
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA SISTEMA DE TRANSPORTE/ AEROPORTUÁRIO 

OSM – CHAVE AEROWAY 

A chave infraestrutura aeroportuária (aeroway) (tradução livre) é usada para etiquetar infraestrutura física destinada a dar suporte a aeronaves e viagens aéreas, em particular os elementos relacionados a aeroportos e heliportos, 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 

   Complexo_Aeroportuari
o 
(C) 

 
Atributos herdados:  
Estrut_Transporte: 
nome, 
modalUso:Modal_Uso=”
Aeroportuário”, 
administracao, 
jurisdicao, 
concessionaria, 
operacional, 
situacaoFisica. 

Complexo aeroportuário é 
um conjunto de elementos 
físicos cuja finalidade é 
apoiar as atividade 
relacionadas ao sistema 
aeroportuário, devendo o 
mesmo ser homologado pela 
ANAC. 

     

   

     siglaICAO Indica o código do 
complexo 
aeroportuário 
estabelecido pela 
ICAO e constante 
no ROTAER. 

A ser preenchido   

   

     siglaIATA Indica a sigla 
oficial do 
complexo 
aeroportuário 
estabelecido pela 
IATA. 

A ser preenchido   

   

     tipoComplexoAer
oportuario 

Identifica o tipo 
de complexo 
aeroportuário. 

   
   

       1) Aeroporto  1) Todo aeródromo público dotado de instalações e 
facilidades para apoio de operações de aeronaves, 
embarque e desembarque de pessoas e cargas.  

 
aeroway aerodrome 

Aeródromo ou aeroporto: local destinado à aterrissagem e 
decolagem / aterragem e descolagem de aeronaves. 

       2) Aeródromo  2) Toda área destinada a pouso, decolagem e 
movimentação de aeronaves.  

 
aeroway aerodrome 

Aeródromo ou aeroporto: local destinado à aterrissagem e 
decolagem / aterragem e descolagem de aeronaves. 

       3) Heliporto  
 

3) Heliponto público dotado de instalações e 
facilidades para o apoio de operações de helicópteros 
e embarque e desembarque de passageiros e cargas.  

 
aeroway helipad 

Heliponto: pista normalmente circular para aterragem de 
helicópteros. Encontra-se por vezes em aeroportos/ 
aeródromos, quartéis de bombeiros e hospitais. 

          
aeroway heliport 

Heliporto: aeródromo/aeroporto destinado a helicópteros, 
dotado de infraestruturas de suporte aos helicópteros. 

     classificacao Indica a 
classificação do 
complexo 
aeroportuário, 
quanto à 
operação. 

   

   

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido.      
       2) Doméstico  2) Destina-se somente a serviços domésticos de 

aeronaves.  
 

   

       3) Internacional  3) Destina-se a serviços internacionais e domésticos, se 
for o caso, de aeronaves.  

 
   

     latOficial Indica a latitude 
oficial (ROTAER) 
do 

A ser preenchido 
(-GGGoMM’SS.ssss”) 
Ex.: -017o30’02.0059” 

  
   

     longOficial Indica a longitude 
oficial (ROTAER) 
do ponto de 
referência do 
complexo. 

A ser preenchido 
(-GGGoMM’SS.ssss”) 
Ex.: -048o30’02.0059” 

  

   

     altitude Indica a altitude 
oficial (ROTAER) 
do ponto de 
referência do 
complexo, em 
metros (m). 

A ser preenchido 
Ex.: 1200. 

  

   

             
             
   Pista_Ponto_Pouso Pista ou ponto de pouso 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 

uma pista ou plataforma 
destinada ao pouso e à 
decolagem ou ao taxiamento 
de aeronaves de asa fixa ou 
móvel.  

     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.  

-  
 

  

   

     tipoPista  Identifica o tipo 
de pista. 

   
   

       1) Heliponto  1) Ponto ou área situada ao nível do solo ou acima 
dele, destinada a pousos e decolagens de helicópteros.  

 
aeroway helipad 

Heliponto: pista normalmente circular para aterragem de 
helicópteros. Encontra-se por vezes em aeroportos/ 
aeródromos, quartéis de bombeiros e hospitais. 

       2) Pista de pouso  2) Área plana, designada ao pouso e decolagens de 
aeronaves.  

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

       3) Pista de taxiamento  3) Pistas de acesso interno de aeroportos, destinadas a 
aeronaves.  

 
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. 

     revestimento  Identifica a 
natureza do 
revestimento da 
pista.  

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Sem revestimento  

(leito natural)  
2) No próprio terreno natural.  
 

 
   

       3) Revestimento 
primário (solto)  

3) Saibro e/ou cascalho.  
 

 
   

       4) Pavimentado  4) Todo o revestimento rígido ou flexível, tais como: 
betuminoso (asfalto ou concreto, asfáltico, concreto, 
cimento, paralelepípedos, pedras irregulares etc.).  

 
   

       5) Madeira  5) Madeira.      
       6) Outros  6) Outros tipos de revestimento.      
     usoPista Indica o 

responsável pela 
administração da 
pista ou ponto de 
pouso.  

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Militar  2) -     
       3) Particular  3) -     
       4) Público  4) O mesmo que civil.      
       5) Público 

compartilhado com uso 
militar  

5) -  
   

     homologacao  Indica se a pista 
ou ponto de 
pouso é 
homologada ou 
não.  

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Sim  2) Valor booleano “verdadeiro”.      
       3) Não  3) Valor booleano “falso”.      
     operacional  Indica se a pista 

ou ponto de 
pouso está 
operacional.  

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Sim  2) Valor booleano “verdadeiro”.      
       3) Não  3) Valor booleano “falso”.      
     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  building: =ruinous O prédio está em uma condição ruinosa (de grau 



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 

possível de ser recuperada por ter sua estrutura 
fundamental comprometida.  

condition desconhecido). Equivalente a ruins=yes.(tradução livre) 

          building: 
condition =partly_ruinous 

O edifício está parcialmente em ruínas. (tradução livre) 

          building: 
condition 

=mainly_ruinou
s 

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

          building: 
condition 

=completely_rui
nous 

O edifício está completamente em ruínas. (tradução livre) 

       4) Construída 4) -    
building: 
condition =good 

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

          
building: 
condition 

=average 

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

          
building: 
condition 

=poor 

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

       5) Em construção 5) -  

building: construction 

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

     largura  Indica a largura 
oficial (ROTAER) 
da pista ou do 
ponto de pouso, 
em metros (m).  

A ser preenchido   

   

     extensao  Indica o 
comprimento 
oficial (ROTAER) 
da pista, em 
metros (m).  

A ser preenchido   

   

     altitude  Indica a altitude 
oficial (ROTAER) 
do ponto de 
referência do 
complexo, em 
metros (m).  

A ser preenchido  
Ex.: 1200,00.  

  

   

             
             

 


