
ET-EDGV 3.0 – CATEGORIA  ÁREA VERDE 

OSM – CHAVES LANDUSE E NATURAL 

A chave uso do solo (landuse) é utilizada para descrever o principal uso do solo. 
A chave natural (natural) é utilizada para descrever características naturais, principalmente em termos de habitat e características geológicas. Inclui também características que tenham sido alteradas por humanos. 

ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
(KEY) 

VALOR 
(VALUE) DESCRIÇÃO OSM CLASSE EDGV DESCRIÇÃO EDGV ATRIBUTO EDGV DESCRIÇÃO EDGV DOMÍNIO DESCRIÇÃO DOMÍNIO EDGV VALOR CHAVE (KEY) VALOR (VALUE) DESCRIÇÃO TAG OSM 

   Area_Verde 
(C) 

Área verde é um espaço ao 
ar livre no perímetro urbano 
das localidades com a 
presença de vegetação, cuja 
responsabilidade pela 
administração e conservação 
é do poder público.  

     

landuse village_green 

Espaço verde de um vilarejo: uma área de terra comum, 
geralmente de grama/relva, no centro de uma vila que 
pode ser utilizado por todos. Sempre que possível usar 
etiquetas mais específicas/adequadas como leisure=park 
(parque), leisure=garden (jardim), leisure=common 
(terreno baldio), etc. 

             
             
     nome  

 
Indica o nome 
completo da 
instância.  

A ser preenchido.   
   

     administracao  
 

Indica a esfera 
administrativa 
responsável pela 
área verde.  

   

   

       1)  Desconhecida  1)  Valor desconhecido      
       2) Concessionada  2) A administração é concedida pelo Poder Público a 

particular. 
 

   

       3) Estadual/ Distrital  3) A administração pertence ao Poder Público estadual.      
       4) Federal  4) A administração pertence ao Poder Público federal.      
       5) Municipal  5) A administração pertence ao Poder Público 

municipal.  
    

       6) Privada  6) A administração pertence a uma organização 
privada.  

 
   

       7) Não aplicável  7) -      
     paisagismo  

 
Indica se existe 
paisagismo.  - 

  
   

             
             
             
   Jardim 

 
Atributos herdados:  
Vegetacao: nome, 
geometriaAproximada, 
classificacaoPorte, 
densidade.  
Veg_Cultivada: 
tipoLavoura, 
finalidade:Finalidade=”O
rnamental”, terreno, 
cultivoPredominante. 

Jardim é um espaço ao ar 
livre no perímetro urbano 
das localidades, planejado 
com a presença de 
vegetação de pequeno porte 
ou rasteira, para fins 
ornamentais e/ou 
recreativos, cuja 
responsabilidade pela 
adminsitração e conservação 
é do poder público. 

     

landuse grass 

Gramados ou relvados: área normalmente pequena com 
relva/gramado como por exemplo em rotatórias/rotundas, 
separadores centrais de autoestradas. Apesar desta 
etiqueta estar ativa, é recomendável usar a etiqueta 
surface=grass em vez desta. 

             
             
   Arvore_Isolada Árvore isolada, no contexto 

desta especificação, é aquela 
que ocorre em espaços 
públicos ( incluindo os 
trechos de arruamento), cuja 
responsabilidade pela 
adminsitração cabe ao poder 
público. Em situações 
especiais representa 
também as árvores isoladas 
localizadas em áreas rurais 
sem presença de outras 
vegetações de grande porte, 
se apresentando assim, 
como ponto de referência 
para região.  

     

natural tree 

Árvore: uma única árvore. Esta etiqueta foi originalmente 
criada apenas para árvores de valor histórico ou cultural, 
mas atualmente é aplicada em qualquer tipo de árvore, 
pelo menos em zonas urbanas, servido para inventário e 
análise, sinalização de obstáculos para cegos, etc. 

          
natural tree_row 

Linha ou fila de árvores: série de árvores dispostas em 
linha, comuns em avenidas, cemitérios, etc. 
OBS.: Geometria diferente (linear) 

     geometriaAproxi
mada  

Indica que a 
geometria 

_ 
  

   



ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
(KEY) 

VALOR 
(VALUE) DESCRIÇÃO OSM CLASSE EDGV DESCRIÇÃO EDGV ATRIBUTO EDGV DESCRIÇÃO EDGV DOMÍNIO DESCRIÇÃO DOMÍNIO EDGV VALOR CHAVE (KEY) VALOR (VALUE) DESCRIÇÃO TAG OSM 

 adquirida é 
aproximada em 
relação à escala 
prevista para o 
produto 
cartográfico.  

             
             

 


