
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA CULTURA E LAZER 

OSM – CHAVES PRINCIPAIS LEISURE E SPORT 

A chave lazer (leisure) é utilizada para locais onde as pessoas podem ir no seu tempo livre.  
A chave esporte (sport) é utilizada para indicar a prática de uma modalidade de esporte/desporto específico. 

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 

  

 Campo_Quadra Campo e/ou quadra é o local 
destinado à prática 
desportiva e recreação. 

     

leisure pitch 

Quadra esportiva(br) ou campo desportivo(pt): um 
campo/quadra para a prática de desporto/esporte, por 
exemplo, jogar futebol, críquete e basebol, voleibol, etc. 
Para descrever o tipo de desporto usar sport=*. 

  
   nome Indica o nome 

completo da 
instância. 

A ser preenchido   
   

  

   geometriaAproxi
mada 

Indica que a 
geometria 
adquirida é 
aproximada em 
relação à escala 
prevista para o 
produto 
cartográfico. 

_   

   

  
   operacional Indica a situação 

em relação ao 
uso. 

1) Desconhecido 
2) Sim 
3) Não 

1) Valor desconhecido. 
2) Valor booleano “verdadeiro”.  
3) Valor booleano “falso”.  

 
   

  
   situacaoFisica Identifica a 

situação quanto à 
atividade. 

   
   

       1) Desconhecida 1)  Situação física desconhecida.      

  
     2) Abandonada 2)  Onde não há investimentos para sua recuperação 

ou manutenção.  
 

   

  
     3) Destruída  3) Recuperação economicamente inviável, não sendo 

possível de ser recuperada por ter sua estrutura 
fundamental comprometida.  

 
   

       4)  Construída  4) -     
       5) Em construção  5) -     
       6) Planejada  6) -     

  
     7) Construída, mas em 

obras  
7) -  

   

       8) Não aplicável  8) -     

     tipoCampoQuadr
a 

Indica o tipo do 
campo ou quadra. 

      

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.  NÃO TEM NO 
OSM 

NÃO TEM NO 
OSM 

NÃO TEM NO OSM 

  

     2) Futebol  2) -  

sport football 

Futebol. Associação de Futebol, mais comumente 
conhecida como futebol ou soccer, um esporte em equipe 
disputado entre duas equipes de onze jogadores. Nota: 
Apesar de ser chamado de "futebol" (fussball, fotball, ...) 
em muitos países e também pelo Comité Olímpico 
Internacional, é melhor marcá-lo como "soccer" para evitar 
confusão com outros usos de "football" 

  

     3) Basquetebol  3) -  

sport basketball 

Basquetebol é um esporte jogado por duas equipes de 
cinco jogadores em uma quadra retangular. Jogado em 
locais cobertos ou não. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre, 
surface=* Ver Também: sport=volleyball;handball 

  

     4) Voleibol  4) -  

sport volleyball 

Voleibol (chamado frequentemente no Brasil de Vôlei e em 
Portugal de Vólei) é um desporto praticado numa quadra 
dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas 
equipes de seis jogadores em cada lado. O objetivo da 
modalidade é fazer a bola passar sobre a rede de modo a 
que a bola toque no chão dentro da quadra adversária, ao 
mesmo tempo que se evita que os adversários consigam 
fazer o mesmo. O voleibol é um desporto olímpico, 
regulado pela Fédération Internationale de Volleyball 
(FIVB). 

       5) Pólo  5) -  sport   

  

     6) Hipismo 6) -  

sport equestrian 

Hipismo ou Equitação que envolve a habilidade de dirigir e 
andar em cavalos. Muitas vezes associado 
internacionalmente ao espetáculo de salto e dressage mas 
também corrida de resistência, volteio, atrelagem, pegging 
de tenda, vaulting, polo, corridas de cavalos, direção, 
rodeio e muito mais. Ver também sport=horse_racing. 
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     7) Poliesportiva  7) Campo ou quadra destinada a prática de vários e 
diferentes esportes. Pode ser fechado(a) ou aberto(a).  

 

sport multi 

Usar esta etiqueta para indicar que o sítio pode ser usado 
para praticar diferentes tipos de esporte/desporto. 
Esta etiqueta é um atalho para indicar que vários esportes 
não especificados são praticados no local, no entanto pode 
usar um ponto-e-vírgula para listar diferentes valores de 
esporte (para ser mais preciso). 

  

     8) Tênis 8) -  

sport tennis 

Ténis (pt) ou tênis (pt-BR) é um esporte de origem inglesa, 
disputado em quadras geralmente abertas e de superfícies 
sintéticas, cimento, saibro ou relva. Participam no jogo dois 
oponentes ou duas duplas de oponentes, podendo ser 
mistas (homens e mulheres) ou não. A quadra é dividida 
em duas meia-quadras por uma rede, e o objetivo do jogo é 
rebater uma pequena bola para além da rede (para a meia-
quadra adversária) com ajuda de uma raquete. 

  

     9) Outros 9) Outro valor não listado.   

sport 9pin 

Bolão / Bowling de 9 pinos é um tipo de bowling jogado 
principalmente na Europa com apenas 9 pinos. 
Combinações úteis: amenity=bar;pub;restaurant e 
leisure=bowling_alley 
Ver também: sport=10pin;bowls;horseshoes 

  

        

sport 10pin 

Boliche / Bowling de 10 pinos é um esporte/desporto em 
que um jogador, ou "bowler" rola uma bola de boliche por 
uma pista com o objetivo de marcar pontos, derrubando o 
maior número possível de pinos. No Canadá, Estados 
Unidos, Reino Unido e Austrália, o jogo é comumente 
referido como apenas "Bowling". 
Combinação útil: amenity=bar;pub;restaurant e 
leisure=bowling_alley 
Ver Também: sport=9pin;bowls;horseshoes 

  

        

sport 
american_foot

ball 

Futebol americano é um esporte/desporto jogado por duas 
equipes de onze jogadores em um campo retangular com 
postes em cada extremidade. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre 
Ver Também: sport=rugby_league;rugby_union;soccer, ou 
sport=australian_football;canadian_football 
A etiqueta sport=football é ambígua e geralmente 
confundida com esta. 

  

        

sport aikido 

Aiquidô é uma arte marcial japonesa em que mistura-se o 
movimento do atacante e redireciona-o, em vez de opô-lo 
de frente. Combinação útil: amenity=dojo. Ver Também: 
sport=judo; taekwondo. 

  

        

sport archery 

Tiro com arco é a arte, a prática ou a habilidade de 
impulsionar as flechas com o uso de um arco. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre - 
Indica que Tiro com arco é o esporte ao qual a instalação se 
destina. Ver Também: sport=shooting;fencing. 

  

        

sport athletics 

Atletismo é um conjunto de esportes que combina vários 
concursos atléticos com base nas habilidades de correr, 
pular e arremessar. Atletismo é muitas vezes um conceito 
amplo, que inclui vários esportes, como corrida na estrada, 
corta-mato e caminhada. Combinação útil: 
leisure=track;pitch; stadium. Ver Também: sport=running; 
cycling. 

  

        

sport 
australian_foot

ball 

Futebol australiano, um desporto de equipa jogado entre 
duas equipes de 18 jogadores com uma bola oval em 
grandes campos de grama (geralmente usado também 
como um campo de críquete), com quatro postes em cada 
extremidade. Combinação útil: leisure=pitch; 
stadium;sports_centre. Ver também: sport=soccer; 
american_football;canadian_football. 

  

        

sport badminton 

Badminton um desporto/esporte jogado individualmente 
ou equipas pares com raquete e volante, o qual tem de 
passar por uma rede que divide o campo a meio. 
Combinação útil: leisure=pitch;sports_centre 
Ver também: sport=tennis;paddle_tennis;table_tennis 

  

        

sport bandy 

Bandy é um esporte de inverno jogado por equipes, em 
que os patinadores usam bastões para direcionar uma bola 
para o gol da equipe adversária. O esporte tem fundo 
comum com futebol, hóquei no gelo e hóquei em campo. O 
campo bandy é do mesmo tamanho que um campo de 
futebol. Joga-se em gelo como hóquei no gelo. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre, 
surface=*. Ver Também: sport=ice_hockey; soccer; 
field_hockey. 

  
        

sport base 
BASE jumping, é uma atividade que emprega um pára-
quedas inicialmente embalado para pular/saltar de 
objetos/locais fixos. "B.A.S.E." é um acrônimo que 
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representa quatro categorias de objetos fixos: Buildings 
(edifícios), Antennas (antenas), Spans (pontes) e Earth 
(terra). Uma abordagem mais à terra para o pára-quedas. 
Combinação útil: building=*, man_made=*, bridge=*, 
natural=cliff. Ver Também: sport=cliff_diving; 
free_flying;paragliding. 

  

        

sport baseball 

Basebol / beisebol um desporto/esporte de bastão e bola 
jogado entre 2 equipas de 9 jogadores num campo ou 
estádio. Cada uma das equipas vai trocando entre quem 
lança e quem defende. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre, 
surface=*. Ver também: sport=cricket. 

  

        

sport basketball 

Basquetebol é um esporte jogado por duas equipes de 
cinco jogadores em uma quadra retangular. Jogado em 
locais cobertos ou não. Combinação útil: 
leisure=pitch;.stadium;sports_centre, surface=*. Ver 
Também: sport=volleyball;.handball. 

  

        

sport beachvolleyball 

Voleibol de praia é um esporte de equipe jogado por duas 
equipes de dois jogadores em um campo de areia dividido 
por uma rede. Combinação útil: 
leisure=pitch;beach_resort;sports_centre, 
natural=sand;beach, surface=sand 
Ver Também: sport=volleyball;handball 

  

        

sport billiards 

Bilhar, também conhecido como sinuca, são uma grande 
variedade de jogos de habilidade geralmente jogados com 
um taco que é usado para tacar bolas de bilhar, movendo-
os em torno de uma mesa de bilhar coberta de pano 
delimitada por almofadas de borracha. Combinação útil: 
leisure=bowling_alley, amenity=bar;pub;restaurant. Ver 
Também: sport=darts;10pin;horseshoes. 

  

        

sport bmx 

BMX ou Bicicross é um esporte de ciclo realizado em motos 
de BMX, seja em corridas BMX competitivas ou em BMX de 
estilo livre, ou então em recreação geral ou corta-mato. 
Combinação útil: leisure=track;pitch;sports_centre, 
surface=earth, length=*, lanes=*, surface=*. Ver Também: 
sport=cycling. 

  

        

sport bobsleigh 

Bobsleigh, Luge, ou Bobslede é um esporte de inverno no 
qual equipes de dois ou quatro, cronometrados, correm 
trilhas estreitas, torcidas, encadernadas e geladas em um 
trenó gravitacional.Combinação útil: 
leisure=track;sports_centre, surface=* 
Ver Também: sport=toboggan, Piste Maps, Winter sports. 

  

        

sport boules 

Boules (Petanca, lyonnaise, Bocha/Boccie, e bocce volo) é 
uma série de vários jogos cujo objetivo comum é atirar 
bolas de metal o mais próximo possível a uma outra bola de 
metal mais pequena. NÃO USE esse estilo antigo 
combinado com a etiqueta type=* para descrever o tipo de 
jogo. Isto é destinado a especificar o tipo de relação. 
Combinação útil: leisure=pitch;sports_centre, surface=*, 
Para o tipo de jogo use boules=petanque;lyonnaise;bocce 
Ver Também: sport=bowls;pelota;10pin, sport=9pin; 
horseshoes. 

  

        

sport bowls 

Bowls ou lawn bowls é um esporte de precisão no qual o 
objetivo é colocar uma bola assimétrica (chamada bowl) 
mais próxima de uma bola branca (chamada jacky ou kitty 
ou sweetie). É praticada em várias superfícies (ao ar livre ou 
cobertas). Lawn bowls é parecido com bocha e petanca e é 
mais popular em países da Comunidade Britânica, como 
Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino 
Unido.Combinação útil: leisure=pitch; stadium; 
sports_centre, surface=*. Ver Também: sport=boules; 
pelota;10pin, sport=9pin; horseshoes. 

  

        

sport boxing 

Boxe ou pugilismo, é um esporte de combate jogado em 
um ringue de boxe em que duas pessoas se envolvem em 
uma disputa de força, velocidade, reflexos, resistência e 
vontade, jogando socos com mãos enluvadas entre si. 
Combinação útil: leisure=stadium;sports_centre;pitch, 
surface=*. Ver Também: sport=aikido;fencing;athletics. 

  

        

sport canadian_footb
all 

Futebol Canadiano/Canadense (CFL) é uma forma de 
futebol de grade jogada no Canadá, no qual duas equipes 
de 12 jogadores competem para o controle territorial de 
um campo de jogo chamado de campo. No Canada, o 
termo futebol pode referir-se tanto ao futebol Canadiano 
quanto ao Americano, ou ambos esportes especificamente, 
dependendo do contexto. Combinação útil: 
leisure=pitch;stadium;sports_centre e surface=*. Ver 
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Também: sport=american_football; australian_football; 
rugby_league, sport=soccer; rugby_union. 

  

        

sport canoe 

Canoagem e Caiaque são barcos estreitos de propulsão 
humana, projetados principalmente para ser movidos 
manualmente por meio de uma pá para uso de corridas, 
canoagem em corredeiras, passeios e acampamentos, 
estilo livre e recreação geral. O uso pretendido da canoa 
dita sua forma de casco e material de construção. 
Combinação útil: landuse=recreation_ground, 
leisure=sports_centre, amenity=canoe_hire;boat_rental, 
club=*, shop=*.Ver Também: 
sport=water_ski;swimming;surfing. 

  

        

sport chess 

Xadrez é um jogo de estratégia de 2 jogadores num 
tabuleiro de xadrez. No contexto do OpenStreetMap 
apenas se usa esta etiqueta para locais fixos de xadrez no 
chão que existem em alguns sítios ao ar livre, normalmente 
em parques. Combinação útil: leisure=pitch;picnic_table 
Ver também: club=chess. 

  

        

sport cliff_diving 

Salto ornamental não competitivo consiste em saltar de 
um penhasco ou uma rocha para a água. Tal mergulho não 
competitivo pode ocorrer em ambientes fechados e 
abertos. O mergulho ao ar livre geralmente ocorre de 
penhascos ou outras formações rochosas diretamente em 
água fresca ou salgada. No entanto, as plataformas de 
mergulho artificiais às vezes são construídas em destinos 
de natação populares. O mergulho ao ar livre requer 
conhecimento da profundidade da água e das correntes, 
uma vez que as condições podem ser perigosas. 
Combinação útil: natural=cliff, height=*, depth=*, tidal=*, 
surface=*, note=*. Ver Também: sport=climbing;swimming. 

  

        

sport climbing 

Escalada em rochas marca elementos para representar 
locais de escalada naturais (áreas de escalada, setores, 
penhascos, salões, cachoeiras congeladas, etc.) ou escalas 
artificiais (paredes de escalada, escalada interior, etc.). 
Combinação útil: landuse=recreation_ground, 
leisure=sports_centre, surface=* 
Ver Também: name=*, ele=*, website=*, url=*, 
opening_hours=*, fee=*. 

  

        

sport 
climbing_adven

ture 

Arborismo é um tipo de esporte recreativo em que as 
pessoas conseguem acessórios para caminhadas na 
montanha e escaladas, caminhadas ou moverem-se de 
outra forma em fios pré-construídos e outros objetos acima 
das árvores usando equipamentos de segurança. Estes 
geralmente são abertos para todos, inclusive crianças e não 
requerem habilidades especiais além de uma boa condição 
física.Combinação útil: landuse=recreation_ground, 
leisure=sports_centre. Ver Também: sport=climbing. 

  

        

sport cockfighting 

Briga de galos, ou rinha é um esporte de espectadores 
comum em muitos países, em que consiste em colocar dois 
galos para brigarem, mantidos em um anel chamado de 
rinha.Combinação útil: leisure=pitch para ringues informais. 

  

        

sport cricket 

Críquete é um esporte de bastão e bola disputado por duas 
equipes, geralmente de onze jogadores, cada um em um 
campo de cricket de grama grande. Joga-se em um largo 
campo oval gramado. Combinação útil: leisure=pitch; 
stadium;sports_centre, landuse=recreation_ground, 
surface=*. Ver Também: sport=baseball. 

  

        

sport croquet 

Croquet ou cróquete (ou croqué, no Brasil) é um jogo de 
recreação, sendo posteriormente transformado em 
esporte, que constitui em golpear bolas de madeira ou 
plástico através de arcos encaixados no campo de jogo. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre, 
landuse=recreation_ground, surface=* 
Ver Também: sport=field_hockey. 

  

        

sport curling 

Curling é um esporte em que os jogadores deslizam pedras 
em uma superfície de gelo em direção a uma área alvo que 
é segmentada em quatro anéis concêntricos. Está 
relacionado com bowls, boules e shuffleboard. Indicar que 
curling é o esporte para o qual a instalação está prevista. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre 
Ver Também: sport=ice_stock;bowls;boules, surface=*. 

  

        

sport cicling 

Ciclismo, também conhecido como biciclismo, Mountain 
biking ou biking, é o uso de bicicletas para transporte, 
recreação ou esporte. Combinação útil: leisure=track; 
stadium;sports_centre, surface=*. 

          sport darts Dardos é uma forma de jogo de lançamento em que 
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pequenos dardos são jogados em um alvo circular (tábua 
de dardos) fixado a uma parede. Combinação útil: 
amenity=bar; pub; restaurant, leisure=bowling_alley. Ver 
Também: sport=billiards;10pin; horseshoes. 

  

        

sport dog_racing 

Corrida de galgos é o tipo mais comum deste esporte com 
cães. Existem outros esportes que envolvem corridas de 
cães, como Dogsled, Dachshund, Dog scootering, Lure 
coursing e Skijoring. Combinação útil: 
leisure=track;stadium;sports_centre, surface=*. Ver 
Também: sport=horse_racing. 

  

        

sport fencing 

Esgrima é a arte marcial de lutar com lâminas. A versão 
mais comum do esgrima hoje, também chamada de 
esgrima olímpica ou esgrima competitiva, está dividida em 
três categorias de armas: florete, sabre e sabre. O esgrima 
clássico usa as mesmas três armas, mas aborda a vedação 
como uma arte marcial. Combinação útil: leisure=pitch; 
stadium;sports_centre, surface=*. Ver Também: 
sport=boxing; wrestling. 

  

        

sport field_hockey 

Hóquei em campo é um esporte em equipe da família do 
hóquei. Os jogadores usam varas feitas de madeira ou fibra 
de vidro para atingir uma bola redonda, dura e de 
borracha. O jogo pode ser jogado em um campo de grama 
ou um campo de relva, bem como uma superfície sintética. 
Combinação útil: leisure=pitch;sports_centre;stadium 
Ver Também: sport=ice_hockey;ice_skating 

  

        

sport free_flying 

Asa-delta e/ou Paragliding são tipos de aeronaves que se 
deslocam sem motores e com propulsão a partir do 
impulso do corpo. Paragliding/asa-delta/... decolagem, 
pousos, reboques etc. e amenidades e propriedades 
relacionadas. 

  

        

sport gaelic_games 

Jogos gaélicos tais como Hurling, futebol gaélico, Camogie, 
predominantemente jogados na Irlanda. Para marcar 
desportos individuais nesta categoria, veja a página da 
etiqueta. 

  

        

sport golf 

Golfe é um esporte no qual os jogadores usam diversos 
tipos de tacos para arremessar uma bola para uma série de 
buracos numa vasta extensão de terreno, usando o menor 
número possível de tacadas. Para cursos de golfe, use 
leisure=golf_course. 

  

        

sport gymnastics 

A ginástica é um conceito que engloba modalidades 
competitivas e não competitivas e envolve a prática de uma 
série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e 
coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento 
físico e mental. 

  

        

sport handball 

Handebol (também conhecido como andebol de equipa, 
handebol olímpico, andebol de equipa europeia, andebol 
europeu ou bola de Borden) é um desporto de equipa em 
que duas equipas de sete jogadores cada (seis jogadores de 
campo e um guarda-redes) passam a bola para a bola. 
objetivo do outro time. 

  

        

sport hapkido 

Hapkidô é uma arte marcial coreana dinâmica e altamente 
eclética. É uma forma de autodefesa que emprega 
fechaduras conjuntas, técnicas de luta e golpes de outras 
artes marciais, bem como chutes, socos e outras formas de 
de ataque. Combinação útil: amenity=dojo. Ver Também: 
sport=aikido;judo;taekwondo. 

  

        

sport horseshoes 

Horseshoes é um jogo de grama jogado entre duas pessoas 
(ou duas equipes de duas pessoas) usando quatro 
ferraduras e dois alvos de arremesso (estacas) colocados 
em uma área de gramado ou caixa de areia. O jogo é 
jogado pelos jogadores alternando voltas jogando 
ferraduras em estacas no chão, que são tradicionalmente 
colocadas a 40 pés (12 m) de distância. Os jogos modernos 
usam um bar mais estilizado em forma de U, com cerca de 
duas vezes o tamanho de uma ferradura real. 

  
        

sport horse_racing 
Turfe. Foi proposta a fusão desta etiqueta com 
sport=equestrian. 

  

        

sport ice_hockey 

Hóquei no gelo é um esporte de equipe jogado no gelo em 
que duas equipes de patinadores usam bastões para 
disparar um disco duro de hóquei de borracha na rede do 
adversário para marcar pontos. Combinação útil: 
leisure=ice_rink;stadium;sports_centre. Ver Também: 
sport=field_hockey;ice_skating. 

  
        

sport ice_skating 
Patinagem no gelo é um esporte ou passatempo, 
movendo-se no gelo enquanto usa patins de gelo. 
Combinação útil: leisure=ice_rink;sports_centre;pitch 
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Ver Também: sport=ice_hockey;roller_skating 
A etiqueta de desambiguação sport=skating por vezes é 
confundida com esta. 

  

        

sport ice_stock 

Ice stock sport, também conhecido como eisstock, é um 
esporte de inverno, um pouco semelhante ao [W] Curling. 
Combinação útil: leisure=pitch;stadium;sports_centre 
Ver Também: sport=curling. 

  

        

sport judo 

Judô (pt-BR) ou judo (pt) (柔道, Jūdō?, caminho suave, ou 
caminho da suavidade) é uma arte marcial,[1] praticada 
como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano em 
1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a 
mente e o espírito de forma integrada, além de 
desenvolver técnicas de defesa pessoal.[2] 

  

        

sport karting 

Kartismo. é uma variante de automobilismo sobre veículos 
simples, de quatro rodas, micromonopostos dotados de 
motores de dois ou quatro tempos, refrigerados a água ou 
a ar, conhecidos como karts. Quando usando junto com 
highway=raceway, por favor, adicione a etiqueta area=no, 
caso contrário, a pista não Kart não irá renderizar. Ver 
Também sport=motor;motocross. 

  

        

sport kitesurfing 

Kitesurf, kiteboarding ou mesmo flysurf é um desporto 
aquático que utiliza uma pipa (comumente chamada pelos 
praticantes de kite) e uma prancha com ou sem alças (uma 
estrutura de suporte para os pés). A pessoa, com a pipa 
presa à cintura através de um dispositivo chamado 
trapézio, coloca-se em cima da prancha, comanda o kite 
com a barra, e sobre a água, é impulsionada pelo vento que 
atinge pipa. Ao controlá-lo, através de uma barra, consegue 
se deslocar ( orçar ou arribar) escolhendo um trajeto, 
pegando ondas ou realizando saltos. Este esporte, 
relativamente recente, encontra-se num momento de 
grande popularidade e em crescente prática no Brasil, e no 
mundo. 

  

        

sport korfball 

Corfebol é um esporte coletivo misto, de contato físico 
controlado, praticado principalmente na Europa, tendo sido 
inventado na Holanda e que vem em franca expansão pelo 
mundo. 

  

        

sport 
model_aerodro

me 

Uma aeronave controlada por rádio (geralmente chamada 
de avião RC ou avião RC) é uma pequena máquina voadora 
que é controlada remotamente por um operador no solo 
usando um transmissor de rádio portátil.  

  
        

sport motocross 
Motocross é uma forma de corrida de moto realizada em 
circuitos fechados de corta-mato. Ver Também 
sport=motor;karting. 

  
        

sport motor 
Esportes/desportos motorizados. Ver Também 
sport=karting;motocross. 

  

        

sport netball 

Netball é um esporte/desporto em equipe disputado por 
dois times em uma quadra retangular. Netbol é um 
desporto muito popular nos países da Commonwealth, 
praticado principalmente por mulheres. É jogado entre 2 
equipas de 7 jogadores cada. O esporte antigamente era 
conhecido como '' Basqueteball de mulheres''. 

  
        

sport 
obstacle_cours

e 

Corrida de obstáculos. Uma série de obstáculos físicos 
desafiadores, em que um indivíduo ou equipe deve navegar 
um circuito enquanto são cronometrados. 

          sport orienteering Orientação. Esporte/desporto de navegação com mapa e 
bússola. 

  

        

sport paddle_tennis 

Paddle Tennis é um jogo adaptado do tênis e jogado por 
mais de um século. Comparado ao tênis, a quadra é menor 
e não tem pistas duplas, e a rede é menor. O paddle é 
jogado com um remo sólido ao contrário de uma raquete, e 
uma bola de tênis despressurizada é usada. 

          sport parachuting Paraquedismo é praticado por desportistas (paraquedistas) 
que saltam de aeronaves, fazendo uso de um paraquedas. 

          sport paragliding Parapente. O parapente é o esporte de aventura recreativo 
e competitivo de parapentes. 

          sport pelota Pelota. Nome espanhol para uma série de jogos de bola 
(Baseball, Pelota basca, Bocha, Jai alai, Pilota valenciana). 

  
        

sport racquet 
Raquetebol. Nome do grupo de esportes que são jogados 
com uma raquete. 

  

        

sport rc_car 

Os carros controlados por rádio (ou R / C) são carros-
modelo com bateria / movidos a gás ou caminhões que 
podem ser controlados à distância usando um transmissor 
ou remoto especializado. Como mapear: Adicione esta tag 
de esporte a qualquer elemento que represente um lugar 
onde o rc_car official possa ser jogado. Como essa é uma 
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tag não física, ela deve ser combinada com outras tags 
(físicas), por exemplo: leisure=pitch;  leisure=sports_centre. 
Tags para usar em combinação: name=*;  operator=*; 
opening_hours=*; surface=*; lit=*. Veja também: sport = 
model_aerodrome. 

  

        

sport roller_skating 

Patinação sobre rodas é uma atividade esportiva ou 
recreativa que consiste em andar em superfícies com 
patins. Ver Também: sport=ice_skating; skateboard; 
field_hockey. A etiqueta desambiguadora sport=skating por 
vezes é confundida com essa. 

  

        

sport rowing 

Remo é um desporto de velocidade, praticado em 
embarcações estreitas, nas quais os atletas se sentam 
sobre carrinhos móveis, de costas voltadas para a proa, 
usando os braços, tronco e pernas para mover o barco o 
mais depressa possível, em geral em lagoas, rios, enseadas 
ou pistas construídas especialmente para a prática da 
modalidade, mas por vezes também no mar. 

  

        

sport rugby_league 

A tag sport = rugby_league é usada para identificar um 
campo de rugby usado para o futebol da liga de Rugby. A 
área também deve ser marcada com lazer = arremesso ou 
lazer = estádio. Note que existem duas formas de rugby, a 
outra sendo sport = rugby_union. Se você não tiver certeza 
de qual versão do rúgbi é usada, use sport = rugby e deixe 
para alguém corrigir os detalhes. 

  
        

sport rugby_union 
Rugby union. Râguebi, ou rugby união é um esporte de 
equipe de contato completo, uma forma de futebol que se 
originou na Inglaterra no início do século XIX. 

  

        

sport running 

Corrida é um método de locomoção terrestre que permite 
que humanos e outros animais se movam rapidamente a 
pé. Correr é um tipo de marcha caracterizado por uma fase 
aérea em que todos os pés estão acima do solo (embora 
existam exceções [1]). Isso contrasta com a caminhada, em 
que um pé está sempre em contato com o solo, as pernas 
são mantidas em sua maioria retas e o centro de gravidade 
salta sobre a perna ou pernas de apoio em um pêndulo 
invertido. [2] Recursos esportivos dedicados ao esporte de 
corrida, incluindo corridas e sprints. 
Como mapear: Como essa é uma tag não física, ela deve 
sempre ser combinada com outra tag (física). 
Normalmente, isso seria leisure=track, mas pode haver 
outros recursos dedicados à corrida (por exemplo, estádio, 
máquina de condicionamento físico). 
Tags para usar em combinação:  surface = *;  iluminado = *. 
Alternativas:  como várias disciplinas de atletismo podem 
ser realizadas em uma pista de corrida, uma alternativa é 
marcar como sport=athletics + athletics:running=yes para a 
pista oval, ou + athletics:sprint=yes para uma pista reta 
curta. 

  

        

sport sailing 

Iatismo ou vela é o nome dado ao desporto que envolve 
barcos movidos exclusivamente por propulsão à vela, onde 
se emprega somente a força do vento como meio de 
deslocamento. 

  

        

sport scuba_diving 

O mergulho autônomo é um modo de mergulho 
subaquático em que o mergulhador usa um aparelho 
autônomo de respiração subaquática (mergulho 
autônomo), que é completamente independente do 
suprimento da superfície, para respirar embaixo d'água. [1] 
Mergulhadores carregam sua própria fonte de gás 
respiratório, geralmente ar comprimido, [2] permitindo-
lhes maior independência e liberdade de movimento do 
que os mergulhadores fornecidos pela superfície, e maior 
resistência subaquática do que os mergulhadores de 
respiração. 

  

        

sport shooting 

Tiro é um esporte competitivo e de lazer que envolve 
testes de proficiência (precisão e velocidade) usando vários 
tipos de armas, como armas de fogo e armas de pressão. 
Esta tag descreve locais onde esse esporte é praticado. 
Na Suíça, quase todas as aldeias têm seu próprio campo de 
tiro; o exército da milícia exige que os soldados pratiquem 
uma vez por ano. Normalmente os clubes locais possuem 
estes campos de tiro, portanto o grupo esportivo foi 
escolhido e não o grupo militar. Os intervalos de disparo 
menores normalmente contêm faixas menores e passagens 
bloqueadas durante o disparo. As comportas podem ser 
marcadas com barrier=gate, mas toda a área deve ser 
marcada também. 
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sport skateboard 

Skateboarding é um esporte de ação que envolve andar e 
executar truques usando um skate. Essa tag é usada para 
identificar instalações, onde as pessoas usam skates, patins, 
patins e bicicletas para realizar manobras. 
Como mapear: Adicione esta tag de esporte a qualquer 
elemento. Como essa é uma tag não física, ela deve ser 
combinada com outras tags (físicas), por exemplo: 
leisure=pitch.  Combinação útil: name=*; surface=*. Ver 
também: sport=bmx; sport=roller_skating; Skateboarding 
on Wikipedia; skatepark on Wikipedia. Combinações 
possíveis: Essas combinações não são usadas em grande 
número em setembro de 2018, mas poderiam ser 
consideradas para parques de skate:leisure=skatepark; 
leisure=skate_park. De acordo com o Google Trends, 
"skatepark" é usado com mais frequência do que "skate 
park" em 300%. 

  

        

sport skiing 

Essa tag não está bem documentada e seu uso e definição 
não são claros. Recomenda-se usar as tags pista: type=*, 
piste:difficulty=* e piste:grooming=* em vez disso, consulte 
Piste Maps. 

  

        

sport soccer 

Futebol. Associação de Futebol, mais comumente 
conhecida como futebol ou soccer, um esporte em equipe 
disputado entre duas equipes de onze jogadores. Nota: 
Apesar de ser chamado de "futebol" (fussball, fotball, ...) 
em muitos países e também pelo Comité Olímpico 
Internacional, é melhor marcá-lo como "soccer" para evitar 
confusão com outros usos de "football". 

          sport sumo Sumô. Uma das artes marciais tradicionais do Japão. 

  

        

sport surfing 

O surfe (aportuguesamento do termo inglês surf, também 
recorrente sob a forma surfing), é uma prática desportiva 
efetuada na superfície da água, frequentemente 
considerada parte do grupo de atividades denominadas 
esportes de aventura, cuja proficiência é verificada pelo 
grau de dificuldade dos movimentos executados pelo 
surfista ao deslizar em pé na prancha de surfe, 
aproveitando a onda que quebra quando se aproxima da 
praia ou costa.  Intenção: marcar um lugar para surfar.  
Aplica-se a nós e áreas: sport=surfing; 
name=surfing_spot_name; name=Surfing_spot_alt_name. 
Muitos spots têm nomes locais ou nomes alternativos: 
type=surfing_spot_type: Tipo de spot relacionado com a 
quebra de surf das características particulares do leito do 
mar: Beach break, point break, reef break, shore break. 
wave=surfing_spot_wave: O tipo de onda normalmente 
gerado quando o ponto está ligado: esquerda, direita, 
quadro A. Intenção: marcar o local para surfar.Tagging: O 
novo valor pode ser usado com o tag esportivo com nós. A 
tag proposta é: sport=surfing. 

  

        

sport swimming 

Natação desportiva. Um lugar onde as pessoas podem 
nadar. Não é usado para piscinas infantis. 
Tags para usar em combinação. Esta tag é usada em 
conjunto com um objeto físico: leisure=sports_centre; 
leisure=swimming_pool; leisure=swimming_area. 
Exemplos: 
1)Descrição: Indoor swimming pool 
Tags: leisure=sports_centre; sport=swimming; building=Yes. 
 
2) Descrição: Open-air swimming pool: Piscina ao ar livre 
(Em razão da piscina pode haver também uma piscina não-
nadadora, uma piscina infantil, um escorregador, o 
principal é uma piscina adequada.)Tags: 
leisure=sports_centre; sport=swimming. 
3) Descrição: Pool (water area only) Piscina (apenas área de 
água.Tags: leisure=swimming_pool; sport=swimming. 
4) Descrição: Um lugar natural de espaço aberto oficial. 
Tags:   leisure=swimming_area; sport=swimming. 
 
Ver também: 
 leisure=water_park - O parque aquático é distinguido da 
facilidade de natação por recursos como toboáguas e 
piscinas avançadas com correntes artificiais e pelo fato de 
que não é adequado para fazer natação como um esporte. 
nudism=* 

  
        

sport table_tennis 
Tênis de mesa ou pingue-pongue é um esporte em que 
dois ou quatro jogadores acertam uma bola leve para 
frente e para trás usando uma raquete de tênis de mesa. O 



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 

jogo acontece em uma mesa dura dividida por uma rede. 
Como mapear: Como um nó, colocado no centro da mesa 
de tênis ou grupo de mesas; Como um caminho fechado, 
colocado na borda externa da mesa de tênis ou grupo de 
mesas. Adicione as tags leisure = pitch + sport = 
table_tennis. A capacidade, tag  capacity = * pode ser usada 
para especificar o número de mesas. 
Veja também:   
sport = table_soccer: Futebol de mesa ou mesa de futebol, 
também conhecido como Foosball, Fussball, Kicker ou 
Tecball; sport = tenis,  tênis. Sinônimos possíveis: leisure = 
table_tennis_table. 

  

        

sport table_soccer 

Futebol de mesa, também conhecido como totó, pebolim, 
pacal, matraquilhos ou matrecos: um jogo de mesa 
baseado no futebol. 
Combinação útil: amenity=pub; bar; restaurant 
Ver também: sport=soccer; table_tennis; billiards, 
leisure=amusement_arcade; adult_gaming_centre, 
club=table_soccer. 

  

        

sport taekwondo 

Taekwondo também grafado tae kwon do, ou TKD, é uma 
arte marcial que originou um esporte de combate. Hoje em 
dia, é um desporto difundido em todos os continentes. 
O nome "taekwondo" se origina da fusão de três palavras 
coreanasː Tae (Pés), kwon (Mãos) e Do (Caminho). Em 
sentido global, taekwondo indica a técnica de combate sem 
armas para defesa pessoal, envolvendo destreza no 
emprego das mãos e punhos, de chutes voadores, de 
esquivas e interceções de golpes com as mãos, braços ou 
pés, para a rápida destruição do oponente. Hoje em dia, o 
taekwondo tornou-se olímpico, e, em muitas academias, 
pratica-se o taekwondo olímpico. Basicamente, é um 
desporto de chutes com muito poder de explosão. 

  

        

sport tennis 

Tênis é um esporte em que dois ou quatro jogadores batem 
uma bola para frente e para trás usando uma raquete de 
tênis. O jogo acontece em uma quadra de tênis.  
Quadra de tênis é uma superfície retangular firme com 
uma rede baixa esticada no centro. A mesma quadra pode 
ser usada para jogar duplas e singles. 
Como mapear:Desenhe a área de cada quadra de tênis e 
adicione leisure=pitch + sport=tennis. Tags para usar em 
combinação: lit=*; surface=*. Combinação Útil: leisure = 
sports_centre - para descrever toda a instalação, também 
pode ser um edifício. leisure = stadium - se for um estádio, 
name = * + sport=tennis.  

  

        

sport toboggan 

Toboggan. Corrida pública de trenó; Veja também Piste 
Maps (piste:type=sled, piste:difficulty=advanced, 
piste:lit=yes). Há corridas de trenó e bobsleigh que são 
nevadas ou congeladas no inverno, consulte Mapas de 
pistas (pista: type=sled). Para uma corrida de trenó 
também é utilizado o sport=bobsleigh. Além disso, há 
corridas de "tobogã verão", com trenós sobre rodas em um 
cocho ou em trilhos (semelhante a uma montanha russa), 
também chamado Alpine Coaster, que são executados 
como atrações turísticas (ver: attraction = 
summer_toboggan). Como mapear: Desenhe o caminho da 
pista de tobogã e adicione sport = toboggan. Para os 
usados para corridas, adicione também leisure = track 
Tags adicionais:  
Para centro esportivo adicione um nó de nó no início ou no 
meio da instalação e marque-o com: leisure = 
sports_centre, sport = toboggan, name = *, opening_hours 
= *. O elevador para arrastar os veículos para cima: 
aerialway=drag_lift. 

  

        

sport volleyball 

O voleibol é um esporte de equipe em que duas equipes de 
seis jogadores são separadas por uma rede. Como mapear:  
Adicione esta tag de esporte a qualquer elemento que 
represente um lugar onde o voleibol possa ser jogado. 
Como essa é uma tag não física, ela deve ser combinada 
com outras tags (físicas), por exemplo: 
leisure=pitch;leisure=sports_centre – se for em ambiente 
interno. Adicione: sport=volleyball. Tags para usar em 
combinação: name=*; operator=*; opening_hours=*; 
surface=*;lit=*.Veja também: sport=beachvolleyball. 

  
        

sport water_pollo 
Polo aquático. Pode ocorrer numa piscina 
leisure=swimming_pool ou num corpo de água para vários 
usos (como um canal). 
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sport water_ski 

Esqui aquático quer através de um cabo fixo ou puxado por 
um barco. Requer a etiqueta area=yes/no em linhas 
fechadas, para distinguir entre cabos de volta fechada ou 
áreas. 

  

        

sport weightlifting 

O halterofilismo ou a halterofilia, levantamento de 
peso(s), ou ainda, levantamento de peso olímpico (LPO), é 
um desporto em que o atleta tenta levantar o maior peso 
possível, do chão até sobre a cabeça, numa barra em que 
são fixados pesos.   

  

        

sport wrestling 

Wrestling (en: "luta corpo a corpo") é uma arte marcial que 
utiliza técnicas de agarramento como a luta em clinch, 
arremessos e derrubadas, chaves, pinos e outros golpes do 
grappling. O Wrestling é uma competição física entre dois 
(às vezes mais) competidores ou parceiros de sparring, que 
tentam ganhar e manter uma posição superior.  

  

        

sport yoga 

O Ioga é um conceito que se refere às tradicionais 
disciplinas físicas originárias da Índia. A palavra está 
associada com as práticas meditativas costuma ser 
associado tipicamente com a hata-ioga e suas asanas 
(posturas) ou como uma forma de exercício.  

  
        

sport user defined 
Todos os valores comumente usados de acordo com 
Taginfo 

             
             

  
 Piscina Piscina é uma construção 

destinada à prática de lazer 
ou esportes aquáticos. 

     
leisure 

swimming_poo
l 

Piscina: deve ser marcado com esta etiqueta apenas a área 
de água. 

  
   nome Indica o nome 

completo da 
instância. 

A ser preenchido   
nome: 

*deve ser 
preenchido 

A etiqueta principal utilizada para atribuir um nome a um 
elemento. 

  

   geometriaAproxi
mada 

Indica que a 
geometria 
adquirida é 
aproximada em 
relação à escala 
prevista para o 
produto 
cartográfico. 

   

_ _ _ 

  
   operacional Indica a situação 

em relação ao 
uso. 

   
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecido  Valor desconhecido.      
       2) Sim  Valor booleano “verdadeiro”.      
       3) Não Valor booleano “falso”.      

  
   situacaoFisica Identifica a 

situação quanto à 
atividade. 

  
 

building: 
condition 

=* 
Para documentar quão boa é a condição do edifício 
original. Esta tag foi sugerida para castelos, mas também 
pode ser usada para outros edifícios. 

  
     1) Desconhecida 

 
1) Situação física desconhecida.  
 

 
_ _ NÃO TEM NO OSM 

  
     2) Abandonada 

 
2) Onde não há investimentos para sua recuperação ou 
manutenção.  

 abandoned: 
building 

=* 
Para um edificio que foi abandonado por seu proprietário  e 
não é mais mantido. (tradução livre) 

  
     3) Destruída 3) Recuperação economicamente inviável, não sendo 

possível de ser recuperada por ter sua estrutura 
fundamental comprometida.  

 building: 
condition 

=ruinous 
O prédio está em uma condição ruinosa (de grau 
desconhecido). Equivalente a ruins=yes.(tradução livre) 

  
        building: 

condition 
=partly_ruinous 

O edifício está parcialmente em ruínas. (tradução livre) 

  
        building: 

condition 
=mainly_ruinou

s 
O edifício está na maior parte em estado de ruína. 
(tradução livre) 

  
        building: 

condition 
=completely_rui

nous 
O edifício está completamente em ruínas. (tradução livre) 

  

     4) Construída 4) -    
building: 
condition 

=good 

Estes são atualmente os valores mais abundantes. Quase 
todas as ocorrências provêm de uma importação de 
edifícios em Dhaka. No entanto, a definição desses valores 
está faltando no OSM. (tradução livre) 

  

        
building: 
condition 

=average 

Estes são atualmente os valores mais abundantes. Quase 
todas as ocorrências provêm de uma importação de 
edifícios em Dhaka. No entanto, a definição desses valores 
está faltando no OSM. (tradução livre) 

  

        
building: 
condition =poor 

Estes são atualmente os valores mais abundantes. Quase 
todas as ocorrências provêm de uma importação de 
edifícios em Dhaka. No entanto, a definição desses valores 
está faltando no OSM. (tradução livre) 

  
     5) Em construção 5) -  

building: construction 
Use building=construction para identificar um edifício que 
está em construção. Combine com construction=* para 
especificar o tipo de construção. Por exemplo, 



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 

building=construction + construction=apartments se 
tornarão building=apartments quando estiver pronto. 
É possível utilizar use opening_date=* para indicar a data 
prevista para a abertura e check_date=* para indicar 
quando o edifício foi re-observado para verificar se a 
construção foi concluída. (tradução livre)   

       6) Planejada 6) -    _ _ NÃO TEM NO OSM 

  
     7) Construída, mas em 

obras 
7) -    

_ _ NÃO TEM NO OSM 

       8) Não aplicável 8) -    _ _ NÃO TEM NO OSM 
             
             
             

  

 Pista_Competicao Pista de competição é uma 
construção destinada aos 
eventos de natureza 
competitiva específicos. 

     

leisure track 
Pista para esportes/desportos não-motorizados: como 
atletismo, ciclismo, hipismo, etc. Para descrever o tipo de 
desporto utilizar sport=*. 

  

        

highway raceway 

Uma pista para corridas motorizadas, por exemplo, carros 
e motos. Para ciclismo, corrida, cavalos, galgos etc, use 
leisure=track. Deve ser utilizada em caminhos(linhas). 
Implica na etiqueta sport=motor que não deve ser 
informada na mesma linha.  

  
   nome Indica o nome 

completo da 
instância. 

   
nome: 

*deve ser 
preenchido 

A etiqueta principal utilizada para atribuir um nome a um 
elemento. 

  

   geometriaAproxi
mada 

Indica que a 
geometria 
adquirida é 
aproximada em 
relação à escala 
prevista para o 
produto 
cartográfico. 

   

_ _ _ 

  
   operacional Indica a situação 

em relação ao 
uso. 

   
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecido  Valor desconhecido.      
       2) Sim  Valor booleano “verdadeiro”.      
       3) Não Valor booleano “falso”.      

  
   situacaoFisica Identifica a 

situação quanto à 
atividade. 

  
 

building: 
condition =* 

Para documentar quão boa é a condição do edifício 
original. Esta tag foi sugerida para castelos, mas também 
pode ser usada para outros edifícios. 

       1) Desconhecida 
 

1) Situação física desconhecida.  
 

 _ _ NÃO TEM NO OSM 

  
     2) Abandonada 

 
2) Onde não há investimentos para sua recuperação ou 
manutenção.  

 abandoned: 
building 

=* 
Para um edificio que foi abandonado por seu proprietário  e 
não é mais mantido. (tradução livre) 

  
     3) Destruída 3) Recuperação economicamente inviável, não sendo 

possível de ser recuperada por ter sua estrutura 
fundamental comprometida.  

 
building: 
condition =ruinous 

O prédio está em uma condição ruinosa (de grau 
desconhecido). Equivalente a ruins=yes.(tradução livre) 

          building: 
condition 

=partly_ruinous O edifício está parcialmente em ruínas. (tradução livre) 

          building: 
condition 

=mainly_ruinou
s 

O edifício está na maior parte em estado de ruína. 
(tradução livre) 

          building: 
condition 

=completely_rui
nous 

O edifício está completamente em ruínas. (tradução livre) 

  

     4) Construída 4) -    
building: 
condition =good 

Estes são atualmente os valores mais abundantes. Quase 
todas as ocorrências provêm de uma importação de 
edifícios em Dhaka. No entanto, a definição desses valores 
está faltando no OSM. (tradução livre) 

  

        
building: 
condition 

=average 

Estes são atualmente os valores mais abundantes. Quase 
todas as ocorrências provêm de uma importação de 
edifícios em Dhaka. No entanto, a definição desses valores 
está faltando no OSM. (tradução livre) 

  

        
building: 
condition 

=poor 

Estes são atualmente os valores mais abundantes. Quase 
todas as ocorrências provêm de uma importação de 
edifícios em Dhaka. No entanto, a definição desses valores 
está faltando no OSM. (tradução livre) 

  

     5) Em construção 5) -  

building: construction 

Use building=construction para identificar um edifício que 
está em construção. Combine com construction=* para 
especificar o tipo de construção. Por exemplo, 
building=construction + construction=apartments se 
tornarão building=apartments quando estiver pronto. 
É possível utilizar use opening_date=* para indicar a data 
prevista para a abertura e check_date=* para indicar 
quando o edifício foi re-observado para verificar se a 



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 

construção foi concluída. (tradução livre)   
       6) Planejada 6) -    _ _ NÃO TEM NO OSM 

  
     7) Construída, mas em 

obras 
7) -    

_ _ NÃO TEM NO OSM 

       8) Não aplicável 8) -    _ _ NÃO TEM NO OSM 

  
   tipoPistaComp Indica o tipo de 

pista de 
competição. 

   
   

       1)  Desconhecido  1) Valor desconhecido.   _ _ NÃO TEM NO OSM 

  

     2) Atletismo  2) -  

sport athletics 

Atletismo é um conjunto de esportes que combina vários 
concursos atléticos com base nas habilidades de correr, 
pular e arremessar. 
Atletismo é muitas vezes um conceito amplo, que inclui 
vários esportes, como corrida na estrada, corta-mato e 
caminhada. 
Combinação útil: leisure=track;pitch;stadium 
Ver Também: sport=running;cycling 

  
        

leisure track 
Pista para esportes/desportos não-motorizados: como 
atletismo, ciclismo, hipismo, etc. Para descrever o tipo de 
desporto utilizar sport=*. 

  
     3) Automobilismo  3) -  

sport motor 
Esportes/desportos motorizados. 
Ver Também sport=karting;motocross. 

  

        

highway raceway 

Uma pista para corridas motorizadas, por exemplo, carros e 
motos. Para ciclismo, corrida, cavalos, galgos etc, use 
leisure=track. Deve ser utilizada em caminhos(linhas). 
Implica na etiqueta sport=motor que não deve ser 
informada na mesma linha.  

  

        

sport kart 

Kartismo. Quando usando junto com highway=raceway, 
por favor, adicione a etiqueta area=no, caso contrário, a 
pista não Kart não irá renderizar. 
Ver Também sport=motor;motocross 

  

     4) Bicicross  4) -  

sport bmx 

BMX ou Bicicross é um esporte de ciclo realizado em motos 
de BMX, seja em corridas BMX competitivas ou em BMX de 
estilo livre, ou então em recreação geral ou corta-mato. 
Combinação útil: leisure=track;pitch;sports_centre, 
surface=earth, length=*, lanes=*, surface=* 
Ver Também: sport=cycling 

  

     5) Ciclismo  5) -  

sport cycling 

Ciclismo, também conhecido como biciclismo, Mountain 
biking ou biking, é o uso de bicicletas para transporte, 
recreação ou esporte. 
Combinação útil: leisure=track;stadium;sports_centre, 
surface=*. 

  
        

leisure track 
Pista para esportes/desportos não-motorizados: como 
atletismo, ciclismo, hipismo, etc. Para descrever o tipo de 
desporto utilizar sport=*. 

  
     6) Motociclismo  6) -  

sport motor 
Esportes/desportos motorizados. 
Ver Também sport=karting;motocross. 

  
     7) Motocross  7) -  

sport motocross 
Motocross é uma forma de corrida de moto realizada em 
circuitos fechados de corta-mato. 
Ver Também sport=motor;karting 

          sport motor Esportes/desportos motorizados. 
Ver Também sport=karting;motocross. 

  

     8) Corrida de cavalos  8) -  

sport equestrian 

Hipismo ou Equitação que envolve a habilidade de dirigir e 
andar em cavalos. Muitas vezes associado 
internacionalmente ao espetáculo de salto e dressage mas 
também corrida de resistência, volteio, atrelagem, pegging 
de tenda, vaulting, polo, corridas de cavalos, direção, 
rodeio e muito mais. 
Ver também sport=horse_racing. 

  
        

sport horse_racing 
Turfe. Foi proposta a fusão desta etiqueta com 
sport=equestrian. 

  
        

building riding_hall 
Um edifício que foi construído como uma pista de 
equitação. 

  
        

leisure track 
Pista para esportes/desportos não-motorizados: como 
atletismo, ciclismo, hipismo, etc. Para descrever o tipo de 
desporto utilizar sport=*. 

  

     9) Misto  9) Pistas onde são praticadas mais de uma modalidade 
esportiva dentre as listadas. 

 

sport multi 

Usar esta etiqueta para indicar que o sítio pode ser usado 
para praticar diferentes tipos de esporte/desporto. 
Esta etiqueta é um atalho para indicar que vários esportes 
não especificados são praticados no local, no entanto pode 
usar um ponto-e-vírgula para listar diferentes valores de 
esporte (para ser mais preciso). 

       10) Outros 10) Outro valor não listado.  _ _ _ 
             

             



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 

   

Complexo_Desportivo_L
azer  
(C) 

Complexo desportivo ou de 
lazer é um conjunto de 
elementos agregados 
envolvendo componentes de 
um sistema desportivo ou de 
lazer. 

_ _  _ 

 

leisure: sports_centre 

Centro ou complexo esportivo/desportivo: instalações 
distintas onde um vasto conjunto de esportes/desportos 
podem ser praticados dentro de uma determinada área. 
Um sports centre (centro ou complexo 
esportivo/desportivo) é uma área fechada contendo 
instalações tais como ginásios, campos, quadras, piscinas e 
salas (de ginástica ou artes marciais, por exemplo), que são 
usadas principalmente para atividades 
esportivas/desportivas. O conjunto de serviços de um 
centro de esportes pode incluir esportes ou terapias 
aquáticas (natação, hidroginástica), Spa, sauna e/ou sala de 
vapor, ginásio de esportes, academia, squash, ginástica e 
outras atividades aeróbicas, gramados artificiais, quadras 
e/ou pistas de piso sintético, hóquei. E também qualquer 
cafeteria, bar ou outra facilidade que possa estar associada 
às atividades propostas pelo centro. 

     nome 
Indica o nome 
completo da 
instância.  

A ser preenchido  
 

nome *  

     divisaoAtivEcon  

Indica o tipo de 
divisão da 
atividade.  
 

  

 
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido .     

       
2) Agricultura, pecuário 
e serviços relacionados  

_ 
 

   

       
3) Alojamento e 
alimentação  

_ 
 

   

       
4) Atividades 
recreativas, culturais e 
desportivas  

OBS.:Para essas duas classes é sempre essa opção: 
Atividades recreativas, culturais e desportivas 

 
   

       

5) Comércio e reparação 
de veículos 
automotores e 
motocicletas e comércio 
a varejo de 
combustíveis  

_ 

 

   

       

6) Comércio por 
atacado e 
representantes 
comerciais e agentes do 
comércio  

_ 

 

   

       
7) Comércio varejista e 
reparação de objetos 
pessoais e domésticos  

_ 
 

   

       
8) Confecção de artigos 
do vestuário e 
acessórios  

_ 
 

   

       9) Construção  _     

       
10) Edição, impressão e 
reprodução de 
gravações  

_ 
 

   

       
11) Extração de carvão 
mineral  _ 

 
   

       
12) Extração de 
minerais metálicos  _ 

 
   

       
13) Extração de 
minerais não-metálicos  _ 

 
   

       
14) Extração de 
petróleo e serviços 
relacionados  

_ 
 

   

       
15) Fabricação 
alimentícia e bebidas  

_ 
 

   

       
16) Fabricação de 
artigos de borracha e 
material plástico  

_ 
 

   

       
17) Fabricação de 
celulose, papel e 
produtos de papel  

_ 
 

   

       

18) Fabricação de 
coque, refino de 
petróleo,  
elaboração de 
combustíveis nucleares 
e produção de álcool  

_ 

 

   



ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
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19) Fabricação de 
equipamentos de 
instrumentação médico-
hospitalares, 
instrumentos de 
precisão e ópticos, 
equipamentos para 
automação industrial, 
cronômetros e relógios  

_ 

 

   

       

20) Fabricação de 
material eletrônico, e 
equipamentos de 
comunicações  

_ 

 

   

       

21) Fabricação de 
máquinas de escritório 
e equipamentos de 
informática  

_ 

 

   

       
22) Fabricação de 
máquinas e 
equipamentos  

_ 
 

   

       
23) Fabricação de 
máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos  

_ 
 

   

       
24) Fabricação de 
móveis e indústrias 
diversas  

_ 
 

   

       
25) Fabricação de 
outros equipamentos 
de transporte  

_ 
 

   

       
26) Fabricação de 
produtos de madeira e 
celulose  

_ 
 

   

       

27) Fabricação de 
produtos de metal, 
exclusive máquinas e 
equipamentos  

_ 

 

   

       
28) Fabricação de 
produtos de minerais 
não-metálicos  

_ 
 

   

       
29) Fabricação de 
produtos do fumo  

_ 
 

   

       
30) Fabricação de 
produtos químicos  

_ 
 

   

       
31) Fabricação de 
produtos têxteis  

_ 
 

   

       

32) Fabricação e 
montagem de veículos 
automotores, reboques 
e carrocerias  

_ 

 

   

       33) Metalurgia básica  _     

       
34) Pesca, aquicultura e 
serviços relacionados  _ 

 
   

       

35) Preparação de 
couros e fabricação de 
artefatos de couro, 
artigos de viagens e 
calçados  

_ 

 

   

       36) Reciclagem  _     

       
37) Serviços prestados 
principalmente as 
empresas(organizações)  

_ 
 

   

       
38) Silvicultura, 
exploração florestal e 
serviços relacionados  

_ 
 

   

       39) Outros  Outro valor não listado.     

     
operacional Indica a situação 

em relação ao 
uso. 

 
 
 

 
 

_ _ NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecido 1) Valor desconhecido.      

       2) Sim 2) Valor booleano “verdadeiro”.      

       3) Não 3) Valor booleano “falso”.     

     administracao  Indica a esfera 
administrativa 

   operator: =* Operador é uma empresa, organização, pessoa ou qualquer 
outra entidade que esteja responsável pela gestão e 



ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
(KEY) 

VALOR 
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responsável.  manutenção do local. O operador não é necessariamente o 
proprietário do local ou negócio. Aplicável por exemplo em 
concessões/aluguéis de espaços, negócios ou 
infraestruturas. Muitas vezes é útil para descrever o mapa 
de um determinado objeto é gerido a uma empresa ou 
corporação.  

       
1) Desconhecida  
 

1) Valor desconhecido  
 

 
_ _ NÃO TEM NO OSM 

       
2) Concessionada  2)  A administração é concedida pelo Poder Público a 

particular. 
 

_ _ NÃO TEM NO OSM 

       
3) Estadual/ Distrital  
 

3)  A administração pertence ao Poder Público 
estadual.  

 operator:typ
e =public 

Um operador público, oposto a operador privado. 
(tradução livre) 

       

   

operator:typ
e 

=government 

Uma organização governamental. (Qual é a diferença entre 
público e governamental? Público: operado por uma 
organização pública ligada ao governo. Ex: uma escola 
pública dirigida por seu próprio diretor e estrutura 
administrativa. Governamental: diretamente operado pelo 
governo local, regional ou do país.Ex: um escritório de 
impostos da cidade. (tradução livre)  

       
4) Federal  4) A administração pertence ao Poder Público federal.  operator:typ

e =public 
Um operador público, oposto a operador privado. 
(tradução livre) 

       

   

operator:typ
e 

=government 

Uma organização governamental. (Qual é a diferença entre 
público e governamental? Público: operado por uma 
organização pública ligada ao governo. Ex: uma escola 
pública dirigida por seu próprio diretor e estrutura 
administrativa. Governamental: diretamente operado pelo 
governo local, regional ou do país.Ex: um escritório de 
impostos da cidade. (tradução livre)  

       5) Municipal  
 

5) A administração pertence ao Poder Público 
municipal.  

 operator:typ
e 

=public Um operador público, oposto a operador privado. 
(tradução livre) 

       

   

operator:typ
e =government 

Uma organização governamental. (Qual é a diferença entre 
público e governamental? Público: operado por uma 
organização pública ligada ao governo. Ex: uma escola 
pública dirigida por seu próprio diretor e estrutura 
administrativa. Governamental: diretamente operado pelo 
governo local, regional ou do país.Ex: um escritório de 
impostos da cidade. (tradução livre)  

       
6) Privada  
 

6) A administração pertence a uma organização 
privada.  

 operator:typ
e 

=private 
Um operador privado, em oposição a um operador público. 

       7) Não aplicável 7) -  _ _ NÃO TEM NO OSM 

       NÃO TEM NA ET-EDGV 
  operator:typ

e 
=religious 

Uma organização religiosa. (tradução livre) 

       NÃO TEM NA ET-EDGV 
  operator:typ

e 
=ngo 

Uma organização não governamental. 

       NÃO TEM NA ET-EDGV 
  operator:typ

e 
=community 

Uma organização de base comunitária ou comunitária 
informal. (tradução livre) 

       NÃO TEM NA ET-EDGV 
  operator:typ

e 
=consortium 

Um associação entre dois ou mais indivíduos, companias, 
organizações ou governos. (tradução livre) 

       NÃO TEM NA ET-EDGV 

  

operator:typ
e 

=cooperative 

Uma organização autônoma de propriedade conjunta e 
democraticamente administrada para atender às 
necessidades e questões de seus membros, geralmente 
operando sem fins lucrativos ou repassando diretamente 
os lucros aos seus membros. (tradução livre) 

     turistico  

Indica se o 
complexo possui 
características 
turísticas.  

 

  
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO OSM 

       a) Desconhecido  a) Valor desconhecido      

       b) Sim b) Valor booleano “verdadeiro”.      

       c) Não c) Valor booleano “falso”.     

     cultura  
Indica se o 
complexo é 
cultural ou não.  

  
 

NÃO TEM NO 
OSM 

NÃO TEM NO 
OSM NÃO TEM NO OSM 

       a) Desconhecido  a) Valor desconhecido      

       b) Sim b) Valor booleano “verdadeiro”.      

       c) Não c) Valor booleano “falso”.     

     
tipoComplexoDes
portivoLazer  

Indica o tipo de 
complexo 
desportivo ou de 
lazer  

  

 

_ _ _ 

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
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2)  Autódromo  
 

2) Espaço onde são realizadas competições de 
velocidade ou performance, que incluem veículos 
como caminhões, carros, motos, jipes, dentre outros.  

 
   

       
3) Campo de modelismo  3) Local que possui infraestrutura para a prática de 

modelismo. 
 

   

       
4)  Campo de golfe  
 

4) Local, geralmente gramado, com percursos 
delimitados, cuja finalidade é a prática do golfe.  

 
leisure golf_course 

Campo de golfe: a linha exterior de um campo de golfe. 
Esta etiqueta implica sport=golf. 

       

5) Clube social  
 

5) Entidade social, cultural ou desportiva, geralmente 
de caráter (uso) privado.  

 

amenity social_centre 

Centro social: local comunitário onde um grupo de apoio 
mútuo ou outro tipo de grupo social se encontra. Estas 
instalações podem estar disponíveis ao público em geral ou 
restrito a membros. Não usar esta etiqueta para casos 
abrangidos por outras etiquetas como lares. 

       

6)  Complexo desportivo  
 

6) Local com edificações, construções, pistas, campos, 
quadras, piscinas e outros, com finalidades puramente 
desportivas. Conjunto de elementos agregados 
envolvendo componentes de um sistema desportivo.  

 

amenity social_centre 

Um sports centre (centro ou complexo 
esportivo/desportivo) é uma área fechada contendo 
instalações tais como ginásios, campos, quadras, piscinas e 
salas (de ginástica ou artes marciais, por exemplo), que são 
usadas principalmente para atividades 
esportivas/desportivas.  O conjunto de serviços de um 
centro de esportes pode incluir esportes ou terapias 
aquáticas (natação, hidroginástica), Spa, sauna e/ou sala de 
vapor, ginásio de esportes, academia, squash, ginástica e 
outras atividades aeróbicas, gramados artificiais, quadras 
e/ou pistas de piso sintético, hóquei. E também qualquer 
cafeteria, bar ou outra facilidade que possa estar associada 
às atividades propostas pelo centro.  

       

 

 

 

building pavilion 

Um pavilhão esportivo geralmente com vestiários, áreas de 
armazenamento e possivelmente um espaço para eventos 
e funções. Evite usar esse termo para outras estruturas 
chamadas pavilhões por arquitetos (consulte [W] Pavilion) 

       
 

 
 

building sports_hall 
Um edifício que foi construído como um pavilhão 
desportivo. 

       

7)  Complexo recreativo  
 

7) Conjunto de edificações, construções, pistas, 
campos, quadras e outros, com finalidades puramente 
de recreação. Conjunto de elementos agregados 
envolvendo componentes de um sistema recreativo.  

 

leisure: sports_centre 

Um sports centre (centro ou complexo 
esportivo/desportivo) é uma área fechada contendo 
instalações tais como ginásios, campos, quadras, piscinas e 
salas (de ginástica ou artes marciais, por exemplo), que são 
usadas principalmente para atividades 
esportivas/desportivas.  O conjunto de serviços de um 
centro de esportes pode incluir esportes ou terapias 
aquáticas (natação, hidroginástica), Spa, sauna e/ou sala de 
vapor, ginásio de esportes, academia, squash, ginástica e 
outras atividades aeróbicas, gramados artificiais, quadras 
e/ou pistas de piso sintético, hóquei. E também qualquer 
cafeteria, bar ou outra facilidade que possa estar associada 
às atividades propostas pelo centro. 

       

 

 

 

landuse recreation_gro
und 

Espaço/área de lazer ou espaço recreativo: um local para 
lazer em geral, que podem incluir espaços verdes, campos, 
redes e assim por diante, geralmente de propriedade e 
gestão municipal, mas por vezes propriedade de 
universidades/faculdades públicas ou privadas ou empresas 
e fundações. Caso a área seja de acesso sob pagamento 
usar a etiqueta fee=yes. Esta etiqueta ainda coloca algumas 
dúvidas sobre a pertinência e exatidão da mesma. Sempre 
que possível deve-se usar etiquetas mais 
específicas/adequadas como leisure=park (parque), 
leisure=playground (parquinho ou parque infantil), 
leisure=nature_reserve (reserva natural), leisure=garden 
(jardim), etc. 

       

8) Estande de tiro  
 

8) Local onde é praticado treinamento de tiro com 
armas de fogo, para fins profissionais ou desportivos.  

 

sport shooting 

Tiro é um esporte competitivo e de lazer que envolve 
testes de proficiência (precisão e velocidade) usando vários 
tipos de armas, como armas de fogo e armas de pressão. 
Esta tag descreve locais onde esse esporte é praticado. 
Na Suíça, quase todas as aldeias têm seu próprio campo de 
tiro; o exército da milícia exige que os soldados pratiquem 
uma vez por ano. Normalmente os clubes locais possuem 
estes campos de tiro, portanto o grupo esportivo foi 
escolhido e não o grupo militar. Os intervalos de disparo 
menores normalmente contêm faixas menores e passagens 
bloqueadas durante o disparo. As comportas podem ser 
marcadas com barrier=gate, mas toda a área deve ser 
marcada também. 

       

9) Hípica  
9) Hípica ou centro hípico, ou ainda centro equestre é 
um local onde se pratica equitação e/ou hipismo, como 
lazer e/ou desporto.  

 

leisure horse_riding 

Uma instalação onde as pessoas praticam equitação, 
geralmente em seu tempo livre, por exemplo um centro de 
equitação. Para uma arena de equitação use leisure=pitch + 
sport=equestrian.  

       
10) Hipódromo  

10) Local destinado à prática de corrida de cavalos.  
 

building riding_hall 
Um edifício que foi construído como uma pista de 
equitação. 
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11) Jardim botânico  11) Local delimitado em meio ao espaço urbano 
destinado ao cultivo, manutenção, conservação e 
divulgação da vegetação (natural e exótica), além de 
ser empreendidas pesquisas em Botânica.  

 

leisure garden 
Jardim: espaço onde crescem flores e outras plantas com 
fins decorativos ou com objetivos científicos. 

       
12) Jardim zoológico  12) Local onde os animais são cuidados e exibidos ao 

público e são exibidos ao público.  

 
tourism zoo 

Jardim zoológico, zoológico ou zoo: local com animais 
confinados e maioritariamente selvagens, destinado a 
serem preservados e vistos pelo público. 

       
13) Kartódromo  
 

13) Espaço onde são realizadas competições de karts.  
 

 
   

       

14) Marina  
 

14) Pequeno centro portuário, destinado normalmente 
à recreação e utilizado prioritariamente por iates 
privados e embarcações de recreio.  
 

 

leisure marina 
Marina: pequeno porto destinado a embarcações 
recreativas desde iates a pequenos barcos, encontram-se 
maioritariamente em rios. 

       15) Parque aquático  15) Conjunto de instalações de entretenimento, 
organizadas em torno de atrações aquáticas.  

 leisure water_park Parque aquático: parque de diversões com escorregas de 
água, piscinas recreativas e balneários/vestiários. 

       

16) Parque temático  
16) Conjunto de instalações destinadas ao 
entretenimento, organizadas em torno de uma linha 
argumental que lhes serve de inspiração temática.  

 

leisure dog_park 

Parque para cães: área designada, com ou sem uma 
vedação, onde são permitidos cães de estimação. Podem 
ter estruturas adequadas para treino, como rampas e 
obstáculos, e para divertimento dos cães. 

       17) Parque urbano  
 

17) Área localizada dentro da área urbana de uma 
cidade, destinada principalmente ao lazer público, 
onde estabelecimentos comerciais são restritos.  

 
leisure park 

Parque: área verde aberta ao público (pelo menos durante 
o dia) para fins recreativos. Normalmente de gestão 
municipal. 

       18) Pesque-pague  18) Local onde se pratica a pesca de lazer.  

 

leisure fishing 

Pesca: um local para a prática da pesca desportiva ou 
recreativa, normalmente indicado por um sinal (ver 
exemplos em Tag:leisure=fishing). Também se pode usar 
esta etiqueta para indicar locais onde a pesca é proibida. 

       
19) Velódromo  
 

19) Espaço onde são realizadas competições e/ou 
treinamento de ciclismo.  

 

sport cycling 
Ciclismo, também conhecido como biciclismo, Mountain 
biking ou biking, é o uso de bicicletas para transporte, 
recreação ou esporte. Combinação útil: 
leisure=track;stadium;sports_centre, surface=*. 

       20) Outros  20) Outro valor não listado.   leisure miniature_golf Minigolfe: um lugar onde se pode jogar minigolfe ou golfe 
miniatura. 

          leisure disc_golf_cours
e 

Campo de golfe de disco é um campo para jogar Disc golf, 
também conhecido como frolf ou frisbee golf. 

         
 

leisure escape_game 
Um jogo de aventura física no qual os jogadores resolvem 
uma série de quebra-cabeças usando pistas, dicas e 
estratégias para completar os objetivos em mãos. 

         
 

leisure fitness_centre 
Um lugar com máquinas de exercícios e / ou aulas de 
fitness / dança. 

         
 

leisure fitness_station 
Um lugar com máquinas de exercício, individuais ou 
coletivos, ao ar livre. 

         
 

leisure 
trampoline_par

k 
Uma instalação de lazer composta por muitos trampolins 
interligados. 

         
 

leisure wildlife_hide 
Observatório de vida selvagem: um local normalmente 
camuflado para observar a vida selvagem. Ver também a 
etiqueta leisure=bird_hide. 

         

 

amenity: food_court 

Praça de alimentação: normalmente é uma área coberta 
em grandes superfícies comerciais como shoppings/centros 
comerciais, aeroportos, universidades, hospitais, 
aeroportos, etc. rodeada por restaurantes, normalmente 
de comida rápida, com uma área central comum com 
bancos e mesas. (VER SE TEM CLASSE MAIS ADEQUADA) 

         

 

sport rugby_league 

A tag sport = rugby_league é usada para identificar um 
campo de rugby usado para o futebol da liga de Rugby. A 
área também deve ser marcada com lazer = arremesso ou 
lazer = estádio. Note que existem duas formas de rugby, a 
outra sendo sport = rugby_union. Se você não tiver certeza 
de qual versão do rúgbi é usada, use sport = rugby e deixe 
para alguém corrigir os detalhes. 

         
 

amenity bench 
Banco: peça de mobiliário, normalmente em lugares 
públicos como jardins e praças, para os transeuntes se 
sentarem. 

         

 

amenity: bbq 

Churrasqueira pública ou grelhador público: estrutura 
pública e imóvel para fazer churrascos, geralmente ao ar 
livre. Pode-se usar também as etiquetas de combustível 
fuel=wood;gas;electric. Para mapear mesas e cadeiras 
próximas, veja a etiqueta tourism=picnic_site. Para espaços 
para fazer fogueiras, veja leisure=firepit. Esta etiqueta não 
deve ser aplicada em restaurantes em Portugal conhecidos 
por "Churrasqueiras", para estes casos usar 
amenity=restaurant e cuisine=barbecue. 

          leisure picnic_table Uma mesa de pique nique. 

         
 

amenity water_point 
Ponto de água potável para motocasas/autocaravanas: 
local para abastecimento de água potável em grandes 
quantidades para encher depósitos de 
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motocasas/autocaravanas. Útil principalmente para 
tourism=camp_site (parque de campismo) e 
tourism=caravan_site (parque de 
motocasas/autocaravanas). Em marinas leisure=marina 
para abastecimento de barcos deve-se usar a etiqueta 
waterway=water_point. Usar esta etiqueta em estruturas 
específicas para motocasas/autocaravanas e não fontes, 
bebedouros ou outros que têm etiquetas próprias. 

             
             
   

Complexo_Recreativo 
(C)  
 
Atributos herdados: 
Complexo_Desportivo_L
azer: nome, 
divisaoAtivEcon:Divisao_
Ativ_Econ=”Atividades 
recreativas, culturais e 
desportivas”, 
operacional, 
administracao, turistico, 
cultura, 
tipoComplexoDesportivo
Lazer. 

Complexo recreativo é um 
conjunto de elementos 
agregados envolvendo 
componentes de um sistema 
recreativo.  
 
OBS. da autora: o 
desportivo é técnico e 
competitivo, já o recreativo 
é para prazer  e diversão. 
Pode ser subjetivo e os 
limites entre eles tênues. 

   

  

leisure: sports_centre 

Centro ou complexo esportivo/desportivo: instalações 
distintas onde um vasto conjunto de esportes/desportos 
podem ser praticados dentro de uma determinada área. 
Um sports centre (centro ou complexo 
esportivo/desportivo) é uma área fechada contendo 
instalações tais como ginásios, campos, quadras, piscinas e 
salas (de ginástica ou artes marciais, por exemplo), que são 
usadas principalmente para atividades 
esportivas/desportivas. O conjunto de serviços de um 
centro de esportes pode incluir esportes ou terapias 
aquáticas (natação, hidroginástica), Spa, sauna e/ou sala de 
vapor, ginásio de esportes, academia, squash, ginástica e 
outras atividades aeróbicas, gramados artificiais, quadras 
e/ou pistas de piso sintético, hóquei. E também qualquer 
cafeteria, bar ou outra facilidade que possa estar associada 
às atividades propostas pelo centro. 

          

landuse 
recreation_gro

und 

Espaço/área de lazer ou espaço recreativo: um local para 
lazer em geral, que podem incluir espaços verdes, campos, 
redes e assim por diante, geralmente de propriedade e 
gestão municipal, mas por vezes propriedade de 
universidades/faculdades públicas ou privadas ou empresas 
e fundações. Caso a área seja de acesso sob pagamento 
usar a etiqueta fee=yes. Esta etiqueta ainda coloca algumas 
dúvidas sobre a pertinência e exatidão da mesma. Sempre 
que possível deve-se usar etiquetas mais 
específicas/adequadas como leisure=park (parque), 
leisure=playground (parquinho ou parque infantil), 
leisure=nature_reserve (reserva natural), leisure=garden 
(jardim), etc. 

             
             

 


