
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA SANEAMENTO BÁSICO 

OSM – CHAVES NATURAL E AMENITY 

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

ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
(KEY) 

VALOR 
(VALUE) 

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

   Complexo_Saneamento 
(C) 

Complexo de saneamento é 
um conjunto de estruturas 
destinadas às atividades de 
saneamento. 

     

   

     nome Indica o nome 
completo da 
instância 

A ser preenchido   
   

     classeAtivEcon Indica o tipo de 
classe de 
atividade 
econômica. 

Captação, tratamento e 
distribuição de água  
 

  

   

     administracao Indica o agente 
público ou 
concessionário 
que administra ou 
explora o 
complexo de 
saneamento.  

   

   

       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)     
       7) A administração 

pertence a uma 
organização privada.  

7) - 
 

 
   

     operacional  
 

Indica a situação 
em relação ao 
uso.  

   
   

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

asico  
Indica os tipos de 
saneamento 
básico.  

   
   

       1)  Abastecimento de 
água  

1) -  

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. 

       2) Drenagem e manejo 
de águas pluviais  

2) -     

       3) Esgotamento 
sanitário  

3) -  
   

       4) Limpeza urbana e 
manejo de resíduos 
sólidos  

4) - 
 

 
   

   Complexo_Abast_Agua 
(C) 
 
Atributos herdados:  
Complexo_Saneamento
: nome, classeAtivEcon, 
administracao, 
operacional, 
tipoSaneamentoBasico:T
ipo_Saneamento_Basico
=”Abastecimento de 
água”. 

Complexo de abastecimento 
de água é um conjunto de 
componentes físicos de uma 
estrutura destinada ao 
tratamento de água para as 
atividades humanas. 

     

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. 

             
             
   Dep_Abast_Agua 

 
Atributos herdados:  

Depósito de abastecimento 
de água é uma construção, 
na superfície ou mesmo 

     
amenity watering_place 

Bebedouro ou bebedoiro para animais: reservatório 
natural ou artificial onde os animais, principalmente 
destinado ao gado, podem beber. Esta etiqueta é 



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 

Deposito_Geral: nome, 
geometriaAproximada, 
operacional, 
situacaoFisica, 
tipoDepGeral, 
matConstr, 
tipoExposicao, 
tipoProdutoResiduo, 
tipoConteudo, 
unidadeVolume, 
valorVolume, 
estadoFisico, 
finalidadeDep, 
tratamento. 

subterrânea, destinada a 
conter água para o uso 
humano, animal ou 
industrial.  

semelhante à etiqueta de bebedouros para humanos 
amenity=drinking_water, mas destina-se apenas a animais. 

          

amenity: drinking_water 

Água potável: locais com água potável de acesso público, 
normalmente ao ar livre e apenas para beber. Inclui fontes 
artificiais como bebedouro ou bebedoiro e fontanários 
(apenas os de água potável e para consumo público). 

     situacaoAgua  Indica a situação 
da água, contida 
no depósito.  

   
  

 

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido.      
       2) Tratada  2) -     
       3) Não tratada  3) -     
             
             

 


