
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA EDIFICAÇÕES 

OSM – CHAVES PRINCIPAIS AMENITY e BUILDING. 
DEMAIS CHAVES: NAME, OPERATOR, ADDR, HIGH, OPENING HOURS, TOURISM, LEISURE, BREWERY, SMOKING, OFFICE, INDUSTRIAL, PUBLIC TRANSPORT, LANDUSE, HIGHWAY, AEROWAY, NATURAL, WATER, RECYCLING TYPE, 

POWER, SOCIAL FACILITY e RELIGIOUS. 

A etiqueta edifício (building) é utilizada para demarcar os contornos de um edifício. Ela serve para identificar o tipo da edificação, se habitacional, comercial, religiosa, etc.  
A etiqueta infraestrutura (amenity) contém as etiquetas usadas para marcar infraestruturas usadas por visitantes e residentes de um local. Ela detalha o uso das edificações, como banco, hospital, escola, etc. 

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 

  

 Edificação 

 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Obs. da autora: estes 
atributos estão  na pg. 
36 dessa tabela. 

Edificação é uma construção 
destinada a diversos fins. 

     building * 

Etiqueta utilizada para demarcar os contornos de um 
edifício. Um edifício é qualquer construção feita para 
abrigar atividades humanas. 
A forma de etiquetar mais comum é simplesmente 
building=yes. Outro esquema de marcação é building=yes, 
building:use=*; por exemplo building=yes, 
building:use=residential, para uso residencial.  

  
 

       building yes 
Valor genérico. Usar apenas caso não se saiba o tipo de 
edifício ou não se enquadre em nenhuma das outras 
etiquetas. 

  

 

  nome 

Indica o nome 
completo da 
instância. 
 

A ser preenchido. 
 
 

_ _ 
 

name: *deve ser 
preenchido 

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

     operacional  Indica a situação 
em relação ao 
uso.  

a) Desconhecido  
b) Sim 
c) Não 

a) Valor desconhecido  
b) Valor booleano “verdadeiro”.  
c) Valor booleano “falso”.  

 
_ _ NÃO TEM NO OSM 

      situacaoFisica  Identifica a 
situação, quanto à 
atividade atual.  

   
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.  
 

 
   

       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 

GUERRA 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 

GUERRA 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 

GUERRA 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: start_date A data aproximada que a construção foi terminada. 
       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 
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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 

 
      

NÃO TEM NA ET-EDGV 
  

building: 
condition 

=recognizable_r
emains 

Existem apenas alguns restos reconhecíveis de um edifício 
visível. (tradução livre) 

 
      

NÃO TEM NA ET-EDGV 
  

building: 
condition 

=preserved 
O edifício ainda está em boas condições (preservadas). 
(tradução livre) 

 
      

NÃO TEM NA ET-EDGV 
  

building: 
condition 

=renovated 
O prédio estava em ruínas, mas foi reformado. (tradução 
livre) 

 
      

NÃO TEM NA ET-EDGV 
  

building: 
condition 

=reconstructed 
O edifício foi completamente destruído, mas foi 
reconstruído. (tradução livre) 

 

    matConstr Indica o tipo de 
material de 
construção 
predominante. 

  

 building: material= Material exterior da fachada do edifício. 

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido 
 

 _ _ NÃO TEM NO OSM 

       2) Alvenaria  2) -  building: material=brick Fachada feita de tijolos 

 
        

 building: 
material 

=sand_cement_
blocks 

Blocos feitos à mão usando uma mistura de areia e cimento 
manual. 

 
      3) Concreto  3) - 

 building: 
material=concr

ete 
Fachada de concreto 

       4) Fibra  4) -  _ _ NÃO TEM NO OSM 
       5) Madeira  5) -  building: material=wood Fachada feita de madeira 

 
      6) Metal  6) - 

 building: material=steel 
Metal não decorativo, muitas vezes visto em edifícios 

industriais ou tanques. 
          building: material=metal Frente de metal, plana ou em ondas. 

 
        

 building: 
material=metal

_plates Frente com placas de metal. 

 
      7) Rocha  7) - 

 building: 
material=sandst

one Pedra feita de areia. 

          building: material=stone Pedra sobre pedra, principalmente em castelos etc. 

 
        

 building: 
material=limest

one 
Calcário 

       8) Terra  8) -  _ _ NÃO TEM NO OSM 
       9) Não aplicável 9) -  _ _ NÃO TEM NO OSM 

 
      10) Outros 10) Outro valor não listado 

 building: 
material=plaste

r 
Edifício com frente coberta por plásticos 

          building: material=glass Fachada coberta por vidros 
          building: material=mirror Fachada coberta por vidros espelhados 

 
        

 building: 
material= 

timber_framing 
Moldagem de madeira. 

 
        

 building: 
material= 

plastic 
Frente com placas de plástico ou de pedra. 

          building: material= vinyl Tiras de vinil de plástico. 
          building material= tiles Ladrilhos cerâmicos. 

 

        

 building hut 

Choupana, palhota, palhoça, cubata, mucambo, mocambo 
ou tejupar: tipo de cabana muito rudimentar comum 
maioritariamente em países africanos. Não confundir com 
building=cabin (cabana) destinada a cabanas robustas 
semelhantes a casas típicas, mas de madeira e 
normalmente em áreas verdes ou rurais. 

 

    alturaAproximad
a 

Indica a altura 
não comprovada 
adquirida por 
processos 
indiretos. 

A ser preenchido. 
 

 

 high: 
*deve ser 

preenchido 

Atributo físico de outras chaves. A altura é a medida da 

distância vertical. Indica quão "alto" algo é. A unidade 
padrão é o metro. Se a altura estiver a ser medida em uma 
unidade de medida diferente,a abreviatura da unidade é 
anexada ao valor, separada por um espaço (veja os 
exemplos abaixo ou o artigo especificação de unidade para 
mais informação). Para valores de altura com casas 
decimais, use o sinal de ponto final como separador 
decimal.  

     turistica Indica se a 
edificacao possui 
características 
turísticas. 

  
  tourism: yes 

Lugares e coisas de interesse específico para os turistas: 
lugares para ver, lugares para ficar, coisas e lugares que 
fornecem suporte. 

         

 tourism: yes 

Turismo: local ou estrutura de interesse turístico mas de 
tipo indeterminado ou não abarcado por etiquetas 
existentes. Usado normalmente quando se faz 
mapeamento apenas com base em imagens de satélite ou 
não se sabe o tipo ao certo. Deve ser substituída por uma 
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etiqueta de turismo específica sempre que possível. 
       a) Desconhecido  a) Valor desconhecido   _ _ NÃO TEM NO OSM 
       b) Sim b) Valor booleano “verdadeiro”. 

 tourism: yes 
Lugares e coisas de interesse específico para os turistas: 
lugares para ver, lugares para ficar, coisas e lugares que 
fornecem suporte. 

       c) Não c) Valor booleano “falso”.  _ _ NÃO TEM NO OSM 
     cultura Indica se a 

edificação é 
cultural ou não. 

a) Desconhecido  a) Valor desconhecido  
  _ _ NÃO TEM NO OSM 

       b) Sim b) Valor booleano “verdadeiro”.      
       c) Não c) Valor booleano “falso”.     
             
             
             
   Classif_Econ_Administ 

 
 
OBS.: Atributos 
associados à Edificacao 
pela classe 
convencional. 

Classe convencional 
associada a cada edificação, 
sempre que for o caso, para 
classificar esta edificação 
quanto a sua administração, 
classe, divisão e grupo de 
atividade econômica. 

     

  

 

     administracao  
 

Identifica a esfera 
administrativa 
responsável pela 
edificação ou 
construção 
aeroportuária.  

   

operator: =* 

Operador é uma empresa, organização, pessoa ou qualquer 
outra entidade que esteja responsável pela gestão e 
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: type =public Um operador público, oposto a operador privado. 
(tradução livre) 

          

operator: 
type 

=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: type =public 

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

          

operator: type 
=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: type =public 

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

          

operator: type 
=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: type =private 

Um operador privado, em oposição a um operador público. 

       7) Não aplicável 7) -  _ _ NÃO TEM NO OSM 
       NÃO TEM NA ET-EDGV   operator: type =religious Uma organização religiosa. (tradução livre) 
       NÃO TEM NA ET-EDGV   operator: type =ngo Uma organização não governamental. 
       

NÃO TEM NA ET-EDGV 
  

operator: 
type 

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

       
NÃO TEM NA ET-EDGV 

  
operator: 

type 
=consortium 

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

       

NÃO TEM NA ET-EDGV 

  

operator: 
type 

=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) 

     classeAtivEcon  Indica a classe de 1) Desconhecida  1) Valor desconhecido      
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 atividade 
desenvolvida na 
edificação.  

  

       2) Administração 
pública em geral  

2) -     

    
  

    3)  Atendimento 
hospitalar (hospital)  

3) -  
  

  

       4) Atendimento às 
urgências e 
emergências (pronto-
socorro)  

4) -  

  

 

       5) Atenção ambulatorial 
(posto e centro de 
saúde)  

5) -  
  

 

       6) Atividades de apoio à 
administração pública  

6) -  
  

 

       7) Atividades de 
organizações religiosas  

7) -  
  

 

       8) Captação, tratamento 
e distribuição de água  

8) -  
  

 

       9) Defesa  9) -     
       10) Defesa civil  10) -     
       11) Distribuição de 

energia elétrica  
11) -  

  
 

       12) Educação infantil – 
creche  

12) -  
  

 

       13) Educação infantil – 
pré-escola  

13) -     

       14) Educação 
profissional de nível 
tecnológico  

14) -  
  

 

       15) Educação 
profissional de nível 
técnico  

15) - 
    

       16) Educação superior – 
graduação  

16) - 
  _  

       17) Educação superior – 
graduação e pós-
graduação  

17) -  
   

   
    18) Educação superior – 

pós-graduação e 
extensão  

18) -  
   

       19) Ensino fundamental  19) -     
       20) Ensino médio  20) -     
       21) Justiça  21) -     
       22) Limpeza urbana e 

atividades relacionadas  
22) -     

       23) Outras atividades de 
ensino  

23) -  
   

       24) Outras atividades 
relacionadas com 
atenção à saúde 
(instituto de pesquisa)  

24) -  

   

       25) Produção de energia 
elétrica  

25) -  
   

       26) Regulação das 
atividades econômicas  

26) -  
   

       27) Regulação das 
atividades sociais e 
culturais  

27) -  
   

       28) Relações exteriores  28) -     
       29) Segurança e ordem 

pública  
29) -     

       30) Seguridade social  30) -     
       31) Serviços de 

complementação 
diagnóstica ou 
terapêutica  

31) -  

   

       32) Serviços sociais com 
alojamento  

32) -  
   

       33) Serviços sociais sem 
alojamento 

33) -  
   

       34) Serviços 
veterinários  

34) -     

       35) Telecomunicações  35) -     
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       36) Transmissão de 
energia elétrica  

36) -  
   

       37) Mista  37) Dois ou mais valores listados.      
       38) Outros  38) Outro valor não listado.      
     divisaoAtivEcon  

 
Indica a divisão de 
atividade 
econômica.  

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Agricultura, pecuário 

e serviços relacionados  
2) -     

       3)  Alojamento e 
alimentação  

3) -       

       4) Atividades 
recreativas, culturais e 
desportivas  

4) -  
   

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

5) -   

   

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

6) -  

   

       7)  Comércio varejista e 
reparação de objetos 
pessoais e domésticos  

7) -    
   

       8) Confecção de artigos 
do vestuário e 
acessórios  

8) -  
   

       9) Construção  9) -     
       10) Edição, impressão e 

reprodução de 
gravações  

10) -  
   

       11) Extração de carvão 
mineral  

11) -  
   

       12) Extração de 
minerais metálicos  

12) -  
   

       13) Extração de 
minerais não-metálicos  

13)  -     

       14) Extração de 
petróleo e serviços 
relacionados  

14)  -  
   

       15) Fabricação 
alimentícia e bebidas  

15)  -  
   

       16) Fabricação de 
artigos de borracha e 
material plástico  

16)  -  
   

       17) Fabricação de 
celulose, papel e 
produtos de papel  

17) -  
   

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

18) -  

   

       19)  Fabricação de 
equipamentos de 
instrumentação médico-
hospitalares, 
instrumentos de 
precisão e ópticos, 
equipamentos para 
automação industrial, 
cronômetros e relógios  

19) -   

   

       20) Fabricação de 
material eletrônico, e 
equipamentos de 
comunicações  

20) -  

   

       21)  Fabricação de 
máquinas de escritório 
e equipamentos de 

21)  -  
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informática  
       22)  Fabricação de 

máquinas e 
equipamentos  

22) -    
   

       23) Fabricação de 
máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos  

23) -  
   

       24) Fabricação de 
móveis e indústrias 
diversas  

24) -  
   

       25)  Fabricação de 
outros equipamentos 
de transporte  

25)  -  
   

       26) Fabricação de 
produtos de madeira e 
celulose  

26) -  
   

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

27) -  

   

       28) Fabricação de 
produtos de minerais 
não-metálicos  

28) -  
   

       29) Fabricação de 
produtos do fumo  

29) -  
   

       30) Fabricação de 
produtos químicos  

30) -  
   

       31)  Fabricação de 
produtos têxteis  

31)  -  
   

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

32) -  

   

       33) Metalurgia básica  33) -     
       34) Pesca, aquicultura e 

serviços relacionados  
34) - 
 

 
   

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

35) - 
 

 

   

       36) Reciclagem  36) -     
       37) Serviços prestados 

principalmente as 
empresas 
(organizações)  

37) -  

   

       38) Silvicultura, 
exploração florestal e 
serviços relacionados  

38) - 
 

 
   

       39) Outros  39) Outro valor não listado.      
     grupoAtivEcon  

 
Indica o tipo de 
grupo de 
atividade 
econômica.  

   

   

       1) Desconhecido  1)  Valor desconhecido.      
       2) Administração do 

Estado e da política 
econômica e social  

2) -  
   

       3) Serviços coletivos 
prestados pela 
administração  

3) -  
   

       4) Seguridade Social  4) -     
       5) Atividades de 

atenção à saúde  
5) -  

   

       6) Serviços veterinários  6) -     
       7) Serviço social  7) -     
       8) Educação infantil e 

ensino fundamental  
8) -  

   

       9) Ensino médio  9) -     
       10) Ensino superior  10) -     
       11) Educação 

profissional e outras 
atividades de ensino  

11) -  
   

       12) Misto  12) Dois ou mais tipos listados.      
       13) Outros 13) Outro valor não listado.      
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     proprioAdm  
 

Indica se o imóvel 
próprio da União, 
Estado ou 
Município.  

_ 

  

   

             
             
   Endereco_Edif 

 
OBS.: Atributos 
associados à Edificacao 
pela classe 
convencional. 

Classe convencional 
associada a cada edificação. 

     

addr: * 

Utilizado para indicar endereços/moradas de edifícios, 
lojas, serviços, etc.  
Para conferir as convenções adotadas no Brasil (para a tag 
addr e para o conceito de endereço) ver 
Pt:Key:addr/Convenções Brasil: 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:Key:addr/Conven
%C3%A7%C3%B5es_Brasil 

     numeroSequenci
al 

 A ser preenchido   
addr: housenumber 

Número de porta ou número de polícia. Se uma única 
entrada tem vários números de porta, separe-os por ";", 
por exemplo "12B; 12C".  

     numeroMetrico  A ser preenchido   
addr: housenumber 

Número de porta ou número de polícia. Se uma única 
entrada tem vários números de porta, separe-os por ";", 
por exemplo "12B; 12C". 

     cep  A ser preenchido   

addr: postcode 

Endereço postal, código postal ou código de 
endereçamento postal (CEP) do edifício ou área. Também 
existe como alternativa a etiqueta boundary=postal_code 
mas esta apenas pode ser utilizada caso existem zonas 
delimitadas por relações ou polígonos de códigos postais 
(em Portugal o Openstreetmap não contém estas relações). 

     pais  A ser preenchido   

addr: country 

Código de país: etiqueta desnecessária caso a 
boundary=administrative seja utilizada corretamente (por 
exemplo, em Portugal não é necessário usar esta etiqueta 
pois existem divisões administrativas). Trata-se de um 
código ISO 3166-1 alpha-2 de 2 letras em maiúscula do 
país. Por exemplo: "DE" para a Alemanha, "FR" para a 
França, "IT" para a Itália, BR para Brasil. Veja também: 
is_in:country=* 

     unidadeFederaca
o 

 A ser preenchido   

addr: state 

Estado do país a que pertence o endereço do elemento sob 
a forma de código de 2 ou 3 letras em maiúsculas.  
Brasil: código de 2 letras das abreviações postais (AL, BA, 
ES, MG, RJ, SP, etc.). Portugal e outros países lusófonos: 
não se deve usar esta etiqueta pois não é aplicável. 

     municipio  A ser preenchido   addr: city Nome da cidade ou município. 
     bairro  A ser preenchido   

addr: suburb 

Subúrbio do país a que pertence o endereço do elemento. 
OBS.: Essa etiqueta é utilizada para adicionar a 
especificação do bairro ao endereço. Ver: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Suburb 

          addr: district Distrito do país a que pertence o endereço do elemento.  
     logradouro  A ser preenchido   addr: street Nome da rua. Deve-se encontrar em frente da habitação 

ou nas proximidades uma rua com o mesmo nome.  
          

addr: place 

Local: faz parte de um endereço que se refere ao nome de 
uma zona territorial (normalmente um local como uma ilha, 
praça,etc.) em vez de uma rua. Esta etiqueta não deve ser 
usada em simultâneo com addr:street=*. 

     bloco  A ser preenchido   _ _ NÃO TEM NO OSM 
     numeroPaviment

os 
 A ser preenchido   

building: levels 

Indica o número de pisos acima do solo, incluindo o nível 
térreo (rés do chão) e sem o sótão. Um edifício só com o 
nível térreo tem 1 piso. O sótão deve ser indicado com 
roof:levels. Esta etiqueta é utilizada para marcar o número 
de pisos acima do solo, de um edifício (building=*) ou de 
parte de um edifício (building:part=*). Os andares 
subterrâneos e o do telhado não são contados no valor 
final desta etiqueta. 

          

building levels 

Níveis, andares ou pisos: número total no edifício, inclui o 
piso térreo/do rés-do-chão mas não inclui andares 
inferiores como caves, nem inclui sótãos. Para mais 
informações ver a página Pt:Key:building:levels. 

          

building non_existent_l
evels 

Andares inexistentes: caso especial comum em certos 
países, nos quais, por exemplo, não existe o andar número 
13, por estar associado ao azar. Se num edifício não existir 
o andar 4, 13 e 23 deve-se usar "non_existent_levels 
=4;13;23". Ver também Simple Indoor Tagging(en). 

          building min_level Nível interno mínimo (pisos) no edifício, conforme usado 
no esquema de marcação interna simples. 

          
building max_level 

Nível interno máximo (pisos) no edifício, conforme usado 
no esquema de marcação interna simples. 

     
NÃO TEM NA ET-

EDGV 

    

addr: housename 

Nome da casa/edifício. Isto é utilizado em alguns casos que 
não existe número de porta mas apenas o nome do 
edifício, como por exemplo em instituições de ensino, 
investigação, governamentais, etc. 
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     NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    
addr: flats 

Números de porta de apartamentos (intervalo ou lista) 
numa dada porta de entrada edifício. 

     

 

    

building flats 

O número de unidades residenciais (flats, apartamentos) 
em um prédio (building=apartments), prédio residencial 
(building=residential), casa (building=house), casa isolada 
(building=detached) ou edifício semelhante. 

     

NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    

addr: 
conscriptionnu

mber 

Número de conscrição: este tipo especial de número de 
porta relaciona-se com uma povoação e não com uma rua. 
Os números de conscrição foram introduzidos no Império 
Austro-húngaro e ainda são usados em algumas partes da 
Europa, por vezes junto com números de porta que são 
também chamados números de orientação. 

     
NÃO TEM NA ET-

EDGV 

    

addr: place 

Local: faz parte de um endereço que se refere ao nome de 
uma zona territorial (normalmente um local como uma ilha, 
praça,etc.) em vez de uma rua. Esta etiqueta não deve ser 
usada em simultâneo com addr:street=*. 

     

NÃO TEM NA ET-
EDGV 

   

 addr: full 

Endereço completo: para usar como campo de texto com a 
morada completa, caso as outras etiquetas não sirvam para 
casos especiais. Por exemplo: "Terceira casa à esquerda 
após o carvalho do centro da aldeia, Vilarejo, 
Terraqualquer" ou endereços com códigos especiais de 
entregas (possivelmente não relacionados com o local ou 
código postal/CEP). Evite utilizar esta etiqueta pois a 
maioria do software não processa esta etiqueta. 

     NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    
addr: hamlet 

Aldeia ou lugar do país a que pertence o endereço do 
elemento. 

     NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    addr: province Província do país a que pertence o endereço do elemento. 

     NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    
addr: interpolation 

Tipo de interpolação: como interpolar os números das 
casas que pertencem ao caminho ao longo da rua 
respectivos. 

     NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    
addr: interpolation 

Interpolação a cada...: a interpolação é representada a 
cada "X" casas entre os nós terminais. 

     
NÃO TEM NA ET-

EDGV 

    
addr: interpolation 

Precisão da interpolação: etiqueta opcional para indicar o 
nível de precisão de levantamento no terreno para criar a 
forma de interpolação de endereços. 

     
 

    
entrance 

yes / main / 
exit / service / 

emergency 

Entrada num edifício, normalmente com uma porta ou 
portão. Substitui a etiqueta building=entrance que foi 
depreciada. 

     

 

    

building: fireproof 

Resistência ao fogo ou à prova de fogo: informação sobre 
a resistência do edifício a incêndios. Usar com cuidado esta 
etiqueta pois ainda não existe um consenso sobre a escala 
ou sistema a utilizar para a classificação da resistência. 
Pode-se usar eventualmente os valores "yes" (sim) ou "no" 
(não) para indicar de forma básica se é resistente. Por 
exemplo, um edifício de madeira normalmente não é 
resistente ao fogo. 

             
             

  

 Edif_Constr_Lazer 
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação ou construção de 
lazer é aquela cujas 
atividades estão ligadas ao 
lazer, recreação, esporte 
e/ou cultura.  
 

     

leisure * 
A etiqueta leisure (lazer) é para locais onde as pessoas 
podem ir no seu tempo livre. Ver também sport=* e 
tourism=*. 

  
        

amenity: * 
Esta é a principal marca de instalações importantes e úteis 
para os visitantes e residentes: banheiros, telefones, 
bancos, farmácias (medicamentos para comprar), escolas ... 

          building * Etiqueta utilizada para demarcar os contornos de um 
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edifício. Um edifício é qualquer construção feita para 
abrigar atividades humanas. 
A forma de etiquetar mais comum é simplesmente 
building=yes. Outro esquema de marcação é building=yes, 
building:use=*; por exemplo building=yes, 
building:use=residential, para uso residencial. 

  

   tipoEdifLazer  Indica o tipo da 
edificação ou 
construção de 
lazer.  

   

   

  
     1)  Desconhecido  1) Valor desconhecido.   NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM NÃO TEM NO OSM 

  
     2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

   

  
     3) Anfiteatro  3) Arenas ovais ou circulares rodeadas de degraus a 

céu aberto.  
 

   

       4)  Arquivo  4) Incluem-se os arquivos públicos e privados.      

  

     5) Biblioteca  
 

5) Refere-se a bibliotecas públicas, privadas, escolares, 
universitárias ou comunitárias (incluindo os pontos de 
leitura).  

 

amenity: library 

Biblioteca: local onde são guardados e consultados livros e 
normalmente se pode pedir a maioria dos livros 
emprestados a título gratuito. A maioria são bibliotecas 
municipais ou universitárias. 

  
        

amenity: public_bookcas
e 

Biblioteca livre: mobiliário urbano onde estão disponíveis 
livros gratuitamente e sem qualquer registo, onde se pode 
deixar e pegar em livros. 

       6) Centro cultural  6) Incluem-se os centros culturais públicos e privados.      
             
             

  
     7)  Centro de 

documentação  
7)  Incluem-se os centros de documentação públicos e 
privados.  

 
   

  
     8) Circo 8) Refere-se aos circos fixos e aos terrenos destinados 

ao circos itinerantes.  
 

   

       9) Concha acústica  9) -      

  
     10) Conservatório  10) -   

building conservatory 
Um conservatório é um edifício ou sala com coberturas e 
paredes de vidro ou lona com inventário confortável e 
plantas exóticas. 

       11) Coreto ou tribuna  11) -   leisure bandstand Coreto: estrutura edificada para ser utilizada por bandas 
musicais ou outras apresentações públicas. 

  

     12) Equipamentos 
culturais diversos  
 

12) Incluem-se auditeca, sala de leitura, livraria, sebo, 
videolocadora, lan house, antiquário, alteliê de artes 
plásticas, centro de artesanato, casa de espetáculos, 
danceteria, estúdio, criative bureau, centro 
comunitário, casa do patrimônio, usina cultural, centro 
de artes e esportes unificados – CEUS, sala de dança, 
gafieira, espaço de apresentação de dança, quadra de 
escola de samba.  

 

leisure dance 

Salão de dança ou hall de dança: divisão numa dada 
estrutura, por exemplo um hotel, destinada à dança, com 
ou sem música ao vivo. Em estruturas/complexos 
destinados só à dança conhecidos por 
discotecas/danceterias não se deve usar esta etiqueta mas 
sim a etiqueta amenity=nightclub. 

  

        

amenity 
community_ce

ntre 

Centro comunitário: um espaço público que é propriedade 
e/ou pelo menos gerido por uma ou mais associações 
locais, utilizado para eventos e festas locais onde membros 
e/ou não membros de uma comunidade se juntam para 
atividades locais, apoio social, encontros formais e 
informais, informação pública, eventos e festividades 
entres outros propósitos, incluindo eventualmente eventos 
comerciais ou privados. 

  

        

amenity arts_centre 

Centro de artes ou centro artístico: local onde são 
desenvolvidas atividades artísticas de uma ou várias áreas 
(como pintura, performance artística, fotografia, etc.). Pode 
desenvolver atividades de formação, exposições, palestras, 
etc. 

  

        

amenity studio 

Estúdio de gravação: local com instalações e equipamento 
destinado à gravação e emissão de programas de rádio ou 
de televisão. Também se aplica a estúdios de gravação 
musical. 

       13) Espaço de eventos e 
ou cultural  

13) Edificação onde são realizadas atividades de cunho 
cultural.  

    

  

     14) Espaço de exibição 
de filmes  

14) Refere-se a cine itinerante, cineclube, drive-in, 
espaço público para exibição de filmes e sala de 
cinema.  

 

amenity cinema 

Sala de cinema ou simplesmente cinema: local onde se 
exibem regularmente filmes, normalmente sob pagamento. 
Não usar esta etiqueta em cada uma das salas mas sim em 
todo o complexo de salas de cinema da mesma 
empresa/instituição nesse local. 

  

     15) Estádio  15) Construção que permite a prática de esportes que 
requeiram grandes espaços, como futebol, beisebol ou 
atletismo. Em um estádio também são realizados 
grandes eventos, uma vez que seu tamanho permite a 
concentração de um grande público.  

 

leisure stadium 

Utilizar leisure=stadium para marcar grandes instalações 
esportivas/desportivas com elevado número de lugares 
em bancada. Utilizar a etiqueta leisure=pitch para marcar a 
superfície de jogo atual e a etiqueta building=* para o 
edifício do estádio, incluindo ainda as etiquetas 
apropriadas para estruturas relacionadas como 
building=entrance para as entradas e outras etiquetas para 
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cafés, lavabos/WC , etc. Grandes instalações com elevado 
número de lugares em bancada para o público assistir a 
eventos esportivos/desportivos. 

  
     16) Galeria  

 
16) -  

tourism gallery 
Galeria de arte: espaço onde se expõe e comercializa 
regularmente obras de arte, como pintura, escultura, 
fotografia, etc. 

       17) Ginásio  
 

17) Construção voltada para a prática de esportes que 
requerem locais fechados.  

 building stadium Estádio: um edifício que forma um estádio para eventos 
esportivos/desportivos. 

  
        

building grandstand 
(arquibancada) O estande principal, geralmente coberto, 
comanda a melhor vista para os espectadores em pistas de 
corrida ou campo esportivo.  

  

     18) Museu  
 

18) Edificação a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento e aberto ao público, que adquire, 
conserva, pesquisa, comunica e exibe para finalidades 
do estudo, da instrução e da apreciação, evidência 
material dos povos e seu ambiente. Incluem-se os 
museus públicos e privados.  

 

tourism museum 

Museu: local com exposições de caráter científico, histórico 
ou cultural. Normalmente aberta ao público como atração 
turística. Pode estar mais empenhada na aquisição, 
conservação e pesquisa relacionadas a estes temas. 

  

        

amenity planetarium 

Planetário: local para apresentação de espetáculos 
educacionais e recreativos sobre astronomia e o céu 
noturno, ou para treino em navegação celestial. Pode fazer 
parte de um museu tourism=museum e nesse caso o 
planetário deve ser marcado num local à parte (nó ou área) 
com esta etiqueta. Não confundir com observatório no qual 
deve ser utilizada a a etiqueta man_made=observatory. 

  

     19) Plataforma de pesca  19) Instalação ou estrutura, fixa ou móvel, destinada a 
atividade direta ou indiretamente relacionada com a 
pesca, seja marítima, fluvial ou mesmo lacustre.  

 

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. 

  

     20)  Quiosque  20) Ver classe Edif_Constr_Lazer..  

building kiosk 

Quiosque: pequeno edifício de venda de pequenos 
produtos como jornais, revistas, tabaco, pastilhas elásticas, 
bilhetes vários, cromos, chocolates, etc. Normalmente 
situa-se em praças, jardins ou passeios largos e 
movimentados. 

  

     21) Teatro  
 

21) Edificação onde ocorrem apresentações artísticas 
como peças de teatro ou ainda o palco ao ar livre onde 
se desenvolvem as atividades no centro de uma elipse 
ou circunferência contendo a plateia. Incluem-se os 
teatros públicos e privados.  

 

amenity theatre 

Sala de espetáculos: local num edifício ou ao ar livre onde 
decorrem regularmente peças de teatro, musicais, 
concertos, óperas, etc. 

  

     22) Outros 22) Outro valor não listado.   

leisure 
adult_gaming_c

entre 

Fliperama ou salão de jogos: sob pagamento com limite de 
idade. Com máquinas de diversão como caça-níqueis/slot 
machines, vídeo-jogos, simuladores de condução, pinball, 
mesas de bilhar, futebol de mesa/matraquilhos, etc. Em 
Portugal deve-se usar sempre esta etiqueta pois em 
máquinas de jogos sob pagamento a idade mínima é de 16 
anos (12 se for acompanhado pelo encarregado de 
educação). 

  

        

leisure 
amusement_ar

cade 

Fliperama ou salão de jogos: sob pagamento sem limite de 
idade. Com máquinas de diversão como caça-níqueis/slot 
machines, vídeo-jogos, simuladores de condução, pinball, 
mesas de bilhar, futebol de mesa/matraquilhos, etc. 

  
        

leisure beach_resort 
Resort, resorte balnear ou estância turística balnear: para 
delimitar um resorte que inclua uma praia com gestão 
privada/concessionada. 

          leisure bird_hide Observatório de aves: um local para a observação de aves. 

          leisure bowling_alley Estabelecimento que é equipado para jogar o jogo de 
boliche. 

  
        

leisure common 
Baldio: um terreno cujo dono e gestão é de uma 
comunidade local, designados compartes. Em Portugal este 
tipo de terrenos está legislado com características próprias. 

  

        

leisure firepit 

Local para fogueira: sítio permanente, normalmente com 
uma estrutura que impede a propagação do fogo, onde é 
permitido fazer uma fogueira. Normalmente encontra-se 
numa zona de piqueniques. 

  

        

leisure hackerspace 

Hackerspace: um local onde pessoas com interesses 
comuns, normalmente em informática, tecnologia, ciência, 
arte digital ou arte eletrónica, se podem conhecer socializar 
e colaborar. 

  

        

leisure ice_rink 

Rinque de patinação ou rinque de patinagem: um lugar 
onde se pode patinar ou jogar hóquei no gelo. Usar esta 
etiqueta apenas em locais com infraestruturas de apoio ao 
rinque e não em simples lagos que congelam no inverno, 
por exemplo. 

  
        

leisure 
outdoor_seatin

g 
Áreas para gastronomia ao ar livre. 

  
        

leisure playground 
Parquinho(br) ou parque infantil(pt): pequeno espaço 
recreativo para crianças de acesso normalmente livre. 
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leisure sauna 
Uma pequena sala ou casa projetada para experimentar 
sessões de calor seco ou úmido, ou um estabelecimento 
com uma ou mais dessas instalações auxiliares. 

  
        

leisure summer_camp 
Campo de verão ou colônia/colónia de férias: local em 
certos países, com programas, para crianças ou 
adolescentes normalmente no período de férias do verão. 

          leisure swimming_area Área de natação: uma área num rio, lago ou outro 
reservatório de água onde a natação é permitida. 

  

        

amenity brothel 

Prostíbulo, privê, bordel, lupanar, casa de prostituição, 
casa da luz vermelha, casa de alterne, casa das primas ou 
casa de facilidades: local dedicado à prostituição. Notar 
que casa de alterne não está necessariamente incluída 
nesta etiqueta pois a troca de favores sexuais não está 
implícita/supostamente obrigatória no serviço. 

  
        

amenity casino 
Cassino(br) ou casino(pt): local onde decorrem apostas e 
jogos de fortuna e azar, com pelo menos uma mesa de 
jogos (por exemplo roleta, blackjack, etc.). 

  

        

amenity gambling 

Local de apostas genérico: que não esteja abrangido pelas 
etiquetas shop=bookmaker, shop=lottery, amenity=casino 
ou leisure=adult_gaming_centre. Os jogos que estão 
abrangidos por esta etiqueta são por exemplo o bingo e o 
pachinko. 

  
        

amenity nightclub 
Discoteca, boate, danceteria, casa noturna, boate ou 
balada: um lugar para dançar em uma pista de dança ao 
som de música. 

  

        

amenity stripclub 

Clube de striptease ou casa de striptease: um lugar com 
espetáculos de mulheres e/ou homens que se despem ao 
som da música. Para casas de serviços sexuais usar a 
etiqueta amenity=brothel. 

  

        

amenity swingerclub 

Clube de swing ou clube de sexo: local onde as pessoas se 
encontram para atividades sexuais. Estes clubes diferem 
dos bortéis na medida em que nestes normalmente os 
clientes não têm sexo com funcionárias da casa mas sim 
com outros clientes. 

  
        

amenity dive_centre 
Centro de mergulhos: local onde se prestam serviços, como 
equipamento, aulas de aprendizagem, etc, ou fornecem 
apoio a mergulhadores. 

  
        

amenity hunting_stand 
Posto de caça: plataforma elevada, aberta ou fechada 
(algumas parecem uma pequena cabana), utilizada por 
caçadores para avistarem e dispararem sobre animais. 

  

        

amenity water_point 

Ponto de água potável para motocasas/autocaravanas: 
local para abastecimento de água potável em grandes 
quantidades para encher depósitos de 
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. 

  
        

tourism aquarium 
Aquário público: de forma similar aos jardins zoológicos, 
estes preservam, estudam e expõem animais aquáticos 
vivos. 

  

        

tourism picnic_site 

Local de piqueniques: local com infraestruturas para 
refeições ao ar livre normalmente no meio da natureza. 
Com pelo menos cadeiras e bancos e por vezes casas de 
banho/banheiros, água potável, churrasqueira, etc. 
Também se pode aplicar a etiqueta a locais relvados 
populares para fazerem piqueniques. 

  
        

tourism theme_park 
Parque de diversão ou parque temático: local com diversas 
atrações de entretenimento como montanhas-russas, rodas 
gigantes, comboios, etc. 

             

  

   

NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    

opening_hou
rs 

 *deve ser 
preenchido 

É possível inserir horas de abertura para quase tudo o que 
conhece horas de operação. Supermercados e pequenas 
lojas de conveniência fecham na maioria dos países e em 
diferentes momentos (mesmo na mesma cidade), nas áreas 
metropolitanas, muitas vezes pequenas lojas abrem toda a 
noite. Algumas farmácias, postos de gasolina, bares e 
restaurantes de comidas de plástico (fast-food) estão 
abertos 24/7. Esta é uma informação muito importante se 
você estiver procurando uma determinada instalação à 
noite. Além disso, você pode marcar o URL onde os 
horários de abertura atuais podem ser pesquisados com 
opening_hours:url=http: //example.org/. Esteja ciente 
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desses documentos antes de ler esta página: Proposed 
features/Time domains e Key:opening_hours/specification.  

  

   

NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    

brewery *deve ser 
preenchido 

Se o Local vende cerveja de uma cervejaria conhecida. A 
tag brewery = * deve ser usada para restaurantes, bares, 
pubs e POIs similares, para indicar qual cerveja das 
cervejarias eles têm disponível. (Uma cervejaria é 
etiquetada com craft=brewery or man_made=works ou 
landuse=industrial+industrial=brewery.)  

  
   

NÃO TEM NA ET-
EDGV 

    
smoking * 

Para marcar as regras de tabagismo aplicáveis. No entanto, 
se uma lei determinar uma regra de tabagismo, isso não 
precisa ser mapeado.  

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: dedicated 
O restaurante todo (pub, etc.) é dedicado aos fumantes; 
Por exemplo, como um clube de fumantes, Fumoir ou 
Raucherclub. 

  

   NÃO TEM NA ET     

smoking: dedicated 

Uma área específica para fumantes também pode ser 
etiquetada combinando duas tags: 
smoking:dedicated (indica que o fumo é permitido) com 
area:yes (para indicar que você está definindo a área na 
qual é permitido fumar).  

     NÃO TEM NA ET     smoking: yes É permitido fumar em todo o hotel/bar/restaurante. 

  

   NÃO TEM NA ET     

smoking: separated 

É permitido fumar em uma sala ou área separada, até 
mesmo em duas áreas diferentes da mesma sala, ou em 
salas diferentes sem uma separação efetiva entre elas. Por 
exemplo, há uma porta que não é fechada imediatamente 
após a pessoa ter passado. 

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: isolated 
o fumo é proibido e permitido em duas salas diferentes que 
são separadas de forma eficaz (por exemplo, paredes e 
uma porta que é aberta apenas para passagem). 

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: no 
É proibido fumar em todo o hotel /bar/restaurante, sem 
exceções. Use os valores separated ou isolated se houver 
exceções. Tag separada, isolada também é significativa. 

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: outside 
É permitido fumar na propriedade, mas apenas em áreas 
externas. 

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: outside=yes 
É permitido fumar em todas as partes ao ar livre do hotel/ 
bar/restaurante, etc. 

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: 
outside= 

separated 
É permitido fumar em uma área separada das partes ao ar 
livre do hotel/bar/restaurante. 

  
   NÃO TEM NA ET     

smoking: outside=no 
É proibido fumar nas partes ao ar livre do hotel / bar / 
restaurante. 

             
             

  

 Edif_Constr_Turistica 
 
Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turística:Auxiliar=”Sim” , 
cultura. 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional: 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação ou construção 
turística é aquela cujas 
atividades estão 
relacionadas à visitação 
turística. 

     

tourism attraction 

Atração turística: etiqueta genérica para locais ou 
estruturas visitadas normalmente por muitos turistas. 
Normalmente é complementada com a etiqueta historic=*. 
Outra forma de marcar algo, por exemplo uma queda de 
água, é usar tourism=yes. 

  

        

tourism: yes 

Turismo: local ou estrutura de interesse turístico mas de 
tipo indeterminado ou não abarcado por etiquetas 
existentes. Usado normalmente quando se faz 
mapeamento apenas com base em imagens de satélite ou 
não se sabe o tipo ao certo. Deve ser substituída por uma 
etiqueta de turismo específica sempre que possível. 

  
   tipoEdifTurist Indica o tipo da 

edificação ou 
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construção 
turística. 

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      

  
     2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

   

  

     3) Chafariz  3) -  

amenity fountain 

Fontanário, chafariz, fonte decorativa ou simplesmente 
fonte: estrutura ornamental com uma ou mais bicas de 
onde jorra água, normalmente não potável e que não se 
destina a ser bebida pelo público. Algumas podem ser 
usadas para fins recreativos, comemorativos ou culturais. 
Caso a fonte contenha água potável e se destine a ser 
bebida pelo público não se deve usar esta etiqueta mas sim 
a etiqueta amenity=drinking_water. 

       4) Chaminé  4) -     

  

     5) Cruzeiro  5) Construção em forma de cruz romana, assentada 
sobre uma base especialmente construída, ou 
diretamente no solo, podendo ainda estar no topo de 
um obelisco ou não.  

 

   

  

     6) Escultura  6) -  

tourism artwork 

Obra de arte ao ar livre ou arte pública: uma ou mais obras 
de arte, normalmente em jardins, praças, etc. Pode ser 
também aplicado em locais privados de acesso público 
como arte em jardins de fundações. 

  

     7) Estátua  7) -  

tourism artwork 

Obra de arte ao ar livre ou arte pública: uma ou mais obras 
de arte, normalmente em jardins, praças, etc. Pode ser 
também aplicado em locais privados de acesso público 
como arte em jardins de fundações. 

  

     8) Mirante  8) Ponto ou construção elevada de onde se enxerga ao 
longe.  

 

tourism viewpoint 

Miradouro ou mirante: local na maioria das vezes num 
ponto elevado, com uma boa visão da paisagem 
circundante. O miradouro pode estar localizado num 
edifício, torre ou à beira de uma estrada ou caminho. 
Normalmente estão identificados com placas. Esta etiqueta 
é para locais com vistas notáveis, para estruturas ou 
edifícios por si só notáveis deve-se usar a etiqueta 
tourism=attraction. Ver também landmark=*. 

  

     9) Monumento  9) Estrutura construída por motivos simbólicos e/ou 
comemorativos.  

 

tourism artwork 

Obra de arte ao ar livre ou arte pública: uma ou mais obras 
de arte, normalmente em jardins, praças, etc. Pode ser 
também aplicado em locais privados de acesso público 
como arte em jardins de fundações. 

       10) Obelisco  10) -     

       11) Panteão  11) Construção destinada a guardar os restos mortais 
ou homenagear heróis e personalidades nacionais.  

    

       12) Torre  12) -     

  

     13) Outros  13) Outro valor não listado.   

tourism artwork 

Obra de arte ao ar livre ou arte pública: uma ou mais obras 
de arte, normalmente em jardins, praças, etc. Pode ser 
também aplicado em locais privados de acesso público 
como arte em jardins de fundações. 

  

        

tourism information 

Informações, placa de informação ou posto de turismo: 
local ou estrutura que fornece informações a turistas, 
viajantes e visitantes. Esta etiqueta é aplicável a: postos de 
turismo, centros de receção ao turista, gabinetes de 
informação, placas de informação detalhada (como mapas 
de um local), placas destinada especificamente a turistas, 
placas de informação sobre um local sobre a história, vida 
selvagem, geologia, etc. 

  

        

tourism: alpine_hut 

Refúgio de montanha, albergue de montanha ou cabana 
de montanha: edifício em áreas remotas e montanhosas 
concebida para fornecer acomodação a montanhistas, 
escaladores e caminhantes. O acesso é normalmente 
restrito a pá, bicicleta de montanha ou esqui. Normalmente 
estes edifícios são geridos por um clube alpino ou 
organizações similares. 

  

        

tourism: apartment 

Apartamento turístico: um apartamento normalmente 
alugado durante as férias por pequenos períodos de tempo 
(por exemplo à semana). Não têm serviços como receção, 
bares ou pequenos almoços como um hotel, apesar de 
terem uma cozinha. A etiqueta pode ser aplicada num 
prédio como um todo caso existam vários apartamentos 
para este fim ou num nó mostrando a localização do 
apartamento. 

  
        

tourism: aquarium 
Aquário público: de forma similar aos jardins zoológicos, 
estes preservam, estudam e expõem animais aquáticos 
vivos. 

  

        

tourism: attraction 

Atração turística: etiqueta genérica para locais ou 
estruturas visitadas normalmente por muitos turistas. 
Normalmente é complementada com a etiqueta historic=*. 
Outra forma de marcar algo, por exemplo uma queda de 



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 

água, é usar tourism=yes. 

  
        

tourism: camp_pitch 
Camp pitch é o espaço livre usado para colocar uma 
barraca ou caravana dentro de uma área de turismo = 
camp_site ou turismo = caravan_site. 

  

        

tourism: camp_site 

Parque de campismo: local onde se pode pernoitar numa 
tenda ou motocasa/ autocaravana, normalmente em locais 
com infraestruturas de apoio como balneários/ chuveiros, 
máquinas de lavar roupa, mini-mercado, posto de correios, 
piscinas, etc. Normalmente os parques de campismo estão 
divididos por lotes. 

  

        

tourism: caravan_site 

Parque de motocasa/autocaravana: semelhante ao parque 
de campismo mas dedicado principalmente a motocasas/ 
autocaravanas, fornecendo também infraestruturas úteis 
como despejo de tanques de dejetos, carregamento de 
água em quantidade, etc. 

  
        

tourism: chalet 
Chalé: habitação, normalmente em regiões montanhosas, 
com todas as funcionalidades de uma casa, para 
alugar/aluguel. 

  
        

tourism: gallery 
Galeria de arte: espaço onde se expõe e comercializa 
regularmente obras de arte, como pintura, escultura, 
fotografia, etc. 

  

        

tourism: guest_house 

Casa de hóspedes, Bed & Breakfast ou guest house: 
acomodação sem licença de hotel que normalmente é 
gerida pelo próprio dono, fornece quarto e pequeno 
almoço com funcionários presentes em alguns períodos do 
dia (e não 24 horas por dia). 

  

        

tourism: hostel 

Hostel ou albergue: acomodação que fornece cama ou 
beliche num dormitório partilhado e se partilha com outros 
hóspedes as instalações como a casa de banho/banheiro, 
cozinha e sala de estar. Destina-se normalmente a um 
público jovem. 

  

        

tourism: hotel 

Hotel: alojamento normalmente de curto prazo com uma 
grande quantidade de quartos numerados. Normalmente 
fornecem serviços adicionais como restaurante, piscina e 
serviços de puericultura. Alguns hotéis também têm 
instalações para conferências e salas de reuniões para 
receber convenções e encontros. São classificados 
geralmente de 1 a 5 estrelas conforme a qualidade. 

  

        

tourism: information 

Informações, placa de informação ou posto de turismo: 
local ou estrutura que fornece informações a turistas, 
viajantes e visitantes. Esta etiqueta é aplicável a: postos de 
turismo, centros de receção ao turista, gabinetes de 
informação, placas de informação detalhada (como mapas 
de um local), placas destinada especificamente a turistas, 
placas de informação sobre um local sobre a história, vida 
selvagem, geologia, etc. 

  

        

tourism: motel 

Motel: alojamento normalmente de curta duração, com 
estacionamento para automóveis perto do quarto. São 
normalmente mais baratos que hotéis. Por vezes podem ter 
serviços adicionais como restaurante, pequeno almoço ou 
piscina. Pelo menos no Brasil e em Portugal a palavra 
"Motel" é aplicada a outro tipo de alojamento para manter 
relações sexuais (para estes casos deve-se usar a etiqueta 
amenity=love_hotel). Em princípio esta etiqueta não é 
aplicável a países lusófonos. 

  

        

tourism: museum 

Museu: local com exposições de caráter científico, histórico 
ou cultural. Normalmente aberta ao público como atração 
turística. Pode estar mais empenhada na aquisição, 
conservação e pesquisa relacionadas a estes temas. 

  

        

tourism: picnic_site 

Local de piqueniques: local com infraestruturas para 
refeições ao ar livre normalmente no meio da natureza. 
Com pelo menos cadeiras e bancos e por vezes casas de 
banho/banheiros, água potável, churrasqueira, etc. 
Também se pode aplicar a etiqueta a locais relvados 
populares para fazerem piqueniques. 

  
        

tourism: theme_park 
Parque de diversão ou parque temático: local com diversas 
atrações de entretenimento como montanhas-russas, rodas 
gigantes, comboios, etc. 

  
        

tourism: wilderness_hut 
Cabana remota ou abrigo remoto: edifício numa zona 
remota, normalmente com uma só divisão, com lareira, 
destinada a fornecer um abrigo temporário e acomodação. 

  
        

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

          leisure beach_resort Resort, resorte balnear ou estância turística balnear: para 
delimitar um resorte que inclua uma praia com gestão 
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privada/concessionada. 

  

   ovgd Indica se a 
edificação ou 
construção 
turística é ou não 
um objeto visível 
à grande distância 
(OVGD). 

   

   

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

  

   tombada Indica se a 
edificação ou 
construção é 
tombada pelo 
patrimônio  
histórico.  

_ 

  

   

             
             

  

 Representacao_Diplom
atica 
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Representação diplomática é 
escritório de representação 
de um Estado Nacional ou 
Organização instalado na 
cidade (capital/sede) de 
outro Estado Nacional ou 
Organização.  

     

amenity embassy 

Embaixada: delegação oficial de um país noutro país 
(normalmente numa capital). Esta etiqueta deve ser 
utilizada em embaixadas, residências de embaixadores, 
consulados e outras estruturas diplomáticas. 

  
   tipoRepDiplomati

ca  
Indica o tipo de 
representação 
diplomática.  

   
   

  

     1) Consulado  1) -  

amenity embassy 

Embaixada: delegação oficial de um país noutro país 
(normalmente numa capital). Esta etiqueta deve ser 
utilizada em embaixadas, residências de embaixadores, 
consulados e outras estruturas diplomáticas. 

  

     2) Embaixada  2) -  

amenity embassy 

Embaixada: delegação oficial de um país noutro país 
(normalmente numa capital). Esta etiqueta deve ser 
utilizada em embaixadas, residências de embaixadores, 
consulados e outras estruturas diplomáticas. 

             
             

  

 Edif_Pub_Civil 
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura. 
 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 

Edificação pública civil é 
aquela sob jurisdição do 
Executivo ou Legislativo ou 
Judiciário, no âmbito das 
esferas da administração 
pública, de caráter civil.  

     

office government 

Governo: etiqueta para instituições governativas a nível 
nacional do governo de um país. Ao contrário de 
instituições locais como as câmaras, prefeituras e juntas de 
freguesia, as instituições nacionais respondem diretamente 
ao governo. Esta etiqueta pode ser usada em todos os 
ramos da governação: executivo, legislativo e judicial 
(desde que não exista já uma etiqueta específica, o que não 
é o caso, por exemplo, de tribunais "normais" nos quais se 
deve usar amenity=courthouse). Exemplos apropriados 
para esta etiqueta: ministérios, organismos nacionais das 
finanças (e respetivas repartições/agências locais), 
conservatórias, organismos nacionais responsáveis pelas 
estradas, organismos responsáveis por emissão e gestão de 
cartas de condução, organismos de segurança social, 
emprego, etc. 
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divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

  

        

building civic 

Edifício civil: por exemplo amenity=community_centre 
(centro comunitário), amenity=library (biblioteca), 
amenity=toilets (casas de banho/banheiros), 
leisure=sports_centre(centro esportivo/desportivo), 
leisure=swimming_pool (piscina), amenity=townhall etc. 
Usar amenity=* ou leisure=* etc. para especificar mais 
detalhes. Ver também building=public. 

  

        

building government 

Para edifícios do governo em geral, incluindo secretárias 
municipais, provinciais e divisórias, agências e 
departamentos governamentais, prefeituras, parlamentos 
(regionais) e tribunais. 

  
   tipoUsoEdif  Indica o tipo de 

uso da edificação 
pública civil.  

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      

  
     2) Próprio nacional  2)  Imóvel de domínio da União utilizado em serviço 

público federal, para instalação de Órgãos vinculados à 
Administração Pública Federal direta e indireta.  

 
   

       3) Uso do município  3) -     
       4) Uso da UF  4) -     
       5) Uso da União  5) -     
       6) Outros  6) Outro valor não listado.      

  

   jurisdicao  Indica a jurisdição 
a qual a 
edificação 
pertence.  

   

   

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido      
       2) Internacional  2) -     
       3) Federal  3) -     
       4) Estadual/ Distrital  4) -     
       5) Municipal  5) -     

  
     6) Propriedade 

particular  
6) Localizada em propriedade particular, cuja 
responsabilidade é do proprietário do imóvel.  

 
   

  
   tipoEdifPubCivil  Indica o tipo da 

edificação pública 
civil. 

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      

  
     2) Assembleia 

legislativa  
2) É a representante estadual do Poder Legislativo no 
Brasil.  

 
   

       3) Autarquia  3) -     

  
     4) Cartorial  4) Áreas onde são exercidas as atividades cartoriais, 

exceto os cartórios eleitorais.  
 

   

  
     5) Câmara municipal  5) A Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores é a 

representante municipal do poder legislativo no Brasil.  
 

   

  
     6) Delegacia de policia 

civil  
6) -  

amenity police 
Delegacia, esquadra, distrito policial ou posto da polícia: 
local com instalações da polícia, normalmente com 
atendimento ao público. 

       7) Educação  7) -     

  
     8) Fórum  8) Edifício em que estão sediadas as instalações do 

Pode Judiciário, onde funcionamos magistrados ou os 
tribunais judiciais de determinada localidade.  

 
amenity courthouse Tribunal, julgado, juízo ou vara judicial: local onde se 

resolvem litígios. 

  
     9) Eleitoral  9)  Áreas onde são exercidas as atividades correlatas à 

administração dos pleitos eleitorais. 
 

   

  
     10) Fundação  10) Organização de interesse publico sem fins 

lucrativos.  
 

   

  
     11) Gestão  11)  Outras áreas onde são exercidas as atividades 

inerentes à execução da administração pública.  
 

   

       12) Policial  12) -     

  

     13) Prefeitura  13)  Local onde são exercidas as atividades inerentes à 
execução da administração pública municipal.  

 

amenity townhall 

Esta etiqueta destina-se a órgãos executivos locais de 
países. No Brasil é aplicável numa prefeitura municipal ou 
subprefeitura e em Portugal a uma câmara municipal ou 
junta de freguesia (ver mais abaixo em Outras etiquetas). 
Para órgãos executivos nacionais (e outros órgãos) não se 
deve usar esta etiqueta mas sim a etiqueta 
office=government. 
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     14) Prisional  14) Áreas institucionais da justiça destinada a acolher: 

pessoas condenadas à privação de liberdade.  
 

   

       15) Procuradoria  15) -     

  
     16) Produção e/ou 

pesquisa  
16) Áreas onde são exercidas as atividades correlatas à 
produção e/ou pesquisa, pelos poderes públicos.  
 

 
   

       17) Secretaria  17) -     

  
     18) Seguridade social  18) Áreas onde são exercidas as atividades correlatas à 

seguridade social, pelos poderes públicos.  
 

   

  

     19) Outros  19) Outro valor não listado.   

amenity ranger_station 

Posto florestal, posto de polícia florestal ou posto de 
guarda florestal: (pode ter outros nomes) para a 
localização de instalações de serviços florestais disponíveis 
ao público, que podem ter serviços de polícia, informação a 
visitantes e turistas, ingressos, exposições, perdidos e 
achados, etc. Normalmente é um edifício à entrada de uma 
área florestal ou área protegida. 

             
             

  

 Edif_Policia  
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Edif_Pub_Civil: 
tipoUsoEdif, jurisdicao.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação de polícia é uma 
unidade operacional fixa 
para o atendimento ao 
público, base e 
administração de operações 
policiais e detenção 
temporária. Inclui-se neste 
tipo de edificação as polícias 
civil, federal, municipal, 
rodoviária federal, com 
exceção dos postos da 
polícia rodoviária federal.  
 

     

amenity police 
Delegacia, esquadra, distrito policial ou posto da polícia: 
local com instalações da polícia, normalmente com 
atendimento ao público. 

  

        

amenity fire_station 

Posto de bombeiros ou quartel de bombeiros: local com 
infraestruturas onde se encontram os bombeiros, viaturas 
e demais meios no combate a incêndios. Podem ser de 
cariz militar (comum no Brasil) ou civil (comum em 
Portugal, constituídas como associações humanitárias) e 
nas vertentes profissionais e/ou voluntária. 

  
   tipoEdifPubCivil  Indica o tipo da 

edificação pública 
civil. 

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      

  
     2) Assembleia 

legislativa  
2) É a representante estadual do Poder Legislativo no 
Brasil.  

 
   

       3) Autarquia  3) -     

       4) Cartorial  4) Áreas onde são exercidas as atividades cartoriais, 
exceto os cartórios eleitorais.  

    

       5) Câmara municipal  5) A Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores é a 
representante municipal do poder legislativo no Brasil.  

    

  
     6) Delegacia de policia 

civil  
6) -  

amenity police 
Delegacia, esquadra, distrito policial ou posto da polícia: 
local com instalações da polícia, normalmente com 
atendimento ao público. 

       7) Educação  7) -     

  
     8) Fórum  8) Edifício em que estão sediadas as instalações do 

Pode Judiciário, onde funcionamos magistrados ou os 
tribunais judiciais de determinada localidade.  

 
   

       9) Eleitoral  9)  Áreas onde são exercidas as atividades correlatas à 
administração dos pleitos eleitorais. 

    

       10) Fundação  10) Organização de interesse publico sem fins 
lucrativos.  

    

       11) Gestão  11)  Outras áreas onde são exercidas as atividades 
inerentes à execução da administração pública.  
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     12) Policial  12) -  

amenity fire_station 

Posto de bombeiros ou quartel de bombeiros: local com 
infraestruturas onde se encontram os bombeiros, viaturas 
e demais meios no combate a incêndios. Podem ser de 
cariz militar (comum no Brasil) ou civil (comum em 
Portugal, constituídas como associações humanitárias) e 
nas vertentes profissionais e/ou voluntária. 

  
        

amenity police 
Delegacia, esquadra, distrito policial ou posto da polícia: 
local com instalações da polícia, normalmente com 
atendimento ao público. 

       13) Prefeitura  13)  Local onde são exercidas as atividades inerentes à 
execução da administração pública municipal.  

    

  

     14) Prisional  14) Áreas institucionais da justiça destinada a acolher: 
pessoas condenadas à privação de liberdade.  

 

amenity prison 

Prisão: edifício e outras insfraestruturas para albergar 
pessoas condenadas em tribunal ou a aguardarem em 
julgamento. Estas infraestruturas estão vedadas ao público 
e só são acessíveis a determinadas visitas. 

       15) Procuradoria  15) -     

  
     16) Produção e/ou 

pesquisa  
16) Áreas onde são exercidas as atividades correlatas à 
produção e/ou pesquisa, pelos poderes públicos.  
 

 
   

       17) Secretaria  17) -     

             

             

   Edif_Constr_Portuaria Edificação ou construção 
portuária é aquela onde se 
exercem atividades de 
natureza portuária. 
Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, turistica, 
cultura. 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional: 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, pais, 
unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

     

   

     tipoEdifPort Indica o tipo da 
edificação ou 
construção 
portuária. 

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Administração  

 
2) Edificação ou construção que tem função 
administrativa.  

 
industrial port 

Área portuária que gerencia o tráfego comercial. É uma 
alternativa a landuse=port mais amigável para os 
consumidores de dados. 

       3) Armazém  
 

3) Edificação ou construção portuária que oferece 
estrutura para a estocagem de cargas.  

 
   

       4) Carreira  
 

4) Construção portuária, por onde uma embarcação é 
içada ou lançada.  

 
   

       5) Dique de estaleiro  
 

5) Bacia artificial no interior da qual um navio ou 
embarcação pode ser colocado para limpeza ou 
reparos.  

 
   

       6) Estaleiro  
 

6) Estrutura ou local onde se constroem e/ou 
consertam embarcações.  

 
industrial shipyard Estaleiro - local onde são construídas embarcações. 

       7) Rampa 
transportadora  

7) Plano inclinado, geralmente de alvenaria, no qual é 
içado um berço para assentamento de uma 
embarcação.  

 

leisure slipway 

Rampa de lançamento: rampa ligeiramente inclinada onde 
são lançados os barcos à água, normalmente ligada a uma 
estrada por onde um veículo pode descer com o atrelado 
com o barco e introduzi-lo na água. 

       8) Terminal de cargas  
 

8) Edificação ou construção portuária que oferece 
estrutura para embarque e desembarque de cargas em 
embarcações.  

 
   

       9) Terminal de 9) Edificação ou construção portuária para embarque e  amenity ferry_terminal Terminal/parada/paragem de balsa/ferry: local onde 
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passageiros  
 

desembarque e trânsito de passageiros em 
embarcações.  

podem embarcar ou desembarcar pessoas/carros/etc. 

       10) Terminal de uso 
privativo  

10) Terminal de cargas de uso exclusivo, concedido 
pelo Poder Público à particulares.  

 
   

       11) Outros  11) Outro valor não listado.   

amenity boat_sharing 

Barco partilhado: normalmente são barcos pertencentes a 
uma organização que partilha os barcos com os seus 
membros. Deve-se utilizar a etiqueta num local onde se 
pode pegar ou deixar um barco partilhado. Ver também 
Boat sharing na Wikipédia. 

             
             
     jurisdicao Indica a jurisdição 

a qual a 
edificação 
pertence. 

   
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido      
       2) Internacional  2) -     
       3) Federal  3) -     
       4) Estadual/ Distrital  4) -     
       5) Municipal  5) -     
       6) Propriedade 

particular  
6) Localizada em propriedade particular, cuja 
responsabilidade é do proprietário do imóvel.  

 
   

     concessionaria Indica o nome do 
agente 
concessionário 
que explora/ 
administra a 
edificação 
portuária. 

A ser preenchido   

NÃO TEM NO 
OSM 

NÃO TEM NO 
OSM 

NÃO TEM NO OSM 

             
             
   Edif_Rodoviaria Edificação rodoviária é 

aquela onde são exercidas 
atividades de natureza 
rodoviária.  
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, turistica, 
cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, pais, 
unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

     

public_transp
ort * 

O public_transport tag denota posições de parada e 
plataformas de transporte público. Posição de parada são 
colocadas como nó na rua. Plataformas são colocados ao 
lado da rua. Ambos são membros da relação stop_area e 
route relações. 

          

public_transp
ort 

 
station 

Estação: etiqueta geralmente num edifício para identificar 
instalações com várias infraestruturas onde param 
ônibus/autocarros, trens/comboios, mêtro/metro 
subterrâneo ou de superfície, etc. A estação pode fazer 
parte de uma relação com public_transport=stop_area 
(área de paragem) com várias public_transport=platforms 
(plataformas de espera), public_transport=stop_position 
(paragem/parada) entre outros elementos que façam parte 
da rota do transporte. Usar em combinação com 
building=yes ou area=yes 

          

public_transp
ort 

stop_area 

Paragem / parada: local, ao longo da rota, na estrada ou 
carril onde o transporte público recolhe e/ou deixa 
passageiros (distinto do local onde os passageiros esperam 
pelo transporte) Pode ser qualquer tipo de transporte e 
mesmo uma combinação de vários transportes. Usar 
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public_transport=platform e por exemplo 
highway=bus_stop (para ônibus/autocarro) de forma a 
identificar os locais onde os passageiros esperam pelo 
transporte. 

          

public_transp
ort 

platform 

Plataforma ou plataforma de espera: local onde os 
passageiros esperam pelo veículo de transporte. Aplica-se a 
instalações de embarque em aeroportos, estações de 
ônibus/autocarros, portos marítimos, estações ferroviárias, 
paradas/paragens de ônibus/autocarros, praças de táxis, 
etc. 

          

amenity bus_station 

Terminal rodoviário, central de camionagem ou estação 
rodoviária: é uma estrutura de maior dimensão que as 
paradas/paragens à beira da estrada e que muitas vezes 
oferecem outros serviços adicionais para além da venda de 
bilhetes e embarque e desembarque de passageiros de 
ônibus/autocarros. Usar esta etiqueta com cautela, está em 
desuso a favor da etiqueta com a mesma função 
public_transport=station. Para mais informações ver Public 
transport (en). 

          

highway bus_stop 

Esta marca é de uma parada de ônibus, que podem ser 
identificadas por um poste, um abrigo, uma baia de ônibus 
e / ou uma linha em ziguezague amarelo na rua. Em alguns 
países habituais paragens de autocarro, sem qualquer infra-
estrutura física em todos os são comuns.  
Obs. da autora: Tem “combinações úteis”: NOME, REDE, 
OPERADOR. 

     tipoEdifRod Indica o tipo de 
edificação 
rodoviária. 

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.   _ _ NÃO TEM NO OSM 
       2) Administração  2) Edificação rodoviária, que pertence a um sistema 

rodoviário, porém tem caráter puramente 
administrativo, não operacional.  

 
   

       3) Garagem  3) -  

industrial depot 

Local onde veículos são guardados e servidos. 
Diferentemente de landuse=garages, a área de veículos em 
industrial=depot usualmente pertence a uma única 
entidade (polícia ou corpo de bombeiros, empresas de 
transporte, etc). 

          

landuse garages 

Garagens: área de garagens de vários proprietários. Esta 
área deve incluir os edifícios das garagens e o acesso se 
este for exclusivo às garagens. A estrada de acesso, se for 
acesso exclusivo às garagens deve ter a etiqueta 
highway=service e não a etiqueta service=parking_aisle. Os 
edifícios das garagens devem ter a etiqueta 
building=garage se estiverem divididos por cada garagem 
ou building=garages se for uma área desenhada a rodear os 
edifícios de todas as garagens. 

       4) Parada interestadual  4) Local de parada obrigatória, ao longo do itinerário, 
de forma a assegurar, no curso da viagem e no tempo 
devido, alimentação, conforto e descanso aos 
passageiros e às tripulações dos veículos que fazem 
transporte interestadual.  

 

amenity bus_station 

Terminal rodoviário, central de camionagem ou estação 
rodoviária: é uma estrutura de maior dimensão que as 
paradas/paragens à beira da estrada e que muitas vezes 
oferecem outros serviços adicionais para além da venda de 
bilhetes e embarque e desembarque de passageiros de 
ônibus/autocarros. Usar esta etiqueta com cautela, está em 
desuso a favor da etiqueta com a mesma função 
public_transport=station. Para mais informações ver Public 
transport(en). 

          

public_transp
ort 

 
station 

Estação: etiqueta geralmente num edifício para identificar 
instalações com várias infraestruturas onde param 
ônibus/autocarros, trens/comboios, mêtro/metro 
subterrâneo ou de superfície, etc. A estação pode fazer 
parte de uma relação com public_transport=stop_area 
(área de paragem) com várias public_transport=platforms 
(plataformas de espera), public_transport=stop_position 
(paragem/parada) entre outros elementos que façam parte 
da rota do transporte. Usar em combinação com 
building=yes ou area=yes 

       5) Posto de pedágio  5)  Edificação rodoviária destinada a coletar uma taxa 
paga ao poder público ou a uma concessionária 
delegada, para ressarcir custos de construção e 
manutenção de uma via de transporte.  

 

   

       6)Terminal 
interestadual  

6)  Instalação existente em um ponto para o qual 
convergem linhas de uma rede, bem como no início 
e/ou fim de um itinerário de um sistema de transporte 
interestadual de passageiros e cargas, geralmente 
dotado de escritório, instalações de reparo e 
equipamentos de movimentação de veículos, além de 

 

public_transp
ort 

station 

Estação: etiqueta geralmente num edifício para identificar 
instalações com várias infraestruturas onde param 
ônibus/autocarros, trens/comboios, mêtro/metro 
subterrâneo ou de superfície, etc. A estação pode fazer 
parte de uma relação com public_transport=stop_area 
(área de paragem) com várias public_transport=platforms 
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permitir o embarque e desembarque de passageiros e 
cargas.  

(plataformas de espera), public_transport=stop_position 
(paragem/parada) entre outros elementos que façam parte 
da rota do transporte. Usar em combinação com 
building=yes ou area=yes 

       7) Terminal urbano  7)  Instalação existente em um ponto para o qual 
convergem linhas de uma rede, bem como no início 
e/ou fim de um itinerário de um sistema de transporte 
municipal de passageiros e cargas, podendo ser de 
integração ou não, geralmente dotado de escritório, 
instalações de reparo e equipamentos de 
movimentação de veículos, além de permitir o 
embarque e desembarque de passageiros e cargas.  

 

public_transp
ort station 

Estação: etiqueta geralmente num edifício para identificar 
instalações com várias infraestruturas onde param 
ônibus/autocarros, trens/comboios, mêtro/metro 
subterrâneo ou de superfície, etc. A estação pode fazer 
parte de uma relação com public_transport=stop_area 
(área de paragem) com várias public_transport=platforms 
(plataformas de espera), public_transport=stop_position 
(paragem/parada) entre outros elementos que façam parte 
da rota do transporte. Usar em combinação com 
building=yes ou area=yes 

       8) Outros  8)  Outro valor não listado.   amenity taxi Praça de táxis: local onde costumam estar táxis à espera de 
clientes. 

             
     jurisdicao Indica a jurisdição 

a qual a 
edificação 
pertence. 

   
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO 

OSM 
NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido      
       2) Internacional  2) -     
       3) Federal  3) -      
       4) Estadual/ Distrital  4) -     
       5) Municipal  5) -     
       6) Propriedade 

particular  
6) Localizada em propriedade particular, cuja 
responsabilidade é do proprietário do imóvel.  

 
   

     concessionaria Indica o nome do 
agente 
concessionário 
que explora/ 
administra a 
edificação 
portuária. 

A ser preenchido   

NÃO TEM NO 
OSM 

NÃO TEM NO 
OSM NÃO TEM NO OSM 

             
             
   Edif_Constr_Aeroportua

ria 
 
Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação ou construção 
aeroportuária é uma 
edificação ou construção 
onde se exercem atividades 
de natureza aeroviária. 

     

   

     tipoEdifAero Indica o tipo de 
edificação ou 
construção 
aeroportuária. 

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

   

       3) Hangar  3) Construção utilizada para guardar e proteger 
aeronaves nos aeródromos.  

 

building hangar 

Hangar: edifício destinado ao armazenamento ou abrigo de 
aviões, helicópteros ou qualquer tipo de aeronave. 
Considere usar também aeroway=hangar quando for 
apropriado. 

          aeroway hangar Hangar: edifício no aeródromo usada como garagem de 
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aeronaves para abrigar, guardar ou reparar aeronaves. 
       4) Serviço de Combate à 

incêndios (SCI)  
4) -  

   

       5) Terminal de cargas  5) Edificação ou construção aeroportuária que oferece 
estrutura para armazenamento de cargas para 
embarque ou desembarque em aeronaves.  

 
   

       6) Terminal de 
passageiros  

6) -  

aeroway terminal 

Terminal de passageiros ou aerogare de passageiros: 
edifício onde os passageiros transferem-se entre seus 
transportes terrestres e as instalações e serviços que 
facilitam e possibilitam o embarque ou desembarque. 

       7) Torre de controle  7) É uma construção onde o controle de tráfego aéreo 
é realizado.  

 
aeroway navigationaid 

Suporte à navegação por rádio: infraestrutura que 
determina a posição na terra que ajuda os pilotos a 
guiarem as aeronaves durante o voo. 

       8) Outros  8) Outro valor não listado.   

aeroway apron 

Pátio, rampa ou plataforma de estacionamento: local 
onde os aviões podem ser estacionados para 
embarque/desembarque de passageiros ou carga, 
reabastecimento de combustível ou manutenção. 

          
aeroway gate 

Portão/porta de embarque: onde os passageiros esperam 
antes de embarcarem nas aeronaves. Esta etiqueta indica o 
número da porta. 

          aeroway runway Pista de pouso/aterragem e decolagem/descolagem de 
aeronaves. 

          
aeroway spaceport 

Base de lançamentos espaciais, espaçoporto ou 
cosmódromo: infraestrutura destinada ao lançamento de 
naves espaciais, incluindo foguetes/foguetões. 

          
aeroway taxilane 

Taxilane ou faixa de estacionamento: é uma via num 
aeroporto que faz parte de uma área de estacionamento ou 
pista de estacionamento. 

          
aeroway taxiway 

Faixa de manobras, pista de rolagem ou taxiway: via ou 
área onde os aviões manobram, entre as pistas, hangares, 
rampas, terminais e as zonas de estacionamento do avião. 

          aeroway windsock Biruta /manga de vento: dispositivo usado para indicar a 
direção e velocidade do vento. 

     jurisdicao Indica a jurisdição 
a qual a 
edificação 
pertence. 

   

   

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido      
       2) Internacional  2) -     
       3) Federal  3) -      
       4) Estadual/ Distrital  4) -     
       5) Municipal  5) -     
       6) Propriedade 

particular  
6) Localizada em propriedade particular, cuja 
responsabilidade é do proprietário do imóvel.  

 
   

     concessionaria Indica o nome do 
agente 
concessionário 
que 
explora/administr
a a edificação 
construção 
aeroportuária. 

A ser preenchido   

   

             
             
   Posto_Fiscal 

 
Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura. 
Edif_Pub_Civil: 
tipoEdifPubCivil, 
tipoUsoEdif, jurisdicao. 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional: 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 

Posto Fiscal é uma edificação 
sob jurisdição do Executivo 
ou Legislativo ou Judiciário, 
no âmbito das esferas da 
administração pública, de 
caráter civil, que 
compreende as atividades de 
fiscalização e/ou tributação.  
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Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

     tipoPostoFisc  Indica o tipo do 
posto fiscal.  

      

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Tributação  2) -     
       3) Fiscalização sanitária  3) -     
       4) Posto de pesagem  4) -     
       5) Misto  5) Áreas onde são exercidas atividades à fiscalização e 

coleta de tributos.  
 

amenity vehicle_inspect
ion 

Centro de inspeção de veículos: local onde os veículos são 
inspecionados por técnicos, de forma regular, para 
averiguar se estes estão conforme os regulamentos do país. 

       6) Outros 6) Outro valor não listado.   

amenity ranger_station 

Posto florestal, posto de polícia florestal ou posto de 
guarda florestal: (pode ter outros nomes) para a 
localização de instalações de serviços florestais disponíveis 
ao público, que podem ter serviços de polícia, informação a 
visitantes e turistas, ingressos, exposições, perdidos e 
achados, etc. Normalmente é um edifício à entrada de uma 
área florestal ou área protegida. 

     concessionaria  
 

Indica a esfera 
administrativa 
responsável pela 
organização 
pública  
 

 Se administracao:Administracao= ”Concessionária”  
 

 

   

             
             
   Edif_Saneamento 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação de saneamento é 
aquela componente de um 
sistema, onde são aplicadas 
medidas visando melhorar as 
condições de higiene em 
resíduos líquidos e/ou 
sólidos. 

     

   

     tipoEdifSaneam Indica o tipo de 
edificação de 
saneamento. 

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

   

       3) Incinerador  3) Instalação onde se efetua a queima de resíduos 
através do uso de altas temperaturas.  

 
  

 
 

       4) Recalque  4) Recalque de líquidos, visando o saneamento.      
       5) Tratamento de 

esgoto  
5) -  

natural= 
water= 

water 
wastewater 

Uma bacia para clarear/assentar águas residuais em 
plantas de tratamento de esgoto. Possivelmente 
landuse=basin deveria ser adicionado. A área total da 
planta de tratamento deve ser etiquetada com 
man_made=wastewater_plant. 

       6) Usina de reciclagem  6) Usina de triagem de materiais.  
 

 
amenity= 

recycling_typ
e= 

recycling  
centre 

Centro de reciclagem/ecocentro: Diferen na medida em 
que tem contêiners/contentores, ou estruturas de cimento 
(tipo silo aberto) de muito grandes dimensões. Estes 
centros de reciclagem são áreas dedicadas para a recolha 
de uma vasta gama de materiais domésticos reciclável. 
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Muitas vezes, são operados por uma ou mais pessoas numa 
área dedicada. 

       7) Outros  7) Outro valor não listado.   

amenity= 
recycling_typ

e= 

recycling 
container 

Ecoponto ou recipiente, contentor de reciclagem: local 
onde se pode deixar materiais separados por tipo de 
material conforme o contentor. No Brasil existem vários 
tipos de contentores e recipientes divididos por cores como 
o azul (papel/papelão), vermelho (plástico), verde (vidro), 
amarelo (metal), preto (madeira), laranja (resíduos 
perigosos), etc. Em Portugal os mais comuns são o vidrão, 
papelão e embalão e outros menos comuns como eletrão, 
pilhão, oleão, etc. Não confundir com ecocentro, ou outros 
centros de reciclagem destinado a materiais mais 
volumosos nos quais se deve usar outra etiqueta em 
simultâneo: amenity=recycling e recycling_type=centre. 

          

amenity sanitary_dump
_station 

Estação de despejo de esgotos: infraestrutura de 
saneamento para depositar dejetos humanos de um 
tanque de banheiro/casa de banho, destinado a ser usado 
por motocasas/autocaravanas, caravanas e camiões com 
banheiro/casa de banho. 

          amenity= 
recycling_typ

e= 

recycling 
container 

Para definir um contêiner/contentor de reciclagem. 
         
 

          amenity= 
recycling_typ

e= 

recycling 
container 

recycling_type=container + location=underground para um 
contêiner/contentor no subsolo. 

             
             
   Edif_Energia 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação de energia é uma 
edificação componente de 
um sistema de geração, 
transmissão e/ou de 
distribuição de energia. 

     

   

     tipoEdifEnergia Indica o tipo de 
atividade 
desenvolvida na 
edificação. 

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

   

       3) Chaminé  3) -     
       4) Depósito  4) -     
       5) Oficinas  5) -     
       6) Segurança  6) -     
       7) Outros  7) Outro valor não listado.   

building digester 
Reator biológico: para produção de biogás produzido com 
biomassa. 

          
power switch 

Disjuntor: dispositivo que permite ligar e desligar linhas e 
transformadores em subestações ou no exterior. 

          

power transformer 

Transformador: um dispositivo estático que transfere 
energia elétrica por indução, alterando as suas 
propriedades. Os transformadores volumosos estão 
normalmente localizados no exterior de subestações 
elétricas. 
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   Banheiro_Publico 
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, , 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Banheiro público é uma 
edificação, geralmente 
localizada em espaços de uso 
coletivo, com instalações 
sanitárias para higiene 
pessoal.  

     

amenity toilets 

Banheiro público(br), casa de banho pública(pt) ou WC: 
instalação para higiene pessoal, com pelo menos um 
lavatório e um vaso sanitário/sanita. Pode ser de acesso 
gratuito ou pago. Não usar esta etiqueta em instalações de 
acesso privado. 

          

building toilets Instalações sanitárias 

             
             

   Edif_Comerc_Serv 
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação de comércio ou 
serviços é uma edificação 
com funcionalidades 
comerciais ou de prestação 
de serviços.  

     

amenity: * 
Esta é a principal marca de instalações importantes e úteis 
para os visitantes e residentes: banheiros, telefones, 
bancos, farmácias (medicamentos para comprar), escolas ... 

          

building commercial 

Comercial: um edifício onde decorrem atividades 
comerciais não especificadas; usar a etiqueta office=* para 
descrever o tipo de empresa/escritório. Pode-se etiquetar a 
área com landuse=comercial. Usar landuse=retail caso o 
edifício seja constituído principalmente por lojas. 

          

landuse commercial 

Comercial: área usada principalmente com fins comerciais 
como escritórios e infraestruturas associadas (parques de 
estacionamento, estradas de serviço, relvados, etc.). Essas 
áreas podem consistir em escritórios, administração, 
laboratórios, oficinas de automóveis, parques logísticos, 
etc. Ocasionalmente podem existir vários edifícios de 
escritórios numa propriedade e esta pode ser conhecia por 
um parques de negócios. Em áreas industriais não se deve 
usar esta etiqueta mas sim a etiqueta landuse=industrial, 
assim como nas lojas de varejo/retalho nas quais a etiqueta 
correta é landuse=retail. Tal como as etiquetas 
landuse=residential e a landuse=industrial esta etiqueta é 
adequada para a delimitação oficial de áreas comerciais 
definidas pelas câmaras e prefeituras (apesar de se 
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sobrepor à etiqueta landuse=retail). 
          

building office 

Empresa/escritório: etiqueta em desuso. Usar antes as 
etiquetas building=commercial com office=* para descrever 
o tipo de empresa/escritório. Pode-se etiquetar a área com 
landuse=comercial. Usar landuse=retail caso o edifício seja 
constituído principalmente por lojas. 

     tipoEdifComercSe
rv  

Indica o tipo da 
edificação 
comercial ou de 
serviços.  

1) Desconhecido  
 

1) Valor desconhecido.  
 

 

  

 

       2)  Administração  
 

2) Edificação ou construção que tem função 
administrativa. 

 
  

 

       3)  Banca de jornal  3) -     
       4)  Banco  4) -  

amenity atm 

Caixa eletrônico, caixa automático, caixa multibanco, 
multicaixa ou terminal bancário: terminal onde se pode 
levantar dinheiro e consultar o saldo da conta bancária, 
para além de outras funcionalidades conforme o país e 
banco. 

          
amenity bank 

Banco: instituição financeira. Caso o banco também possua 
um terminal bancário, deve-se marcar este num nó 
adicional separado com a etiqueta amenity=atm. 

       5)  Comércio de carnes  5) -     
       6)  Centro comercial  

 
6) Estrutura que contém estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços (shopping center).  

 
   

       7)  Centro de 
convenções  

7)  Local em que ocorrem locação de salas e 
auditório(s) para os mais diversos tipos de eventos.  

 
   

       8) Centro de exposições  8) -     
       9) Farmácia  9) -  

amenity pharmacy 

Farmácia: loja que vende medicamentos com e sem receita 
médica e eventualmente outros produtos de saúde e 
beleza. Normalmente estes estabelecimentos são 
regulamentados pelo governo. Em Portugal aplicar esta 
etiqueta também em para-farmácias mas com a etiqueta 
adicional dispensing=no. 

       10) Hotel  10) Estabelecimento comercial especializado em 
proporcionar acomodações para viajantes.  

 

building hotel 

Hotel: um edifício projetado com quartos separados 
disponíveis para acomodação durante a noite. 
Normalmente utilizado em conjunto com o tourism=hotel 
para o terreno do hotel, incluindo áreas de lazer e 
estacionamento. 

          

tourism hotel 

Hotel: alojamento normalmente de curto prazo com uma 
grande quantidade de quartos numerados. Normalmente 
fornecem serviços adicionais como restaurante, piscina e 
serviços de puericultura. Alguns hotéis também têm 
instalações para conferências e salas de reuniões para 
receber convenções e encontros. São classificados 
geralmente de 1 a 5 estrelas conforme a qualidade. 

       11) Loja de 
conveniência  

11) -  
  

 

       12) Loja de materiais de 
construção e/ou 
ferragem  

12) -  
  

 

       13) Loja de móveis  13) -     
       14) Loja de roupas e/ ou 

tecidos  
14) -  

  
 

       15) Mercado público  15) -     
       16) Motel  16) -  

amenity love_hotel 

Motel: Um love hotel (ラブホテル, rabu hoteru) é um tipo 
de hotel de curta duração encontrado no Japão, que é 
operado principalmente com a finalidade de permitir a 
privacidade casais a ter relações sexuais. Os 
estabelecimentos similares também existem em outros 
países do Leste da Ásia e regiões como a Coréia do Sul, 
Taiwan e Hong Kong. O mesmo conceito também existe na 
Europa Central e Souh Latina, particularmente na 
Guatemala, Chile e até mesmo os EUA e o México, onde 
eles são chamados de 'autohotels', o Brasil, onde eles são 
chamados 'Motel', e na Argentina, muitas vezes chamado 
'albergues transitorios' mas também referida como 'telos' 
(após a inversão das sílabas da palavra 'hotel')." Eles são 
completamente diferentes dos hotéis e motéis regulares, 
como eles têm esse componente sexual em mente - não 
necessariamente a prostituição, como casais regular ir lá 
também. 

       17) Oficina mecânica  17) -     
       18) Pousada  18) -  

tourism apartment 

Apartamento turístico: um apartamento normalmente 
alugado durante as férias por pequenos períodos de tempo 
(por exemplo à semana). Não têm serviços como receção, 
bares ou pequenos almoços como um hotel, apesar de 
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terem uma cozinha. A etiqueta pode ser aplicada num 
prédio como um todo caso existam vários apartamentos 
para este fim ou num nó mostrando a localização do 
apartamento. 

          

tourism alpine_hut 

Refúgio de montanha, albergue de montanha ou cabana 
de montanha: edifício em áreas remotas e montanhosas 
concebida para fornecer acomodação a montanhistas, 
escaladores e caminhantes. O acesso é normalmente 
restrito a pá, bicicleta de montanha ou esqui. Normalmente 
estes edifícios são geridos por um clube alpino ou 
organizações similares. 

          
tourism chalet 

Chalé: habitação, normalmente em regiões montanhosas, 
com todas as funcionalidades de uma casa, para 
alugar/aluguel. 

          

tourism motel 

Motel: alojamento normalmente de curta duração, com 
estacionamento para automóveis perto do quarto. São 
normalmente mais baratos que hotéis. Por vezes podem ter 
serviços adicionais como restaurante, pequeno almoço ou 
piscina. Pelo menos no Brasil e em Portugal a palavra 
"Motel" é aplicada a outro tipo de alojamento para manter 
relações sexuais (para estes casos deve-se usar a etiqueta 
amenity=love_hotel). Em princípio esta etiqueta não é 
aplicável a países lusófonos. 

       19) Quiosque  19) -     
       20) Quitanda  20) -     
       21) Restaurante  21) -  

amenity fast_food 

Lanchonete,(br) lancheria,(br) snack-bar, restaurante de fast 
food, restaurante de comida rápida ou restaurante de 
serviço rápido: local que serve refeições de confeção 
rápida para consumo no local ou para fora. Incluem-se 
neste tipo de restaurantes as cadeias: McDonald's, Burger 
King, Subway, assim como "casas de sandes" e em Portugal 
rulotes de comida rápida. O tipo de comida servida pode 
ser marcado com cuisine=*. Ver também a etiqueta 
amenity=restaurant. 

          

amenity restaurant 

Restaurante: estabelecimento que confeciona e serve 
refeições. O tipo de comida servida pode ser marcado com 
cuisine=*. Caso sirva apenas comida rápida/fast food deve-
se usar antes a etiqueta amenity=fast_food. 

       22) Supermercado  22) -  

amenity marketplace 

Feira ou mercado: um lugar onde o comércio é 
regulamentado, como por exemplo ao ar livre numa praça 
ou largo e por vezes dentro de edifícios de grandes 
dimensões, divididos por "bancas" de vários vendedores. 
Normalmente vende-se bens perecíveis como frutas, 
legumes, peixe, carne mas também bens não perecíveis 
como roupa, pequenos eletrodomésticos, plantas, 
artesanato, etc. 

          
building supermarket 

Supermercado: Um edifício construído para abrigar uma 
loja de grande área de autoatendimento. 

       23) Venda de veículos  23) -  industrial mobile_equipm
ent 

Um local onde equipamentos móveis de algum tipo são 
vendidos ou locados. 

       24) Outros comércios  24) -  

building retail 

Loja: um edifício utilizado principalmente para a venda de 
bens ou serviços ao público; usar shop=* para identificar o 
tipo de produtos vendidos. Considere o uso de 
landuse=retail para a área circundante. 

          
building bakehouse 

Um edifício que foi construído como uma padaria (ou seja, 
para assar pão). Frequentemente usado em conjunto com 
outro nó, comodidade = baking_oven e forno = wood_fired. 

       25) Outros serviços  25) -  

amenity bar 

Bar ou drinqueria: estabelecimento que vende bebidas 
alcoólicas caracterizado por uma atmosfera barulhenta e 
vibrante com algum foco em música ou pista de dança. 
Normalmente não servem refeições ou petiscos. A música 
está normalmente num volume alto e não tem, ou tem 
poucos lugares sentados. Não confundir com amenity=pub, 
que é um lugar mais casual onde as pessoas se podem 
sentar e conversar sem o incômodo de música num volume 
alto. A definição e aplicação desta etiqueta segue as 
definidas na versão em inglês, por uma questão de 
coerência no mapa mundial, devido à discrepância e 
interpretação da palavra "bar" em outras línguas. VER 
CNAE SUBCLASSES IBGE 

          

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. 
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amenity: biergarten 

Biergarten ou beer garden: literalmente jardim da cerveja 
é um espaço aberto com bancos e mesas onde são servidas 
cervejas. Também podem ser servidos alimentos, mas é 
permitido aos clientes trazerem a própria comida. É 
originário do sul da Alemanha. Esta etiqueta não deve ser 
aplicada em esplanadas de restaurantes e cafés. Não 
existem em Portugal. 

          
amenity: cafe 

Café, cafetaria ou cafeteria: estabelecimento com lugares 
sentados que serve bebidas e refeições ligeiras, petiscos, 
pastelaria, etc. 

          
amenity: ice_cream 

Sorveteria(br), gelataria(pt) ou geladaria(pt): uma loja que 
vende sorvetes/gelados e por vezes iogurte gelado. 
Substitui a etiqueta obsoleta shop=ice_cream. 

          

amenity: pub 

Pub: um estabelecimento que vende bebidas alcoólicas 
(geralmente cerveja) consumidas no local mas que também 
vende comida, que também é consumida no local. Eles são 
caracterizados por um ambiente descontraído e casual. 
Normalmente possui lugares para sentar-se e quando há 
música, não é tão alta a ponto de dificultar uma conversa. 
No Brasil esta etiqueta aplica-se em "butecos" e 
"botequins". Em Portugal esta etiqueta aplica-se às 
chamadas "tascas", "tabernas" ou simplesmente "bares" se 
servirem também comida. 
Caso o estabelecimento sirva bebidas mas não comida 
deve-se usar amenity=bar. 

          

amenity internet_cafe 

Cibercafé ou cyber café: local semelhante a um café, 
cafeteria ou cafetaria mas que disponibiliza serviços de 
internet aos clientes. Difere de um simples café com 
internet de várias formas: disponibiliza normalmente 
computadores sem ser necessário o cliente trazer o seu; 
disponibiliza mesas individuais e/ou coletivas para se 
estudar e trabalhar num ambiente informal. 

          
amenity kitchen 

Cozinha pública: que pode ser utilizada por todos ou pelos 
clientes/convidados. Pode fazer parte de um parque de 
campismo, um campo de refugiados ou instalações sociais. 

          
amenity: 

bicycle_repair_
station 

Estação de reparação de bicicletas: local com ferramentas 
básicas para reparação de bicicletas pelo próprio ciclista, 
normalmente em parques e de forma gratuita. 

          

amenity: bicycle_rental 

Sistema de bicicletas públicas, programa de bicicleta 
comunitária, programa de bicicletas amarelas, programa 
de bicicletas brancas, bicicletas públicas, bicicletas livres, 
bicicletas compartilhadas ou bicicletas de autosserviço: 
sistemas públicos de empréstimo de bicicletas gratuitas ou 
sob uma franquia ou quota de utilização. Não usar esta 
etiqueta para aluguel/aluguer de bicicletas em lojas, para 
isso usar antes as etiquetas: shop=bicycle e 
service:bicycle:rental=yes. 

          
amenity: boat_rental 

Locação, aluguel ou aluguer de embarcação: serviço onde 
se pode utilizar, sob pagamento, um veículo aquático como 
um barco, bote, caiaque, mota de água, etc. 

          

amenity: car_rental 

Aluguel ou aluguer de automóveis: empresa que aluga 
automóveis sob pagamento. Para aluguel/aluguer de 
outros veículos existe uma proposta ainda não aprovada 
em Proposed features/rental(en). 

          
amenity: car_sharing 

Carro de autosserviço, carro partilhado ou carsharing: 
ponto onde se pode pegar ou deixar um carro no sistema 
de carsharing, caso seja um cliente da empresa. 

          

amenity: car_wash 

Lavagem de automóveis: local onde se pode lavar um 
automóvel. Pode ser automático ou manual através de 
água sob pressão. O tipo de serviço pode ser realizado pela 
empresa ou pelo cliente. Normalmente encontra-se este 
serviço em posto de abastecimento de combustível. 

          
amenity: 

charging_statio
n 

Ponto de carregamento de veículos elétricos: local público 
para carregar veículos elétricos sob pagamento ou cartão 
recarregável. 

          
amenity: grit_bin 

Caixote de sal: um contêiner/contentor de sal para ser 
espalhado na estrada. Comum em alguns países com queda 
de neve. 

          

amenity: 
bureau_de_cha

nge 

Casa de câmbio ou agência de câmbio: pequeno escritório 
ou quiosque que troca uma moeda por outra, por exemplo, 
reais por euros e eventualmente cheques de viagem, mas 
não mais do que isso. 

          

amenity: 
money_transfe

r 

Transferência de dinheiro: é usado para lugares que 
oferecem transferências de dinheiro, especialmente 
dinheiro para dinheiro. Um exemplo disso seria Western 
Union ou MoneyGram. Pode ser hospedado em um banco, 
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supermercado, etc. ou em um edifício dedicado. 
          

amenity 
animal_boardin

g 

Hotel de animais: um local onde se pode deixar 
temporariamente, normalmente durante as férias, os 
animais de estimação mediante pagamento. 

          

amenity animal_shelter 

Abrigo para animais, canil, gatil ou centro de recuperação: 
local onde se cuidam, se alimentam e se alojam animais, 
normalmente os de estimação abandonados. Também os 
reabilitam e os curam se for necessário. Esta etiqueta 
também se aplica a abrigos para animais em geral, como 
centros de recuperação de aves, de anfíbios, etc. 

          

amenity baking_oven 

Forno público: forno em locais públicos utilizado para cozer 
pão. É muitas vezes utilizado em conjunto com a etiqueta 
building=bakehouse, mas não necessariamente. Não usar 
esta etiqueta com It shop=bakery. 

          

amenity photo_booth 

Cabine de fotografias instantâneas: local com uma 
máquina de revelação/impressão de fotografias de forma 
automática e um pequeno espaço onde a pessoa se coloca 
para que a máquina fotografe. 

          

amenity post_box 

Caixa de correio, caixa postal ou marco de correio: 
recipiente, normalmente só com uma ranhura (ou mais se 
tiver correio diferenciado) para deixar cartas para serem 
enviadas por empresas de transportes de correio. A 
correspondência é posteriormente coletada por um 
carteiro e então enviada ao destinatário. 

          
amenity post_depot 

Estação, posto ou central de correios: edifício de uma 
empresas de transporte de correio, normalmente com 
atendimento ao público. 

          
amenity post_office 

Estação, posto ou central de correios: edifício de uma 
empresas de transporte de correio, normalmente com 
atendimento ao público. 

          

amenity public_bath 

Banho público: local onde as pessoas podem tomar banho 
numa infraestrutura pública. Em alguns locais, apesar de 
poder ser público, o acesso pode ser restrito a 
determinados grupos como membros de um clube, clientes 
de um parque de campismo ou hotel/instância, ou mesmo 
conforme a religião ou sexo. 

          

amenity shelter 

Abrigo: pequena estrutura de proteção das intempéries 
que pode ser de vários tipos: abrigo de parada/paragem de 
transporte público; abrigo numa zona de piqueniques; 
abrigo em zonas remotas como uma cabana ou abrigo 
natural numa rocha, útil para montanhistas; ou outros. 

          

amenity shower 

Chuveiro público ou balneário público: estrutura de acesso 
público, gratuito ou sob pagamento, onde se pode tomar 
banho. Muito comum por exemplo em piscinas públicas e 
algumas praias, e hoje em dia raramente em centros 
urbanos. 

          

amenity telephone 

Telefone público: aparelho que fornece serviço telefónico 
ao público mediante pagamento. Pode estar ao ar livre ou 
dentro de um edifício como um hospital (no qual deve ser 
também marcado com um nó). 

          

amenity vending_machi
ne 

Máquina de venda automática: estrutura que disponibiliza 
bens ou serviços como lanches, bebidas alcoolicas ou não, 
cigarros, bilhetes de loteria, perfumes, entre outros 
produtos de consumo e até mesmo ouro e pedras 
preciosas, de maneira automática após pagamento em 
numerário ou cartão bancário. 

          

amenity waste_basket 

Lixeira(br), caixote do lixo(pt),balde do lixo(pt) ou cesto 
do lixo(pt): recipiente de pequenas dimensões (menor que 
um contentor) para a deposição de lixo genérico de 
utilização pública. 

          

amenity waste_disposal 

Contentor do lixo: semelhante à lixeira/caixote do lixo mas 
de maiores dimensões, adequado para lixo doméstico, 
comercial ou industrial para resíduos não recicláveis e não 
perigosos. Para resíduos recicláveis usar a etiqueta 
amenity=recycling. Para lixeiras/caixotes do lixo de 
pequenas dimensões usar amenity=waste basket. Para uma 
estação de transferência de resíduos usar amenity=waste 
transfer. 

          
tourism camp_pitch 

Camping é o espaço livre usado para colocar uma barraca 
ou caravana dentro de uma área tourism = camp_site ou 
tourism = caravan_site. 

          

tourism camp_site 

Parque de campismo: local onde se pode pernoitar numa 
tenda ou motocasa/autocaravana, normalmente em locais 
com infraestruturas de apoio como balneários/chuveiros, 
máquinas de lavar roupa, mini-mercado, posto de correios, 
piscinas, etc. Normalmente os parques de campismo estão 



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 

divididos por lotes. 
          

tourism caravan_site 

Parque de motocasa / autocaravana: semelhante ao 
parque de campismo mas dedicado principalmente a 
motocasas / autocaravanas, fornecendo também 
infraestruturas úteis como despejo de tanques de dejetos, 
carregamento de água em quantidade, etc. 

          

tourism guest_house 

Casa de hóspedes, Bed & Breakfast ou guest house: 
acomodação sem licença de hotel que normalmente é 
gerida pelo próprio dono, fornece quarto e pequeno 
almoço com funcionários presentes em alguns períodos do 
dia (e não 24 horas por dia). 

          

tourism hostel 

Hostel ou albergue: acomodação que fornece cama ou 
beliche num dormitório partilhado e se partilha com outros 
hóspedes as instalações como a casa de banho/banheiro, 
cozinha e sala de estar. Destina-se normalmente a um 
público jovem. 

          
tourism wilderness_hut 

Cabana remota ou abrigo remoto: edifício numa zona 
remota, normalmente com uma só divisão, com lareira, 
destinada a fornecer um abrigo temporário e acomodação. 

             
     classeAtivEcon  

 
Indica a classe de 
atividade 
desenvolvida na 
edificação.  

1) Desconhecida  
 

1) Valor desconhecido  
 

 

  

 

       2) Administração 
pública em geral  

2) -  
  

 

       3)  Atendimento 
hospitalar (hospital)  

3) -  
  

 

       4) Atendimento às 
urgências e 
emergências (pronto-
socorro)  

4) -  

  

 

       5) Atenção ambulatorial 
(posto e centro de 
saúde)  

5) -  
  

 

       6) Atividades de apoio à 
administração pública  

6) -  
  

 

       7) Atividades de 
organizações religiosas  

7) -  
  

 

       8) Captação, tratamento 
e distribuição de água  

8) -  
  

 

       9) Defesa  9) -     
       10) Defesa civil  10) -     
       11) Distribuição de 

energia elétrica  
11) -  

  
 

       12) Educação infantil – 
creche  

12) -  
  

 

       13) Educação infantil – 
pré-escola  

13) -     

       14) Educação 
profissional de nível 
tecnológico  

14) -  
  

 

       15) Educação 
profissional de nível 
técnico  

15) -  
  

 

       16) Educação superior – 
graduação  

16) -  
  

 

       17) Educação superior – 
graduação e pós-
graduação  

17) -  
  

 

       18) Educação superior – 
pós-graduação e 
extensão  

18) -  
  

 

       19) Ensino fundamental  19) -     
       20) Ensino médio  20) -     
       21) Justiça  21) -     
       22) Limpeza urbana e 

atividades relacionadas  
22) -  

  
 

       23) Outras atividades de 
ensino  

23) -  
  

 

       24) Outras atividades 
relacionadas com 
atenção à saúde 
(instituto de pesquisa)  

24) -  

  

 

       25) Produção de energia 25) -     
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elétrica  
       26) Regulação das 

atividades econômicas  
26) -  

  
 

       27) Regulação das 
atividades sociais e 
culturais  

27) -  
  

 

       28) Relações exteriores  28) -     
       29) Segurança e ordem 

pública  
29) -  

  
 

       30) Seguridade social  30) -     
       31) Serviços de 

complementação 
diagnóstica ou 
terapêutica  

31) -  

  

 

       32) Serviços sociais com 
alojamento  

32) -  
  

 

       33) Serviços sociais sem 
alojamento 

33) -  
  

 

       34) Serviços 
veterinários  

34) -  
amenity veterinary 

Veterinário: um consultório de um médico veterinário, 
clínica ou hospital veterinário. 

       35) Telecomunicações  35) -     
       36) Transmissão de 

energia elétrica  
36) -     

       37) Mista  37) Dois ou mais valores listados.      
       38) Outros  38) Outro valor não listado.      
             
             
   Edif_Industrial 

 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação industrial é aquela 
com funcionalidades 
industriais como produção, 
beneficiamento e/ou 
transformação. 

     

building industrial 

Industrial: um edifício de uso industrial. Usar a etiqueta de 
armazém building=warehouse caso seja um edifício 
destinado a armazenagem / distribuição. Pode-se etiquetar 
a área envolvente com landuse=industrial e a etiqueta 
proposta industrial=* para descrever o tipo de atividade 
industrial. 

          

building service 

Edifício de serviço: etiqueta genérica para edifícios que 
armazenem maquinaria como bombas de água ou outros 
líquidos, transformadores, equipamento de medição, etc. 
Normalmente estes edifícios não têm pessoas a trabalhar 
neles. Esta etiqueta serve para casos gerais, principalmente 
em pequenos anexos em fábricas, e devem ser utilizadas 
outras etiquetas específicas se aplicável. 

     chamine Indica se a 
edificação 
industrial é ou 
possui uma 
chaminé.  

   

  

 

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

 
Indica a divisão de 
atividade 
econômica.  

   
  

 

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Agricultura, pecuário 

e serviços relacionados  
2) -  

industrial slaughterhouse 
Abatedouro - local onde animais são abatidos. 
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       3)  Alojamento e 
alimentação  

3) -    
  

 

       4) Atividades 
recreativas, culturais e 
desportivas  

4) -  
  

 

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

5) -   

industrial scrap_yard 

Desmontagem e sucateamento de veículos - local onde 
veículos já sem uso são levados para serem desmantelados. 

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

6) -  

industrial distributor 

Um distribuidor de certos tipos de produtos. Geralmente 
não vende ao público.  

       7)  Comércio varejista e 
reparação de objetos 
pessoais e domésticos  

7) -    
  

 

       8) Confecção de artigos 
do vestuário e 
acessórios  

8) -  
  

 

       9) Construção  9) -  industrial brickyard Olaria - fábrica de tijolos, telhas e assemelhados. 
       10) Edição, impressão e 

reprodução de 
gravações  

10) -  
  

 

       11) Extração de carvão 
mineral  

11) -  
  

 

       12) Extração de 
minerais metálicos  

12) -  
industrial steelmaking 

Siderúrgica - produz aço a partir do minério de ferro e de 
sucatas. 

       13) Extração de 
minerais não-metálicos  

13)  -  
  

 

       14) Extração de 
petróleo e serviços 
relacionados  

14)  -  
  

 

       15) Fabricação 
alimentícia e bebidas  

15)  -  
industrial bakery 

Padaria - instalação industrial que produz alimentos à base 
de farinha 

          industrial brewery Cervejaria - produção de cerveja em grande quantidade. 
          

industrial ice_factory 
Fábrica de gelo - um local onde o gelo é produzido e 
vendido (por exemplo, para barcos de pesca ou uso 
residencial). 

       16) Fabricação de 
artigos de borracha e 
material plástico  

16)  -  
  

 

       17) Fabricação de 
celulose, papel e 
produtos de papel  

17) -  
  

 

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

18) -  

  

 

       19)  Fabricação de 
equipamentos de 
instrumentação médico-
hospitalares, 
instrumentos de 
precisão e ópticos, 
equipamentos para 
automação industrial, 
cronômetros e relógios  

19) -   

  

 

       20) Fabricação de 
material eletrônico, e 
equipamentos de 
comunicações  

20) -  

  

 

       21)  Fabricação de 
máquinas de escritório 
e equipamentos de 
informática  

21)  -  

  

 

       22)  Fabricação de 
máquinas e 
equipamentos  

22) -    

industrial machinery 

Indústria de maquinaria - um local onde máquinas são 
construídas para outras companhias processarem materiais 
e produzirem bens de consumo (Veja industrial=factory). 
Não deve ser confundido com uma usina que produz 
somente partes. Uma indústria de máquinas pode fazer 
peças por conta própria ou adquirir de terceiros. 
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       23) Fabricação de 
máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos  

23) -  
  

 

       24) Fabricação de 
móveis e indústrias 
diversas  

24) -  
industrial furniture 

Indústria moveleira 

       25)  Fabricação de 
outros equipamentos 
de transporte  

25)  -  
  

 

       26) Fabricação de 
produtos de madeira e 
celulose  

26) -  
industrial sawmill 

Serraria - um local onde toras são convertidas em produtos 
de madeira, incluindo madeira serrada e madeira 
compensada. 

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

27) -  

industrial machine_shop 

Usina - um local onde várias peças são usinadas para 
diferentes empresas. 

       28) Fabricação de 
produtos de minerais 
não-metálicos  

28) -  
  

 

       29) Fabricação de 
produtos do fumo  

29) -  
  

 

       30) Fabricação de 
produtos químicos  

30) -  
  

 

       31)  Fabricação de 
produtos têxteis  

31)  -  
  

 

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

32) -  

  

 

       33) Metalurgia básica  33) -  industrial aluminium_sm
elting 

Indústria de fundição de alumínio - produção de alumínio. 

       34) Pesca, aquicultura e 
serviços relacionados  

34) - 
 

    

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

35) - 
 

 

  

 

       36) Reciclagem  36) -     
       37) Serviços prestados 

principalmente as 
empresas 
(organizações)  

37) -  

  

 

       38) Silvicultura, 
exploração florestal e 
serviços relacionados  

38) - 
 

 
  

 

       39) Outros  39) Outro valor não listado.   
industrial factory 

Fábrica - um lugar onde ocorrem processos fabris, não 
especificado de outro modo. 

          
industrial heating_station 

Central de calefação. Veja District heating. Deve ser 
combinado com a etiqueta power=*. 

             
             
   Edif_Ext_Mineral 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 

Edificação de extrativismo 
mineral é aquela com 
funcionalidade relacionada à 
atividade extrativa mineral.  
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municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

     divisaoAtivEcon  
 

Indica a divisão de 
atividade 
econômica. 

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

18) -  

industrial oil 

Indústria do petróleo - inclui os processos globais da 
exploração, extração, refino e comércio do produtos 
petrolíferos. 

             
             
   Edif_Agropec_Ext_Vege

tal_Pesca 
Edificação agropecuária, de 
extrativismo vegetal e/ou 
pesca é uma edificação ou 
construção de propriedades 
onde se exercem atividades 
de natureza agropecuária ou 
de extrativismo vegetal e/ou 
pesqueira.  

     

  

 

     tipoEdifAgropec  
 

Edificação 
agropecuária, de 
extrativismo 
vegetal e/ou 
pesca é uma 
edificação ou 
construção de 
propriedades 
onde se exercem 
atividades de 
natureza 
agropecuária ou 
de extrativismo 
vegetal e/ou 
pesqueira.  

   

  

 

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

  
 

       3) Apiário  3) -     
       4) Aviário  4) -     
       5) Curral  5) -  

building cowshed 
Estábulo (para gado bovino): um edifício para abrigar vacas 
encontrado normalmente em quintas agrícolas. 

          
building stable 

Estábulo para cavalos, cocheira, cavalariça, estrebaria ou 
cavalaria: um edifício onde são guardados os cavalos. 

       6) Pocilga  6) Edificação ou local onde são criados porcos.   
building sty 

Pocilga, chiqueiro, porqueira ou curral de porcos: um 
edifício onde são guardados e criados porcos, encontrando-
se normalmente em fazendas/quintas. 

       7) Sede operacional de 
fazenda  

7) -     

       8) Viveiro de plantas  8) -  

building greenhouse 

Estufa: um edifício ou estrutura, normalmente de vidro ou 
de plástico, usada para cultivar plantas. Usar 
landuse=greenhouse_horticulture para demarcar toda a 
área à volta, incluindo reservatórios de água, edifícios, etc. 

          

landuse 
greenhouse_ho

rticulture 

Estufas ou viveiros: área utilizada para cultivo de plantas 
em estufas. Usar esta etiqueta em toda a área e não apenas 
numa estufa. Nas estufas individuais propriamente ditas 
deve-se usar a etiqueta building=greenhouse. Caso o 
cultivo das plantas seja ao ar livre deve-se usar a etiqueta 
landuse=plant_nursery. 

          

landuse plant_nursery 

Viveiro ou sementeira ao ar livre para a produção de 
plantas com fins comerciais. No caso de estufas hortícolas, 
não usar esta etiqueta mas sim a etiqueta 
landuse=greenhouse_horticulture. 

     9) Viveiro para 
aquicultura  

9) Edificação 
usada para a 
criação ou cultivo 
controlado de 
peixes, moluscos 
e plantas 
aquáticas.  

   

  

 

     10) Outros  10) Outro valor 
não listado.  

   
building farm_auxiliary 

Edifício auxiliar: etiqueta genérica para edifícios em 
fazendas/quintas em que não se sabe o tipo de edifício ou 
não existe uma etiqueta mais específica. 

             
             
   Posto_Combustivel 

 
Posto de combustível é o 
local onde são feitos os 

     amenity: fuel Posto de abastecimento, posto de serviço ou posto de 
combustível: local para abastecimento de viaturas 



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 

Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura. 
Edif_Comerc_Serv: 
tipoEdifComercServ: 
Tipo_Edif_Comerc_Serv
= “Posto de 
combustível”, finalidade. 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional: 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

abastecimentos de 
combustíveis aos veículos e 
embarcações que trafegam 
por uma via de transporte. 

terrestres com combustível como gasolina, gasóleo, GPL, 
biogás, etc. 

     finalidade  
 

Indica a finalidade 
da edificação.  

NÃO TEM NO OSM 
(mas pode ser inferido 
com base no atributo 
tipoEdifComercServ) 

_  _ _ NÃO TEM NO OSM 

       1) Desconhecida 1) Valor desconhecido.  _ _ _ 
       2) Comercial  2)  Comercialização de bens.   _ _ _ 
       3) Residencial  3) Moradia.   _ _ _ 
       4) Serviço  4) Prestação de serviços.   _ _ _ 
       5) Outros  5) Outro valor não listado.   _ _ _ 
   Edif_Ensino 

Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação de ensino é 
aquela cujas atividades estão 
relacionadas à formação 
e/ou aperfeiçoamento e/ou 
pesquisa de cunho 
educacional. 

     

building school 

Escola: para quaisquer edifício escolar. Edifícios para usos 
específicos como pavilhões esportivos/desportivos, etc. 
devem ser marcados com outras etiquetas específicas. Usar 
amenity=school para o perímetro do terreno da escola. 

             
   Classif_Econ_Administ 

 
 
OBS.: Atributos 
associados à Edificacao 
pela classe 
convencional. 

Classe convencional 
associada a cada edificação, 
sempre que for o caso, para 
classificar esta edificação 
quanto a sua administração, 
classe, divisão e grupo de 
atividade econômica. 

     

  

 

     administracao  
 

Identifica a esfera 
administrativa 
responsável pela 
edificação ou 
construção 
aeroportuária.  

   

  

 



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 

       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) -     
       NÃO TEM NA ET-EDGV      
       NÃO TEM NA ET-EDGV      
       NÃO TEM NA ET-EDGV      
       NÃO TEM NA ET-EDGV      
       NÃO TEM NA ET-EDGV      
     classeAtivEcon  

 
Indica a classe de 
atividade 
desenvolvida na 
edificação.  

1) Desconhecida  
 

1) Valor desconhecido  
 

 

  

 

       2) Administração 
pública em geral  

2) -     

    
  

    3)  Atendimento 
hospitalar (hospital)  

3) -  
  

 

       4) Atendimento às 
urgências e 
emergências (pronto-
socorro)  

4) -  

  

 

       5) Atenção ambulatorial 
(posto e centro de 
saúde)  

5) -  
  

 

       6) Atividades de apoio à 
administração pública  

6) -  
  

 

       7) Atividades de 
organizações religiosas  

7) -  
  

 

       8) Captação, tratamento 
e distribuição de água  

8) -  
  

 

       9) Defesa  9) -     
       10) Defesa civil  10) -     
       11) Distribuição de 

energia elétrica  
11) -  

  
 

       12) Educação infantil – 
creche  

12) -  

amenity kindergarten 

Creche, jardim de infância, jardim infantil, infantário, pré-
escolar: todo e qualquer estabelecimento de educação, 
normalmente para crianças entre os 0 e os 6 anos, na fase 
pré-escolar. Para instituições que funcionam como creche e 
ensino fundamental, use amenity=school. 

          

building kindergarten 

Para qualquer edifício genérico de jardim de infância. 
Edifícios para usos específicos (pavilhões esportivos etc.) 
devem ser marcados para sua finalidade. Use 
amenity=kindergarten para o perímetro do jardim de 
infância. 

       13) Educação infantil – 
pré-escola  

13) -  

amenity kindergarten 

Creche, jardim de infância, jardim infantil, infantário, pré-
escolar: todo e qualquer estabelecimento de educação, 
normalmente para crianças entre os 0 e os 6 anos, na fase 
pré-escolar. Para instituições que funcionam como creche e 
ensino fundamental, use amenity=school. 

          

building kindergarten 

Para qualquer edifício genérico de jardim de infância. 
Edifícios para usos específicos (pavilhões esportivos etc.) 
devem ser marcados para sua finalidade. Use 
amenity=kindergarten para o perímetro do jardim de 
infância. 

       14) Educação 
profissional de nível 
tecnológico  

14) -  
  

 

       15) Educação 
profissional de nível 
técnico  

15) -  
  

 

       16) Educação superior – 
graduação  

16) -  

amenity university 

Universidade: instituição de ensino superior, privado ou 
público. Podem ter várias designações: universidade, 
faculdade, escola superior, centro universitário(Brasil), 
politécnico, instituto politécnico, instituto(Portugal), 



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 

instituto universitário(Portugal), colégio (caso lecione o 
nível superior), academia e outras instituições que 
fornecem cursos de graduação ou mais avançados. 

          

building university 

Universidade, faculdade, escola superior, centro 
universitário(Brasil), politécnico, instituto politécnico, 
instituto(Portugal), instituto universitário(Portugal), 
colégio (caso lecione o nível superior), academia ou outras 
instituições de ensino superior. Usar amenity=university 
para a área da universidade inteira. 

       17) Educação superior – 
graduação e pós-
graduação  

17) -  

amenity university 

Universidade: instituição de ensino superior, privado ou 
público. Podem ter várias designações: universidade, 
faculdade, escola superior, centro universitário(Brasil), 
politécnico, instituto politécnico, instituto(Portugal), 
instituto universitário(Portugal), colégio (caso lecione o 
nível superior), academia e outras instituições que 
fornecem cursos de graduação ou mais avançados. 

          

building university 

Universidade, faculdade, escola superior, centro 
universitário(Brasil), politécnico, instituto politécnico, 
instituto(Portugal), instituto universitário(Portugal), 
colégio (caso lecione o nível superior), academia ou outras 
instituições de ensino superior. Usar amenity=university 
para a área da universidade inteira. 

       18) Educação superior – 
pós-graduação e 
extensão  

18) -  
  

 

       19) Ensino fundamental  19) -  

amenity school 

Escola: local onde se leciona o ensino obrigatório (depois 
do pré-escolar facultativo), desde o nível básico até ao nível 
secundário, mas não necessariamente ambos os níveis. 
Normalmente para as idades entre os 6 e os 18 anos. Esta 
etiqueta não deve ser aplicada em estabelecimentos de 
ensino superior como universidades ou equivalentes. Pode 
ser de propriedade privada ou pública. Em Portugal, por 
raízes históricas alguns destes estabelecimentos chamam-
se "liceu". 

       20) Ensino médio  20) -  

amenity: college 

Esta etiqueta tem sido aplicada para instituições de ensino 
diferentes: 
No Reino Unido, Irlanda e Austrália: cursos técnicos e 
outras instituições de ensino pós-secundário/médio que 
não fornecem cursos de graduação, mas sim mais 
propriamente cursos de formação contínua, ou cursos de 
formação profissional. Aparentemente esta etiqueta é de 
difícil adaptação a outros países. Ver as páginas em inglês 
Further education, Continuing education e 
Tag:amenity=college. 
Em países lusófonos: nos chamados colégios, instituições 
privadas do ensino médio (Brasil) ou ensino básico e/ou 
secundário ou mesmo superior (Portugal), do tipo internato 
ou externato. Ainda não existe discussão e consenso da 
comunidade em geral do OpenStreetMap para definir com 
exatidão esta etiqueta e como deve ser aplicada a outros 
países. 

          

amenity school 

Escola: local onde se leciona o ensino obrigatório (depois 
do pré-escolar facultativo), desde o nível básico até ao nível 
secundário, mas não necessariamente ambos os níveis. 
Normalmente para as idades entre os 6 e os 18 anos. Esta 
etiqueta não deve ser aplicada em estabelecimentos de 
ensino superior como universidades ou equivalentes. Pode 
ser de propriedade privada ou pública. Em Portugal, por 
raízes históricas alguns destes estabelecimentos chamam-
se "liceu". 

       21) Justiça  21) -     
       22) Limpeza urbana e 

atividades relacionadas  
22) -     

       23) Outras atividades de 
ensino  

23) -  

amenity driving_school 

Centro de Formação de Condutores (Brasil), 
autoescola(Brasil) ou escola de condução(Portugal): onde 
as pessoas aprendem o código da estrada e a conduzir 
veículos. CONSULTA CNAE SUBCLASSES IBGE 

          

amenity language_scho
ol 

Escola de idiomas ou escola de línguas: instituição 
dedicada ao ensino de uma língua estrangeira. São 
normalmente de cariz privado e não estão incluídas no 
ensino obrigatório, sendo uma formação complementar. 

          
amenity music_school 

Escola ou conservatório de música: instituição dedicada ao 
ensino de música, canto ou outras áreas relacionadas 

       24) Outras atividades 
relacionadas com 
atenção à saúde 

24) -  
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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 

(instituto de pesquisa)  
       25) Produção de energia 

elétrica  
25) -  

  
 

       26) Regulação das 
atividades econômicas  

26) -  
  

 

       27) Regulação das 
atividades sociais e 
culturais  

27) -  
  

 

       28) Relações exteriores  28) -     
       29) Segurança e ordem 

pública  
29) -  

  
 

       30) Seguridade social  30) -     
       31) Serviços de 

complementação 
diagnóstica ou 
terapêutica  

31) -  

  

 

       32) Serviços sociais com 
alojamento  

32) -  
  

 

       33) Serviços sociais sem 
alojamento 

33) -  
  

 

       34) Serviços 
veterinários  

34) -  
  

 

       35) Telecomunicações  35) -     
       36) Transmissão de 

energia elétrica  
36) -     

       37) Mista  37) Dois ou mais valores listados.      
       38) Outros  38) Outro valor não listado.      
             
     grupoAtivEcon  

 
Indica o tipo de 
grupo de 
atividade 
econômica.  

   

  

 

       1) Desconhecido  1)  Valor desconhecido.      
       2) Administração do 

Estado e da política 
econômica e social  

2) -  
  

 

       3) Serviços coletivos 
prestados pela 
administração  

3) -  
  

 

       4) Seguridade Social  4) -     
       5) Atividades de 

atenção à saúde  
5) -  

  
 

       6) Serviços veterinários  6) -     
       7) Serviço social  7) -     
       8) Educação infantil e 

ensino fundamental  
8) -  

building kindergarten 

Para qualquer edifício genérico de jardim de infância. 
Edifícios para usos específicos (pavilhões esportivos etc.) 
devem ser marcados para sua finalidade. Use 
amenity=kindergarten para o perímetro do jardim de 
infância. 

          

amenity kindergarten 

Creche, jardim de infância, jardim infantil, infantário, pré-
escolar: todo e qualquer estabelecimento de educação, 
normalmente para crianças entre os 0 e os 6 anos, na fase 
pré-escolar. Para instituições que funcionam como creche e 
ensino fundamental, use amenity=school. 

       9) Ensino médio  9) -  

amenity: college 

Esta etiqueta tem sido aplicada para instituições de ensino 
diferentes: 
No Reino Unido, Irlanda e Austrália: cursos técnicos e 
outras instituições de ensino pós-secundário/médio que 
não fornecem cursos de graduação, mas sim mais 
propriamente cursos de formação contínua, ou cursos de 
formação profissional. Aparentemente esta etiqueta é de 
difícil adaptação a outros países. Ver as páginas em inglês 
Further education, Continuing education e 
Tag:amenity=college. 
Em países lusófonos: nos chamados colégios, instituições 
privadas do ensino médio (Brasil) ou ensino básico e/ou 
secundário ou mesmo superior (Portugal), do tipo internato 
ou externato. Ainda não existe discussão e consenso da 
comunidade em geral do OpenStreetMap para definir com 
exatidão esta etiqueta e como deve ser aplicada a outros 
países. 

          

amenity school 

Escola: local onde se leciona o ensino obrigatório (depois 
do pré-escolar facultativo), desde o nível básico até ao nível 
secundário, mas não necessariamente ambos os níveis. 
Normalmente para as idades entre os 6 e os 18 anos. Esta 
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etiqueta não deve ser aplicada em estabelecimentos de 
ensino superior como universidades ou equivalentes. Pode 
ser de propriedade privada ou pública. Em Portugal, por 
raízes históricas alguns destes estabelecimentos chamam-
se "liceu". 

       10) Ensino superior  10) -  

amenity university 

Universidade: instituição de ensino superior, privado ou 
público. Podem ter várias designações: universidade, 
faculdade, escola superior, centro universitário(Brasil), 
politécnico, instituto politécnico, instituto(Portugal), 
instituto universitário(Portugal), colégio (caso lecione o 
nível superior), academia e outras instituições que 
fornecem cursos de graduação ou mais avançados. 

          

building university 

Universidade, faculdade, escola superior, centro 
universitário(Brasil), politécnico, instituto politécnico, 
instituto(Portugal), instituto universitário(Portugal), 
colégio (caso lecione o nível superior), academia ou outras 
instituições de ensino superior. Usar amenity=university 
para a área da universidade inteira. 

       11) Educação 
profissional e outras 
atividades de ensino  

11) -  

amenity driving_school 

Centro de Formação de Condutores (Brasil), 
autoescola(Brasil) ou escola de condução(Portugal): onde 
as pessoas aprendem o código da estrada e a conduzir 
veículos. CONSULTA CNAE SUBCLASSES IBGE 

          

amenity 
language_scho

ol 

Escola de idiomas ou escola de línguas: instituição 
dedicada ao ensino de uma língua estrangeira. São 
normalmente de cariz privado e não estão incluídas no 
ensino obrigatório, sendo uma formação complementar. 

          amenity music_school Escola ou conservatório de música: instituição dedicada ao 
ensino de música, canto ou outras áreas relacionadas 

       12) Misto  12) Dois ou mais tipos listados.      
       13) Outros 13) Outro valor não listado.      
             
             
   Edif_Desenv_Social 

 
Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura. 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional: 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 
Atributos associados à 
classe convencional 
Equip_Desenv_Social: 
sigla, 
codEquipDesenvSocial, 
tipoEquipDesenvSocial, 
localizacaoEquipDesenvS
ocial. 

Edificação de 
desenvolvimento social é 
aquela cujas atividades estão 
relacionadas ao atendimento 
de públicos e prestação de 
serviços das políticas de 
desenvolvimento social, mais 
especificamente de 
assistência social, segurança 
alimentar, transferência de 
renda e inclusão produtiva.  

     

amenity 
 

social_facility 
 

Instituição de serviços sociais: etiqueta genérica para uma 
instituição pública ou privada (associação, fundação ou 
empresa por exemplo) que presta serviços sociais. Estão 
abrangidas por esta etiqueta instituições como as de 
recuperação de toxicodependentes, formação para 
deficientes, abrigo para os sem-teto/sem-abrigo, etc. Esta 
etiqueta genérica deve ser utilizada para casos em que não 
estejam abrangidos por outras etiquetas. 

   USAR NAS 2 CLASSES       USAR AS 2 
ETIQUETAS   

   Equip_Desenv_Social Equipamento de 
desenvolvimento social é 
uma instalação ou 
construção cujas atividades 
estão relacionadas ao 
atendimento de públicos e 
prestação de serviços das 
políticas de desenvolvimento 

     

social_facility * 

Instituição de serviços sociais: etiqueta genérica para uma 
instituição pública ou privada (associação, fundação ou 
empresa por exemplo) que presta serviços sociais. Estão 
abrangidas por esta etiqueta instituições como as de 
recuperação de toxicodependentes, formação para 
deficientes, abrigo para os sem-teto/sem-abrigo, etc. Esta 
etiqueta genérica deve ser utilizada para casos em que não 
estejam abrangidos por outras etiquetas. 
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social, mais especificamente 
de assistência social, 
segurança alimentar, 
transferência de renda e 
inclusão produtiva.  

     Tipo_Equip_Dese
nv_Social 

Indica o tipo de 
equipamento 
social de 
desenvolvimento 
social. 

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Banco de Alimentos  

 
2)Equipamentos Públicos de Alimentação e Nutrição 
destinados a arrecadar, selecionar, processar, 
armazenar e distribuir gêneros alimentícios 
arrecadados por meio de doações junto à rede 
varejista e/ou adquiridos da agricultura familiar por 
meio de programas governamentais.  

 

social_facility food_bank 

Banco de Alimentos: Uma instalação não residencial que 
distribui alimentos, usualmente para os pobres, 
gratuitamente ou vendido abaixo do preço de mercado. Se 
a instituição serve apenas alimentos preparados, use 
social_facility=soup_kitchen. 

       3) Barragem calçadão  
 

3) Capta a água de chuva por meio de um calçadão de 
cimento de 200 m², construído sobre o solo. Com essa 
área do calçadão, 300 mm de chuva são suficientes 
para encher a cisterna, que tem capacidade para 52 mil 
litros. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão 
escoa para a cisterna, construída na parte mais baixa 
do terreno e próxima à área de produção.  

 

   

       4) Bolsa Verde  
 

4) O Programa Bolsa Verde é coordenado pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e faz parte do 
Plano Brasil sem Miséria. Tem por objetivo incentivar a 
conservação do meio ambiente e a melhoria das 
condições de vida e a elevação da renda da população 
em  situação de extrema pobreza.  

 

   

       5) Centro de 
Convivência  
 

5) O Centro de Convivência (para crianças, 
adolescentes, jovens e/ou idosos) é o local destinado à 
permanência diurna dos usuários, onde são 
desenvolvidas atividades físicas, laborativas, 
recreativas, culturais, associativas e de educação para a 
cidadania.  

 

   

       6) CENTRO POP  
 

6) Centro de Referência Especializado para População 
em Situação de Rua é a unidade pública e estatal, de 
referência e atendimento especializado à população 
adulta em situação de rua, no âmbito da Proteção 
Social Especial de Média Complexidade do SUAS.  

 

   

       7) Centro-dia  
 

7) Instituição especializada para abrigar o serviço de 
proteção social especial para pessoas com deficiência, 
idosas e suas famílias, na qual o usuário pode 
permanecer durante 8 horas por dia, de acordo com as 
suas necessidades, onde são prestados serviços de 
atenção à saúde, fisioterapia, apoio psicológico, 
atividades ocupacionais, lazer e outros. O 
funcionamento do centro é preferencialmente diurno.  

 

social_facility day_care 

Centro de Cuidados Diário: Uma instalação não residencial 
que fornece serviços de enfermagem diariamente para 
pessoas com necessidades específicas (idosos, deficientes). 
É similar a uma casa lar ou lar de idosos, entretanto, os 
usuários passam a noite com suas famílias e não na 
instituição. 

       8) Cisterna de placa  
 

8) Tecnologia popular para a captação de água da 
chuva, onde a água que escorre do telhado da casa é 
captada pelas calhas e cai direto na cisterna, onde é 
armazenada. Com capacidade para 16 mil litros de 
água, a cisterna supre a necessidade de consumo de 
uma família de cinco pessoas por um período de 
estiagem de oito meses.  

 

   

       9) Cisterna de 
polietileno  
 

9) Cisternas de polietileno, uma tecnologia consolidada 
internacionalmente, sendo utilizada há mais de 20 
anos em países com temperaturas semelhantes ou até 
mais críticas que as encontradas no semiárido 
brasileiro.  

 

   

       10) Cisterna 
subterrânea  
 

10) Tem capacidade para acumular 52 mil litros e é 
construída dentro da terra, ficando somente a 
cobertura de forma cônica acima da superfície. 
Quando chove, a água escorre pela terra e antes de 
cair para a cisterna passa por duas ou três pequenas 
caixas, uma seguida da outra, que são os decantadores.  
 

 

   

       11) Cozinha 
Comunitária  
 

11) Equipamentos públicos de alimentação e nutrição 
instalados em regiões socialmente vulneráveis, 
destinados à preparação e oferta de refeições 
saudáveis a preços acessíveis às populações em 
situação de vulnerabilidade social e insegurança 
alimentar. 

 

social_facility soup_kitchen 
Restaurante Popular: Uma instalação não residencial que 
fornece alimentos preparados, usualmente para os pobres, 
gratuitamente ou vendido abaixo do preço de mercado. 

       12) CRAS  
 

12) Unidade pública estatal descentralizada da Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS). O CRAS atua 

 
social_facility outreach 

Centro de Assistencia: Uma instalação não residencial que 
oferece serviços de bem-estar social, como advocacia, 
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como a principal porta de entrada do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), dada sua capilaridade nos 
territórios e é responsável pela organização e oferta de 
serviços da Proteção Social Básica nas áreas de 
vulnerabilidade e risco social.  

aconselhamento, encaminhamento profissional, 
encaminhamento habitacional, programas de bem-estar, e 
atividades de lazer. Por exemplo, um CRAS. 

       13) CREAS  
 

13) Unidade pública estatal de abrangência municipal 
ou regional destinada à prestação de serviços 
especializados e continuados, gratuitamente, a famílias 
e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos.  

 

   

       14) PAA  
 

14) Uma ação conjunta do MDS(SESAN) e MDA. O PAA 
compra alimentos da agricultura familiar para doações 
e para a formação de estoques, contribuindo para 
segurança alimentar e o fortalecimento da agricultura 
familiar.  

 

   

       15) PRONAF  
 

15) Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar financia projetos individuais ou 
coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares 
e assentados da reforma agrária.  

 

   

       16) PRONATEC  
 

16) O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego (PRONATEC) é um conjunto de ações com o 
objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação 
profissional e tecnológica. Melhorando as condições de 
inserção no mundo do trabalho.  

 

   

       17) Restaurante popular  
 

17) Equipamentos públicos de alimentação e nutrição, 
destinados ao preparo de refeições saudáveis, variadas 
e saborosas, que são vendidas a preços acessíveis, de 
forma a garantir aos trabalhadores urbanos e à 
população em situação de vulnerabilidade social o 
Direito Humano à Alimentação Adequada.  

 

social_facility soup_kitchen 
Restaurante Popular: Uma instalação não residencial que 
fornece alimentos preparados, usualmente para os pobres, 
gratuitamente ou vendido abaixo do preço de mercado. 

       18) Unidade de 
Acolhimento  
para mulheres vítimas 
de  
violência  

18) Unidades de Acolhimento voltadas ao acolhimento 
de mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em 
situação de risco de morte ou ameaças em razão da 
violência doméstica e familiar, causadora de lesão, 
sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.  

 

   

       19) Unidade de 
Acolhimento para 
pessoas em situação de 
rua  

19) Unidades de Acolhimento voltadas ao acolhimento 
de indivíduos adultos ou grupos familiares em situação 
de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência 
de residência ou pessoas em trânsito e sem condições 
de auto sustento.  

 

social_facility shelter 
Uma instituição que fornece instalações temporárias para 
dormir ou refúgio da exposição ao entorno. Por exemplo, 
um abrigo a pessoas sem-teto. 

       20) Unidades de 
Acolhimento para 
crianças e adolescentes  
 

20) Orfanato é o estabelecimento de assistência social 
no qual os menores órfãos são recolhidos e recebem 
cuidados pessoais, médicos e educacionais. Pode ser 
administrado tanto pela administração pública ou 
privada.  

 

social_facility group_home 

Casa Lar: é uma residência organizada ao redor de um 
determinado grupo demográfico que disponibiliza serviços 
médicos e sociais, como atividades de lazer ou refeições, e 
alguma forma de supervisão. Exemplos incluem casas de 
retiro para idosos, residências para crianças e 
adolescentes que não podem viver com suas famílias, 
casas de passagem para pessoas com vícios ou menores 
em conflito com a lei e orfanatos. Pode-se adicionar a 
etiqueta capacity=* para indicar a capacidade de 
atendimento da instituição. 

       21) Unidades de 
Acolhimento para 
crianças e adolescentes 
(casa de passagem)  
 

21) É um Serviço de Acolhimento Institucional acolhe 
provisoriamente, crianças e adolescentes em situação 
de risco social proporcionando-lhes o suprimento de 
suas necessidades básicas, tais como: alimentação, 
higiene, atendimento à saúde e lazer.  

 

social_facility group_home 

Casa Lar: é uma residência organizada ao redor de um 
determinado grupo demográfico que disponibiliza serviços 
médicos e sociais, como atividades de lazer ou refeições, e 
alguma forma de supervisão. Exemplos incluem casas de 
retiro para idosos, residências para crianças e 
adolescentes que não podem viver com suas famílias, 
casas de passagem para pessoas com vícios ou menores 
em conflito com a lei e orfanatos. Pode-se adicionar a 
etiqueta capacity=* para indicar a capacidade de 
atendimento da instituição. 

          
social_facility 

ambulatory_car
e 

Cuidados Ambulatoriais: Uma instalação não residencial 
que oferece suporte as necessidades de vida daqueles que 
não podem se sustentar totalmente. 

       22) Unidades de 
Acolhimento  
para idosos  
 

22) É um estabelecimento para abrigo, sustento ou 
educação de pessoas com dificuldades  
de se manter. Como dependentes químicos, idosos ou 
órfãos. Os asilos para idosos também podem ser 
designados por outros nomes, como casa de repouso, 
clínica geriátrica e ancionato.  

 

amenity nursing_home 

Asilo, casa de repouso, clínica geriátrica, lar de terceira 
idade ou ancionato com cuidado médico permanente: 
uma casa para pessoas com deficiência mental e/ou física 
ou para idosos que necessitam de cuidados permanentes. 
Ver também social_facility=*. Esta etiqueta só deve ser 
aplicada em locais que disponibilizem cuidados médicos 
permanentes prestados por enfermeiros ou equivalentes. 

          

social_facility nursing_home 

Lar de idosos é uma instalação que fornece cuidado 
permanente a pessoas idosas, 24 horas por dia, bem como 
serviços médicos e sociais, apoiando os residentes com 
atividades elementares da vida diária. Os residentes podem 
incluir idosos ou pessoas gravemente doentes, com 
deficiência física e mental. 
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social_facility group_home 

Uma casa lar é uma residência organizada ao redor de um 
determinado grupo demográfico que disponibiliza serviços 
médicos e sociais, como atividades de lazer ou refeições, e 
alguma forma de supervisão. Exemplos incluem casas de 
retiro para idosos, residências para crianças e 
adolescentes que não podem viver com suas famílias, 
casas de passagem para pessoas com vícios ou menores 
em conflito com a lei e orfanatos. Pode-se adicionar a 
etiqueta capacity=* para indicar a capacidade de 
atendimento da instituição. 

          

social_facility assisted_living 

Centro de Vida Assistida é uma instalação residencial 
semelhante uma casa lar, mas aqui os usuários são mais 
independentes (por exemplo, possuem apartamentos 
próprios). Geralmente é concebido para pessoas com 
deficiências "leves". Por exemplo, casa de assistência 
residencial para pessoas idosas, muitas vezes com uma 
enfermeira disponível solicitada por um botão de 
emergência instalado. 

       23) Outros  23) Outros valores.   
amenity baby_hatch 

Roda dos expostos ou roda dos enjeitados: um local ou 
instituição onde se pode soltar/deixar um bebê 
anonimamente para adopção. 

          

social_facility assisted_living 

Centro de Vida Assistida  é uma instalação residencial 
semelhante uma casa lar, mas aqui os usuários são mais 
independentes (por exemplo, possuem apartamentos 
próprios). Geralmente é concebido para pessoas com 
deficiências "leves". Por exemplo, casa de assistência 
residencial para pessoas idosas, muitas vezes com uma 
enfermeira disponível solicitada por um botão de 
emergência instalado. 

          

social_facility workshop 

Oficina: Uma instalação de trabalho não residencial que 
emprega principalmente pessoas com deficiências. 
Também podem incluir oficinas para reabilitação ou para 
jovens infratores. 

          

social_facility clothing_bank 

Banco de Roupas: Uma instalação não residencial que 
distribui roupas (geralmente usadas e doadas) para os 
pobres ou em emergências, de forma gratuita ou abaixo do 
preço de mercado. Isto é diferente de brechós e bazares 
regulares. Use shop=second_hand para brechós e 
shop=charity para bazares. 

          

social_facility dairy_kitchen 

Banco de laticínios: facilidade social nos países da antiga 
URSS que fornece gratuitamente laticínios para certos 
grupos de pessoas, definidos por regulações locais. 
Geralmente incluem recém-nascidos, grávidas, lactantes e 
mães e bebês. Se a instituição também vende os laticínios é 
provável que também deva receber shop=dairy. 

   Edif_Saude 
 
Atributos herdados: 
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura. 
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional: 
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação de saúde é aquela 
cujas atividades estão 
relacionadas ao atendimento 
médico e/ou pesquisa no 
campo de saúde.  

     

amenity clinic 

Clínica, poli-clínica, centro de saúde(PT), unidade de 
saúde(PT), unidade de saúde familiar(PT), posto médico, 

posto de saúde, unidade local de saúde(PT), centro 
médico(BR): instituições de média dimensão (não 

hospitais) que prestam serviços de saúde primários. 

          amenity dentist Dentista: um consultório de dentista. 
          amenity doctors Médico: um consultório médico. 
          

amenity hospital 
Hospital: instituição pública ou privada que presta cuidados 
de saúde com pessoal e equipamento especializado, 
geralmente com permanência prolongada de pacientes. 
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Frequentemente utilizado em conjunto com emergency=*. 
          

building hospital 
Hospital: um edifício que constitui ou faz parte de um 
hospital. Usar amenity=hospital para demarcar a área do 
hospital com os respetivos terrenos envolventes. 

     nivelAtencao  Indica o nível de 
atenção à saúde.  

      

       1) Primário  1) Abrange os postos ou centros de saúde.      
       2) Secundário 2) Abrange os hospitais gerais.      
       3) Terciário 3) Abrange os hospitais especializados.      
     ClasseAtivEcon Indica a classe de 

atividade 
desenvolvida na 
edificação.  

1) Desconhecida  
 

1) Valor desconhecido  
 

 

  

 

       2) Administração 
pública em geral  

2) -  
  

 

       3)  Atendimento 
hospitalar (hospital)  

3) -  

amenity hospital 

Hospital: instituição pública ou privada que presta cuidados 
de saúde com pessoal e equipamento especializado, 
geralmente com permanência prolongada de pacientes. 
Frequentemente utilizado em conjunto com emergency=*. 

          
building hospital 

Hospital: um edifício que constitui ou faz parte de um 
hospital. Usar amenity=hospital para demarcar a área do 
hospital com os respetivos terrenos envolventes. 

       4) Atendimento às 
urgências e 
emergências (pronto-
socorro)  

4) -  

  

 

       5) Atenção ambulatorial 
(posto e centro de 
saúde)  

5) -  

amenity clinic 

Clínica, poli-clínica, centro de saúde(PT), unidade de 
saúde(PT), unidade de saúde familiar(PT), posto médico, 
posto de saúde, unidade local de saúde(PT), centro 
médico(BR): instituições de média dimensão (não 
hospitais) que prestam serviços de saúde primários. 

       6) Atividades de apoio à 
administração pública  

6) -     

       7) Atividades de 
organizações religiosas  

7) -     

       8) Captação, tratamento 
e distribuição de água  

8) -     

       9) Defesa  9) -     
       10) Defesa civil  10) -     
       11) Distribuição de 

energia elétrica  
11) -     

       12) Educação infantil – 
creche  

12) -  
  

 

       13) Educação infantil – 
pré-escola  

13) -  
  

 

       14) Educação 
profissional de nível 
tecnológico  

14) -  
  

 

       15) Educação 
profissional de nível 
técnico  

15) -  
  

 

       16) Educação superior – 
graduação  

16) -  
  

 

       17) Educação superior – 
graduação e pós-
graduação  

17) -  
  

 

       18) Educação superior – 
pós-graduação e 
extensão  

18) -  
  

 

       19) Ensino fundamental  19) -     
       20) Ensino médio  20) -     
       21) Justiça  21) -     
       22) Limpeza urbana e 

atividades relacionadas  
22) -  

  
 

       23) Outras atividades de 
ensino  

23) -  
  

 

       24) Outras atividades 
relacionadas com 
atenção à saúde 
(instituto de pesquisa)  

24) -  

  

 

       25) Produção de energia 
elétrica  

25) -     

       26) Regulação das 
atividades econômicas  

26) -     

       27) Regulação das 27) -     



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 

atividades sociais e 
culturais  

       28) Relações exteriores  28) -     
       29) Segurança e ordem 

pública  
29) -  

  
 

       30) Seguridade social  30) -     
       31) Serviços de 

complementação 
diagnóstica ou 
terapêutica  

31) -  

  

 

       32) Serviços sociais com 
alojamento  

32) -     

       33) Serviços sociais sem 
alojamento 

33) -  
  

 

       34) Serviços 
veterinários  

34) -  
  

 

       35) Telecomunicações  35) -     
       36) Transmissão de 

energia elétrica  
36) -  

  
 

       37) Mista  37) Dois ou mais valores listados.      
       38) Outros  38) Outro valor não listado.   amenity dentist Dentista: um consultório de dentista. 
          amenity doctors Médico: um consultório médico. 
          

amenity 
kneipp_water_

cure 

Termas de terapia de Kneipp: estruturas presentes 
principalmente na Alemanha. Ver Terapia de Kneipp. Para 
termas em geral usar antes a etiqueta 
healthcare:speciality=hydrotherapy e outras em simultâneo 
(ver Key:healthcare(en)). 

             
             
   Edif_Religiosa 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação religiosa é aquela 
destinada a culto e/ou 
reuniões de caráter religioso. 

     

building religious 
Edifício religioso inespecífico. Prefira valores mais 
específicos, se possível. 
 

     tipoEdifRelig Indica a 
denominação 
específica da 
edificação 
religiosa. 

   

  

 

       1) Desconhecido 1) Valor desconhecido.      
       2) Administração  2) Edificação ou construção que tem função 

administrativa.  
 

  
 

       3) Capela mortuária  3) -     
       4) Centro  4) -  

amenity place_of_worsh
ip 

Igreja, templo ou local de oração: etiqueta para qualquer 
local ou edifício dedicado ao culto de uma religião, 
independentemente da religião ou denominação como 
mesquitas, sinagogas, catedrais, capelas, mosteiros, 
santuários, etc. Sempre que possível usar em simultâneo 
com as etiquetas religion=*, denomination=*, name=* e 
service_times=* (para definir o horário dos cultos ou da 
prática da religião daquele local). Na maioria dos países 
lusófonos as etiquetas de religião predominante são 
religion=christian (cristã) e denomination=roman_catholic 
(católica romana). Caso seja uma igreja deve-se usar por 
exemplo building=church. 



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 

       5) Convento  5) -  
amenity monastery 

Mosteiro é a localização de um mosteiro ou de um edifício 
em que monges e freiras vivem. 

       6) Igreja  6) -  

amenity place_of_worsh
ip 

Igreja, templo ou local de oração: etiqueta para qualquer 
local ou edifício dedicado ao culto de uma religião, 
independentemente da religião ou denominação como 
mesquitas, sinagogas, catedrais, capelas, mosteiros, 
santuários, etc. Sempre que possível usar em simultâneo 
com as etiquetas religion=*, denomination=*, name=* e 
service_times=* (para definir o horário dos cultos ou da 
prática da religião daquele local). Na maioria dos países 
lusófonos as etiquetas de religião predominante são 
religion=christian (cristã) e denomination=roman_catholic 
(católica romana). Caso seja uma igreja deve-se usar por 
exemplo building=church. 

             
          

building church 

Igreja: um edifício que foi construído como uma igreja. 
Utilizado em conjunto com amenity=place_of_worship, 
religion=*, denomination=* e para os terrenos da igreja 
landuse=religious. 

          

building cathedral 

Catedral ou Sé: um edifício que foi construído como uma 
catedral. Utilizado em conjunto com 
amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* e 
para os terrenos da catedral landuse=religious. 

       7) Mesquita  7) -  

amenity 
place_of_worsh

ip 

Igreja, templo ou local de oração: etiqueta para qualquer 
local ou edifício dedicado ao culto de uma religião, 
independentemente da religião ou denominação como 
mesquitas, sinagogas, catedrais, capelas, mosteiros, 
santuários, etc. Sempre que possível usar em simultâneo 
com as etiquetas religion=*, denomination=*, name=* e 
service_times=* (para definir o horário dos cultos ou da 
prática da religião daquele local). Na maioria dos países 
lusófonos as etiquetas de religião predominante são 
religion=christian (cristã) e denomination=roman_catholic 
(católica romana). Caso seja uma igreja deve-se usar por 
exemplo building=church. 

          
building mosque 

Mesquita: utilizado em conjunto com 
amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* e 
para os terrenos da mesquita landuse=religious. 

       8) Mosteiro  8) -  amenity monastery Mosteiro é a localização de um mosteiro ou de um edifício 
em que monges e freiras vivem. 

       9) Sinagoga  9) -  

amenity 
place_of_worsh

ip 

Igreja, templo ou local de oração: etiqueta para qualquer 
local ou edifício dedicado ao culto de uma religião, 
independentemente da religião ou denominação como 
mesquitas, sinagogas, catedrais, capelas, mosteiros, 
santuários, etc. Sempre que possível usar em simultâneo 
com as etiquetas religion=*, denomination=*, name=* e 
service_times=* (para definir o horário dos cultos ou da 
prática da religião daquele local). Na maioria dos países 
lusófonos as etiquetas de religião predominante são 
religion=christian (cristã) e denomination=roman_catholic 
(católica romana). Caso seja uma igreja deve-se usar por 
exemplo building=church. 

          

building synagogue 

Sinagoga: um edifício que foi construído como uma 
sinagoga. Utilizado em conjunto com 
amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* e 
para os terrenos da sinagoga landuse=religious. 

       10) Templo  10) -  

amenity place_of_worsh
ip 

Igreja, templo ou local de oração: etiqueta para qualquer 
local ou edifício dedicado ao culto de uma religião, 
independentemente da religião ou denominação como 
mesquitas, sinagogas, catedrais, capelas, mosteiros, 
santuários, etc. Sempre que possível usar em simultâneo 
com as etiquetas religion=*, denomination=*, name=* e 
service_times=* (para definir o horário dos cultos ou da 
prática da religião daquele local). Na maioria dos países 
lusófonos as etiquetas de religião predominante são 
religion=christian (cristã) e denomination=roman_catholic 
(católica romana). Caso seja uma igreja deve-se usar por 
exemplo building=church. 

          
building temple 

Templo: utilizado em conjunto com 
amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* e 
para os terrenos do templo landuse=religious. 

       11) Terreiro  11) -  

amenity 
place_of_worsh

ip 

Igreja, templo ou local de oração: etiqueta para qualquer 
local ou edifício dedicado ao culto de uma religião, 
independentemente da religião ou denominação como 
mesquitas, sinagogas, catedrais, capelas, mosteiros, 
santuários, etc. Sempre que possível usar em simultâneo 
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com as etiquetas religion=*, denomination=*, name=* e 
service_times=* (para definir o horário dos cultos ou da 
prática da religião daquele local). Na maioria dos países 
lusófonos as etiquetas de religião predominante são 
religion=christian (cristã) e denomination=roman_catholic 
(católica romana). Caso seja uma igreja deve-se usar por 
exemplo building=church. 

       12) Outros  12) Outro valor não listado.   

building chapel 

Capela ou ermida: um edifício que foi construído como 
uma capela. Utilizado em conjunto com 
amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* e 
para os terrenos da capela landuse=religious. 

          

building shrine 

Santuário: um edifício que foi construído como um 
santuário, um local sagrado onde acorrer peregrinos e onde 
figura pelo menos uma imagem ou relíquia. Pode-se usar 
esta etiqueta em edifícios grandes ou pequenos. Caso o 
edifício ou estrutura seja demasiado pequena para caber 
uma pessoa, deve-se usar antes a etiqueta 
historic=wayside_shrine. Utilizar em conjunto com 
amenity=place_of_worship, religion=*, denomination=* e 
para os terrenos do santuário landuse=religious. 

     ensino Indica se a 
edificação 
religiosa também 
comporta a 
funcionalidade de 
educação, além 
da finalidade 
religiosa 
propriamente 
dita. 

   

  

 

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

 
A religião 
praticada na 
edificação 
religiosa.  

A ser preenchido  
 

  

religion * 

Todos os lugares de culto, independentemente da religião 
ou denominação obter a marca de 
amenity=place_of_worship. Você pode usar a chave 
religion=* e denomination=* para informações mais 
detalhadas. 

     crista  
 

Indica se a 
edificação ou 
construção 
religiosa pertence 
à religião cristã.  

_ 

  

religion christian Cristianismo 

             
             
   Edif_Habitacional 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional , 
situacaoFisica , 
matConstr , 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação habitacional é 
aquela com funcionalidade 
de habitação.  
 

     

building apartments 

Apartamento: um edifício organizado em habitações 
individuais, muitas vezes em andares separados. Também 
pode ter estabelecimentos comerciais no rés-do-chão. Usar 
building:levels=* para indicar o número total de pisos. 

          building bungalow Bangalô(Brasil) ou bangaló: casa de um só piso/andar. 
          

building cabin 
Cabana: casa normalmente pequena encontrada em áreas 
rurais ou afastadas de centros populacionais no meio de 
serras, normalmente feita de madeira. 

          

building dormitory 

Residência universitária: para um edifício partilhado por 
estudantes universitários, de um colégio ou outra escola. 
Como alternativa a esta etiqueta também se pode usar 
building=residential com residential=university. 

          
building static_caravan 

Motocasa(Brasil), autocaravana(Portugal), 
rulote(Portugal), trêiler(Brasil) ou trailer,: concebida para 
ser deslocada como veículo, mas no que se refere a esta 
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etiqueta deve-se aplicar naquelas que sejam permanentes 
e imóveis, normalmente após alterações. 

          

building carport 

Uma garagem é uma estrutura coberta usada para oferecer 
proteção limitada aos veículos, principalmente carros, 
contra os elementos. Ao contrário da maioria das 
estruturas, uma garagem não tem quatro paredes e 
geralmente tem uma ou duas. 

          

building garage 

Garagem: edifício destinado principalmente ao 
armazenamento de um ou mais veículos a motor ou 
semelhantes de um proprietário. Para marcar edifícios 
contíguos de várias garagens de vários proprietários usar 
antes a etiqueta building=garages (no plural), mas nestes 
casos, sempre que possível, o edifício deve ser dividido em 
garagens individuais e usar a esta etiqueta no singular. 

             
          

building garages 

Garagens: o mesmo que building=garage mas para edifícios 
de garagens sucessivas ao lado umas das outras de vários 
proprietários. Sempre que possível, o edifício deve ser 
dividido em garagens individuais e posteriormente essas 
garagens serem etiquetadas com building=garage cada uma 
delas. 

            São garagens residenciais (diferente de garagem rodoviária) 
            Por isso, foram alinhadas aqui. 
   Edif_Residencial 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação residencial é uma 
edificação com função 
eminentemente residencial.  
 

     

building residential 

Residência: uma etiqueta genérica para um edifício usado 
principalmente para fins residenciais. Caso se saiba mais 
detalhes sobre a habitação é recomendável usar outra 
etiqueta mais específica em vez desta. 

          

building apartments 

Apartamento: um edifício organizado em habitações 
individuais, muitas vezes em andares separados. Também 
pode ter estabelecimentos comerciais no rés-do-chão. Usar 
building:levels=* para indicar o número total de pisos. 

          

building house 

Casa: uma moradia habitada por um único agregado 
familiar (uma família ou pequeno grupo de pessoas que 
partilham infraestruturas, como por exemplo a cozinha). As 
casas formando a metade de uma habitação que partilhem 
uma parede, ou uma numa série de casas geminadas, deve 
partilhar pelo menos dois nós com a casa ao lado, definido 
assim a parede comum entre as propriedades. 

          
building detached 

Vivenda ou vivenda uni-familiar: uma única habitação 
usada por uma família ou pequeno grupo de pessoas que 
partilham infraestruturas, como por exemplo a cozinha. 

          

building houseboat 

Casa flutuante: um barco utilizado como casa, ou alterado 
para esse fim. Tal como qualquer elemento representado 
no OpenStreetMap, esta etiqueta deve ser aplicada apenas 
em casas flutuantes imóveis. 

          

building static_caravan 

Motocasa(Brasil), autocaravana(Portugal), 
rulote(Portugal), trêiler(Brasil) ou trailer,: concebida para 
ser deslocada como veículo, mas no que se refere a esta 
etiqueta deve-se aplicar naquelas que sejam permanentes 
e imóveis, normalmente após alterações. 

          

building terrace 

Casas geminadas ou fila de casas geminadas: utilizar esta 
etiqueta apenas em habitações geminadas em fila, e 
apenas se estas todas juntas estiverem definidas por 1 
única área (normalmente 1 retângulo) no OpenStreetMap. 
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Caso se divida todas as habitações, partilhando estas 1 
parede entre cada 2 habitações, estas todas devem usar 
antes a etiqueta building=house. Não usar esta etiqueta em 
prédios, as casas devem ser individuais e cada uma com 1 
entrada separada de todas as outras. 

             
             
   Edif_Agropec_Ext_Vege

tal_Pesca 
 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm.  
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação agropecuária, de 
extrativismo vegetal e/ou 
pesca é uma edificação ou 
construção de propriedades 
onde se exercem atividades 
de natureza agropecuária ou 
de extrativismo vegetal e/ou 
pesqueira.  
 

     

building farm 

Fazenda(Angola e Brasil), quinta(Portugal), 
herdade(Portugal), machamba(Moçambique) ou roça(São 
Tomé e Príncipe): um edifício residencial numa 
quinta/fazenda em atividade. Para outros tipos de edifícios 
numa quinta/fazenda ver abaixo as etiquetas 
building=farm_auxiliary e building=barn. Caso o edifício 
residencial na quinta/fazenda for como uma típica casa 
também se pode adicionar à casa a etiqueta 
building=house. Ver também landuse=farmyard. 

             
             
   Edif_Metro_Ferroviaria 

 
Atributos herdados:  
Edificacao: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
matConstr, 
alturaAproximada, 
turistica, cultura.  
Atributos associados à 
Edificacao pela classe 
convencional:  
Classif_Econ_Administ: 
administracao, 
classeAtivEcon, 
divisaoAtivEcon, 
grupoAtivEcon e 
proprioAdm. 
 
Endereco_Edif: 
numeroSequencial, 
numeroMetrico, cep, 
pais, unidadeFederacao, 
municipio, bairro, 
logradouro, bloco, 
numeroPavimentos. 

Edificação metro-ferroviária 
é aquela onde se exercem 
atividades de apoio às vias 
férreas. 

     

landuse railway 

Zona ferroviária ou área ferroviária: área para uso 
ferroviário. Normalmente esta área é gerida apenas por 
uma empresa, e abrange todas as infraestruturas 
ferroviárias como os carris, plataformas de passageiros, 
estações, instalações sanitárias, depósitos de água, 
garagens, etc. Regra geral, excetuando as áreas de acesso a 
clientes como as plataformas e a estação, a área restante é 
de acesso restrito. 

     tipoEdifMetroFer
rov 

Indica a função 
principal da 
construção 
metro-ferroviária. 

      

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      

  
     2) Administração  2) Edificação ou construção pertencente a um sistema 

metroviário ou ferroviário, ou ainda a ambos. Porém, 
tem caráter puramente administrativo. 

 
  

 

  

     3) Estação ferroviária de 
passageiros  

3) Edificação ou construção ferroviária em que os 
passageiros embarcam, desembarcam ou estão em 
trânsito, bem como oferece estrutura para embarque 
ou desembarque, em composições ferroviárias.  

 

building train_station 

Estação ferroviária, gare ou estação de trem: um edifício 
da estação. Não aplicar em toda a estação, para isso existe 
a etiqueta landuse=railway. 

       4) Estação metroviária  4) Edificação ou construção metro-ferroviária em que     
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os passageiros de composições metroviárias 
embarcam, desembarcam em composições 
metroviárias.  

  
     5) Oficina de 

manutenção  
5) Edificação ou construção ferroviária que oferece 
estrutura para manutenção de composições 
ferroviárias.  

 
  

 

  

     6) Terminal ferroviário 
de cargas  

6) Edificação ou construção ferroviária que oferece 
estrutura para armazenamento de cargas para 
embarque ou desembarque, em composições 
ferroviárias.  

 

  

 

  

     7) Terminal ferroviário 
de passageiros e cargas  

7) Edificação ou construção ferroviária em que os 
passageiros embarcam, desembarcam ou estão em 
trânsito, bem como, oferece estrutura para 
armazenamento de cargas para embarque ou 
desembarque, em composições ferroviárias.  

 

  

 

       8) Outros  8) Outro valor não listado.      
     jurisdicao  Indica a jurisdição 

a qual a 
edificação 
pertence.  

      

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido      
       2) Internacional  2) -     
       3) Federal  3) -     
       4) Estadual/ Distrital  4) -     
       5) Municipal  5) -     
       6) Propriedade 

particular  
6) Localizada em propriedade particular, cuja 
responsabilidade é do proprietário do imóvel.  

    

     concessionaria Indica o nome do 
agente 
concessionário 
que 
explora/administr
a a edificação 
metro-ferroviaria. 

A ser preenchido.      

             
             

 


