
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA LIMITES E LOCALIDADES 

OSM – CHAVES BOUNDARY, LANDUSE E LEISURE 

A chave uso do solo (landuse) é usada para descrever o uso principal do terreno pelo homem. 
A chave limites (boundary) marca as fronteiras das áreas, principalmente políticas, mas também de outras áreas administrativas. 
A chave lazer (leisure) é usada em infraestruturas de lazer. 

ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
(KEY) 

VALOR 
(VALUE) 

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

   
Area_Especial 

 

Área especial é uma classe 
que congrega as áreas com 
função diferenciada. 

    

 

leisure nature_reseve 

Reserva natural é uma área protegida que visa preservar a 
vida selvagem, a flora, elementos geológicos ou outros. 
Este é mantido para conservação e para fornecer 
oportunidades especial de estudo ou pesquisa. As reservas 
naturais podem ser designadas pelos governos em certos 
países ou por proprietários particulares de terrenos, como 
instituições de caridade ou de pesquisa. 

         

 

boundary national_park 

Parque Nacional: boundary=national_park é uma espécie 
de área protegida. Tal como a reserva natural é sobre 
proteger a vida selvagem e é normalmente designada pelo 
governo. A distinção não é clara e encontra-se em 
discussão, embora algumas sugestões sejam: reserva 
natural é menor do que o parque nacional. 

         

 

boundary protected_area 

Área protegida: boundary=protected_area é uma etiqueta 
recentemente introduzida com uma característica mais 
verbal que pode suportar todo o tipo de proteção e vários 
níveis de proteção. Tenta englobar tanto a reserva natural 
como parque nacional e é cada vez mais utilizada. 

         

 

landuse military 

Zona militar, área militar ou simplesmente militar: áreas 
usadas por forças militares e normalmente de acesso 
restrito. Regra geral estas áreas são vedadas e nestes casos 
deve-se usar também a etiqueta barrier=fence. Caso uma 
área seja de propriedade/utilização militar mas com parte 
desta acessível a civis, como por exemplo, um museu num 
aeródromo militar, a etiqueta da área militar também deve 
englobar a área do museu, mas a área do museu deve ter 
as respetivas etiquetas de museu e eventualmente as 
etiquetas de acesso Access=*. 

     nome 
Indica o nome 
completo da 
instância. 

A ser preenchido. _ 
 

   

     
geometriaAproxi
mada 

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

_  

 

   

     
codIdentificadorU
nico 

Compreende o 
código 
identificador da 
lote 

A ser preenchido.  

 

   

     areaLegal 

Compreende a 
área legal da lote, 
em quilômetro 
quadrado (km2). 

A ser preenchido.  

 

   

             

             

   
Unidade_Protegida 

 

Unidade protegida é uma 
classe não instanciável 
especializada nas classes 
Unidade_Conservacao e 
Outras_Unid_Protegidas.  

    

 

leisure nature_reseve 

Reserva natural é uma área protegida que visa preservar a 
vida selvagem, a flora, elementos geológicos ou outros. 
Este é mantido para conservação e para fornecer 
oportunidades especial de estudo ou pesquisa. As reservas 
naturais podem ser designadas pelos governos em certos 
países ou por proprietários particulares de terrenos, como 
instituições de caridade ou de pesquisa. 

         

 

boundary 
*ver a chave 

em inglês 
national_park 

Parque Nacional: boundary=national_park é uma espécie 
de área protegida. Tal como a reserva natural é sobre 
proteger a vida selvagem e é normalmente designada pelo 
governo. A distinção não é clara e encontra-se em 
discussão, embora algumas sugestões sejam: reserva 
natural é menor do que o parque nacional. 

         
 

boundary protected_area 
Área protegida: boundary=protected_area é uma etiqueta 
recentemente introduzida com uma característica mais 



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 

verbal que pode suportar todo o tipo de proteção e vários 
níveis de proteção. Tenta englobar tanto a reserva natural 
como parque nacional e é cada vez mais utilizada. 

     anoCriacao  

Indica o ano da 
publicação da 
legislação de 
criação.  
 

A ser preenchido  
Ex.: 2000  

 

 

   

     historicoModifica
coes 

Indica o descritivo 
com o ato legal e 
o ano 
correspondente, 
de criação, 
alteração e/ou 
modificação. 

A ser preenchido 
Ex.: Decreto-Lei 2000, de 
30 DEZ 2000, criação 

 

 

   

     sigla 
Indica a sigla da 
Unidade de 
Conservação. 

A ser preenchido 
Ex.: ARIE  

 
   

     atoLegal 

Indica o ato legal 
que institucionou 
a Unidade de 
Conservação. 

Indica o ato legal que 
institucionou a Unidade 
de Conservação. 

 

 

   

     areaOficial 

Indica a área 
oficial definida 
pelo ato legal 
correspondente, 
com a respectiva 
unidade de 
medida, em 
quilomômetro 
quadrado (km2). 

A ser preenchido 
Ex.: 1.000.000 km2 

 

 

   

     administracao 

Indica a esfera 
administrativa 
responsável pela 
unidade 
protegida. 

 

 

 

   

       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  _     
             

     classificacao Identifica a área 
protegida. 

A ser preenchido 
Ex.: Reserva Ecológica, 
Estação Biológica, 
Reserva Florestal, Horto 
Florestal, Estrada 
Parque, Floresta de 
Rendimento 
Sustentável, Floresta 
Extrativista, etc. 

 

 

   

     jurisdicao 

Jurisdição a qual 
pertence a 
unidade 
protegida. 

  

 

   

       1) Desconhecido 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.  

 
   

     tipoUnidProtegid
a 

Indica o tipo de 
unidade 
protegida. 

1) Unidade de 
conservação  
 

1) Estratégia do Governo para proteção das áreas 
naturais e manutenção dos recursos naturais em longo 
prazo.  

 
   

       

2) Unidade de 
conservação não SNUC  

2) Demais Unidades de Conservação estabelecidas com 
objetivos claros e limites definidos por ato legal, mas 
que não se enquadram nas categorias previstas no 
SNUC.  

 

   

       3) Unidade de proteção 3)  Grupo de unidades de conservação que tem como     



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 

integral  objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais 
conforme especificado pela Lei 9.985/2000.  

       

4) Unidade de uso 
sustentável  

4) Grupo de unidades de conservação que tem como 
objetivo básico compatibilizar a conservação da 
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais conforme especificado pela Lei 
9.985/2000.  

 

   

       
5) Outras unidades 
protegidas  

5) Demais unidades protegidas, definidas no território 
nacional, em ato legal, para fins de proteção 
ambiental.  

 
   

             
             

   
Unidade_Conservacao 

 

Unidade de Conservação é 
espaço territorial e seus 
recursos ambientais, 
incluindo as águas 
jurisdicionais, com 
características naturais 
relevantes, legalmente 
instituído pelo Poder 
Público, com objetivos de 
conservação e limites 
definidos, sob regime 
especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção (LEI 
No 9.985, DE 18 DE JULHO 
DE 2000). 

Herda todos os 
atributos das 

classes Unidade 
Protegida e 

Area_Especial. 

   

 

leisure nature_reseve 

Reserva natural é uma área protegida que visa preservar a 
vida selvagem, a flora, elementos geológicos ou outros. 
Este é mantido para conservação e para fornecer 
oportunidades especial de estudo ou pesquisa. As reservas 
naturais podem ser designadas pelos governos em certos 
países ou por proprietários particulares de terrenos, como 
instituições de caridade ou de pesquisa. 

  

 

      

 

boundary national_park 

Parque Nacional: boundary=national_park é uma espécie 
de área protegida. Tal como a reserva natural é sobre 
proteger a vida selvagem e é normalmente designada pelo 
governo. A distinção não é clara e encontra-se em 
discussão, embora algumas sugestões sejam: reserva 
natural é menor do que o parque nacional. 

          

boundary protected_area 

Área Protegida: boundary=protected_area é uma etiqueta 
recentemente introduzida com uma característica mais 
verbal que pode suportar todo o tipo de proteção e vários 
níveis de proteção. Tenta englobar tanto a reserva natural 
como parque nacional e é cada vez mais utilizada. 

             
             
   Area_Pub_Militar 

 
Atributos herdados: 
Area_Especial: nome; 
geometriaAproximada; 
codIdentificadorUnico; 
areaLegal. 
Terra_Publica: 
classificacao, jurisdicao, 
administracao. 

Área pública militar é um 
polígono que envolve os 
componentes do poder 
público, sob jurisdição do 
Executivo, no âmbito das 
esferas federal e/ou 
estadual, de caráter militar e 
da administração pública. 

     

landuse military 

Zona militar, área militar ou simplesmente militar: áreas 
usadas por forças militares e normalmente de acesso 
restrito. Regra geral estas áreas são vedadas e nestes casos 
deve-se usar também a etiqueta barrier=fence. Caso uma 
área seja de propriedade/utilização militar mas com parte 
desta acessível a civis, como por exemplo, um museu num 
aeródromo militar, a etiqueta da área militar também deve 
englobar a área do museu, mas a área do museu deve ter 
as respetivas etiquetas de museu e eventualmente as 
etiquetas de acesso Access=*. 

             
             
          

landuse construction 

Em construção: local com construção a decorrer. Quando a 
construção estiver terminada não se deve usar esta 
etiqueta mas outra mais adequada dependendo do que se 
trata. 

       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) 

 


