre os assuntos mencionados, três constam nos dados divulgados pela ANP, 
restando como informações ainda não divulgadas: 

• Dados da pesquisa de preços de combustíveis 
• Dados de cadastro dos postos revendedores 
• Dados dos concessionários de E&P 
 
Além destes, são ainda solicitados pelos manifestantes: 

• Dados relacionados à contratações e execução orçamentária; 
• Dados relacionados à pessoal; 
• Dados relacionados à fiscalização. 
 
 

A partir do levantamento de assuntos mais abordados pela Central de Atendimento, 
torna-se, então, necessário conversar com as demais Unidades que compõem a Agência, e que 
ainda não participam do projeto, porém, cujos assuntos são demandados pelo público externo. 
O objetivo da reunião com as Superintendências será apresentar o projeto Dados Abertos e, 
ainda, sensibilizá-las com respeito à divulgação de dados de interesse para a sociedade, em 
consonância com a recente Lei Geral de Proteção de Dados e com a Lei de Acesso à Informação. 

Deste modo, o Cronograma de implementação de dados previsto para o próximo 
biênio, consistiria em um mínimo de inclusão das seguintes informações, por ordem de 
prioridade: 
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Cronograma de Abertura de Bases 

Nome da Base 

de Dados 
Descrição da Base Unidade Responsável 

Frequência 

Atualização 

Meta 

Abertura 

1 - Ações de 

Fiscalização 

Dados relativos às ações 

de fiscalização - após sua 

execução. 

SFI 
Francisco Nelson 

Castro Neves 
Mensal Dez/2022 

2 - Execução 

Orçamentária 

Dados relativos à 

execução orçamentária 

em curso. 

SFO 
Alexandrre 

Furtado 
Mensal Dez/2022 

3 - Contratos 

Administrativos 

Dados relativos a todos 

os contratos 

administrativos geridos 

pela Agência, em 

diversas Unidades. 

SGA Wagner Marques Mensal Dez/2022 

4 - Programa de 

Recursos 

Humanos 

Dados relativos ao 

Programa de Recursos 

Humanos da ANP para 

distribuição de Bolsas de 

Mestrado e Doutorado 

com temática em 

combustíveis, em todo o 

país, a partir de 

percentual previsto para 

ser destinado por lei à 

pesquisa, por meio de 

recolhimento pelos 

concessionários. 

SPD 
Eduardo da Silva 

Torres 
Anual Dez/2022 

 

O presente cronograma visa incluir dados do Inventário que, atualmente, não são 
divulgados pelo projeto – todavia, cumpre assinalar que muitos deles são divulgados em 
outros portais, tais como Comprasnet Contratos, Painéis Dinâmicos da ANP, entre outros.  

 

Inventário de Dados ANP 

Total de Dados: 153 

Dados Sigilosos 9 

Dados Abertos 

Divulgados Projeto 53 

Divulgados demais plataformas  53 

Dados não divulgados 47 
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VII. SUSTENTAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE 

Os dados abertos são regularmente atualizados pelas Superintendências e 

acompanhados pela Ouvidoria, conforme períodos subsequentes: 

1 Autorizações de Gás Natural Trimestral 

2 Blocos com Fase Exploratória Encerrada Mensal 

3 Capacidade de Armazenagem de Terminais Trimestral 

4 
Distribuidores de Combustíveis Líquidos - Agentes Inutilizadores de botijões de GLP 

cadastrados 
Semestral  

5 Distribuidores de Combustíveis Líquidos - Contratos de cessão de espaço ou carregamento Semanal  

6 
Distribuidores de Combustíveis Líquidos - Filiais de distribuidores autorizados ao exercício 

da atividade 
Mensal 

7 Fiscalização de Conteúdo Local Rodada 

8 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Declaração de Comercialidade Mensal 

9 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Indícios de Hidrocarbonetos Mensal 

10 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Lista de Concessões Mensal 

11 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Poços Exploratórios Concluídos Mensal 

12 Gestão de Contratos de Exploração e Produção - Poços Exploratórios em Atividade Mensal 

13 Importações e Exportações de Gás Natural Mensal 

14 Importações e Exportações de Petróleo Mensal 

15 Importações e Exportações de Etanol Mensal 

16 Importações e Exportações Derivados de Petróleo Mensal 

17 Lista de Plataformas em Operação Mensal 

18 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Asfaltos Mensal  

19 
Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Combustíveis de 

Aviação 
Mensal  

20 
Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Combustíveis 

líquidos 
Mensal  
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21 
Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Gás Liquefeito 

de Petróleo 
Mensal  

22 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Lubrificantes Mensal  

23 Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Solventes Mensal  

24 
Movimentação de derivados de petróleo, gás natural e biocombustíveis - Transportador 

Revendedor Retalhista (TRR) 
Mensal  

25 Multas aplicadas - vencimento a partir de 2016 Anual 

26 PMQC - Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis Mensal 

27 Participações Governamentais Anual  

28 
Processamento de Petróleo e Produção de Derivados - Produção Nacional de Derivados 

de Petróleo - m³ 
Mensal 

29 Processamento de Petróleo e Produção de Derivados - Volume refinado m³ Mensal 

30 Produção de Biocombustíveis - biodiesel Mensal 

31 Produção de Biocombustíveis - etanol Mensal 

32 Produção de petróleo e gás natural nacional - Dados históricos Mensal  

33 Produção de petróleo e gás natural nacional por estado e localização Mensal  

34 Relação de Concessionários Rodada 

35 Relação de Concessionários - país de origem Rodada 

36 Rodadas de licitação de petróleo e gás natural Rodada  

37 Série histórica de preços de combustíveis - revenda Semestral 

38 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis Mensal 

39 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - GLP Anual  

40 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Asfalto Anual  

41 Vendas de derivados de petróleo e biocombustíveis - biodiesel Mensal 

42 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Etanol Hidratado Anual  

43 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Gasolina C Anual  
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44 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Gasolina de Aviação Anual  

45 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Óleo Combustível Anual  

46 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Óleo Diesel Anual  

47 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Querosene de Aviação Anual  

48 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Querosene Iluminante Anual  

49 Vendas de derivados de petróleo e biocombustíveis - Por Segmento Mensal  

50 Vendas de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis - Por Tipo Mensal  

51 Anuário Estatístico 2018 Anual 

52 Anuário Estatístico 2019 Anual 

53 Anuário Estatístico 2020 Anual 

 

 
As atualizações são regularmente comunicadas à Controladoria-Geral da União por via 

eletrônica e/ou física.  

Os dados abertos selecionados pela ANP para divulgação são publicados na página da 
Agência, gov.br/anp, e na página da Controladoria Geral da União/CGU, dados.gov.br.  Em 
relação aos dados relacionados, no ano de 2020, obtiveram-se as seguintes quantidades de 
acessos: 
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Baseada no número de acessos, a equipe da Ouvidoria espera ampliar o uso, por meio 
da divulgação do projeto. No futuro, deseja-se incluir também os acessos ao Portal 
Dados.gov.br e ainda conhecer o número de reclamações em relação ao quantitativo total de 
acessos. 

 

VIII. PLANOS DE AÇÃO  
 

O ano de 2020 foi um ano sui generis para o mundo como um todo e, em relação ao 
Plano de Dados Abertos da ANP, em particular, pois impediu que se concretizassem os planos 
de divulgação e expansão do projeto, conforme traçado no PDA 2019-2021 elaborado pela 
ANP. 

Assim, após interrupção de planos ocorrida em 2020, prevê-se para os próximos anos, 
em linhas gerais, a seguinte execução: 

 

Maio de 2021 a Maio de 2022 

Primeira Ação: 

Incorporar ao projeto as Superintendências não participantes, especialmente, as da 
área-meio, de modo a ampliar o escopo do projeto internamente, no âmbito da Agência; 
 

Atividades:  

Reuniões online de forma geral e/ou individual junto às diversas Unidades, envio de 
instruções, feedback pela Ouvidoria.  

 

Unidade: 

As Superintendências convidadas a participar deste evento serão as Unidades internas 
ainda não incorporadas ao Projeto:  

• Superintendência de Avaliação Geológica e Econômica/SAG 
• Superintendência de Dados Técnicos/SDT 
• Superintendência de Fiscalização do Abastecimento/SFI 
• Superintendência de Gestão Administrativa e Aquisições/SGA 
• Superintendência de Gestão de Pessoas e Conhecimento/SGP 
• Superintendência de Gestão Financeira e Orçamentária/SFO 
• Superintendência de Governança e Estratégia/SGE 
• Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico/SPD 
• Superintendência de Segurança Operacional e Meio-Ambiente/SSM 
• Superintendência de Tecnologia da Informação/STI 

 

Meta: 

Ampliar em 25% (vinte e cinco por cento), pelo menos, o quantitativo de informações a 
serem incluídas, consoante as demandas recebidas em maior número pela Ouvidoria por meio 
de seus canais de atendimento, relacionadas às informações sobre resultados de atividades de 
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 fiscalização, dados de contratos administrativos e respectivos custos, dados orçamentários, 
segurança em relação às atividades de fiscalização em meio-ambiente e petróleo, entre outros. 
 

 

Segunda Ação: 

Divulgar o projeto em meio acadêmico, especialmente as Universidades Públicas 
contempladas com o Programa de Recursos Humanos - PRH da ANP, que visa a distribuição de 
bolsas de estudo entre alunos de Mestrado e Doutorado que realizem estudos e pesquisas 
envolvendo temas relacionados ao petróleo, biocombustíveis e gás natural. 
 

Atividades:  

Reuniões online de forma geral e/ou individual junto às diversas Universidades, envio 
de instruções, feedback pela Ouvidoria.  

 

Contato:  

• Ouvidor 
• Representantes das Unidades da ANP  
• Coordenadores de Universidades Federais 

 
 

Meta: 

Divulgar o projeto entre a comunidade acadêmica, de forma a aumentar o percentual 
de consulta aos dados em, no mínimo, 15% (quinze por cento), em relação volume de acessos 
obtido no ano de 2020. 
 

 

Maio de 2022 a Maio de 2023 

Ação: 

Divulgar o projeto em meio empresarial, especialmente as concessionárias e empresas 
ligadas à área de petróleo no país, por meio de: 

o Contato online e presencial com amostra representativa de empresas; 
o Envio de mensagens eletrônicas e Ofício circular às empresas não incluídas 

na amostra selecionada. 
 

Atividades:  

• Pesquisa de instituições empresariais de caráter nacional e internacional por meio 
do envio de mensagens e reuniões presenciais e online; 

• Planejamento em conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento e 
Produção da ANP, tendo em vista escolha de amostra representativa do conjunto 
de empresas.  

 

Unidades:  
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• Ouvidoria e Superintendência de Desenvolvimento e Produção/SDP 
 

Contato: 

• Ouvidor 
• Superintendente de Desenvolvimento e Produção 

 

Meta: 

Aumento da consulta e análise de dados em, no mínimo, 15% (quinze por cento) em 
relação ao ano de 2022, a partir da consulta à contagem da página gov.br/anp, Dados Abertos. 

 

Ao final do período abrangido pelo Plano de Dados Abertos proposto, estima-se que o 
percentual sucessivo de acessos aos dados aumente em cerca de 52% (cinquenta e dois por 
cento): Em 2021, 15% a partir do volume de acessos ocorrido em 2020; Em 2022, 15% a partir 
do aumento ocorrido em 2021; e, em 2023, 15% a partir do aumento ocorrido em 2022. 

 

IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo o exposto, espera-se que ao término dos próximos dois anos, não só o projeto 
seja ampliado e consolidado, em âmbito interno, como o número de acessos ao Projeto seja 
cresça em quantidade por meio de divulgação irrestrita.  

Além disso, espera-se seja possível acessar avaliações externas do usuário de dados no 
portal Dados.gov.br. Deste modo, o acesso às avaliações por parte dos formuladores de dados 
permitirá a revisão e aprimoramento do formato atual, possibilitando sua evolução contínua, 
de modo a atender melhor ao usuário final. 

 

 

X. ANEXOS  

Relatório Anual de Dados Abertos de 2019/2021 

Inventário de Dados da Agência Nacional do Petróleo/ANP 
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