
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA SISTEMA DE TRANSPORTE/ HIDROVIÁRIO 

OSM – CHAVES 

A chave uso do solo (landuse) é usada para descrever o uso principal do terreno pelo homem. 
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_Portuario 
(C) 
 
Atributos herdados: 
Estrut_Transporte: 
nome, 
modalUso:Modal_Uso=”
Portuário”, 
administracao, 
jurisdicao, 
concessionaria, 
operacional, 
situacaoFisica. 

Complexo portuário é um 
conjunto de elementos 
físicos cuja finalidade é 
apoiar as atividade 
relacionadas ao sistema 
portuário. 

     

   

     tipoTransporte Indica o tipo de 
transporte 
atendido pelo 
complexo 
portuário. 

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Carga  2) -     
       3) Passageiro  3) -     
       4) Misto  4) Uso para transporte de passageiros e de cargas.      
     tipoComplexoPor

tuario 
Indica o tipo de 
complexo 
portuário. 

   
   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Instalação portuária  

 
2) Explorada por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, dentro ou fora da área do porto, utilizada na 
movimentação de passageiros ou na movimentação ou 
armazenagem de mercadorias, destinados ou 
provenientes de transporte aquaviário. (Inciso alterado 
pela Lei n° 11.314, de 03/07/06).  

 

landuse port 

Porto comercial: área industrial na costa onde se processa 
tráfego comercial com barcos. Normalmente a área é 
gerida por uma só empresa e lida com um só tipo de 
produto. É recomendável usar em vez desta etiqueta as 
etiquetas landuse=industrial e industrial=port em 
simultâneo. 

       3) Porto organizado  
 

3) O construído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação, da movimentação de 
passageiros ou da movimentação e armazenagem de 
mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo 
tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição 
de uma autoridade portuária. (Inciso alterado pela Lei 
n° 11.314, de 03/07/06).  

 

   

     portoSemPapel  
 

Indica se o 
complexo é ou 
não um porto sem 
papel.  
O Porto sem 
Papel é um 
sistema de 
informação que 
tem como 
objetivo principal 
reunir em um 
único meio de 
gestão as 
informações e a 
documentação 
necessárias para 
agilizar a análise e 
a liberação das 
mercadorias no 
âmbito dos portos 
brasileiros. 
Seguindo 
recomendações 
da Organização 
Marítima 
Internacional 
(IMO), o sistema 
atua como uma 

   

   



ETIQUETA (TAG) ATRIBUTOS 
CHAVE 
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ferramenta de 
janela única 
portuária.  

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido.      
       2) Sim  2) Valor booleano “verdadeiro”.      
       3) Não  3) Valor booleano “falso”.      
             
             
   Eclusa Eclusa é uma construção 

com comportas, destinada a 
permitir que uma 
embarcação transponha uma 
diferença de nível em uma 
hidrovia, por meio de 
enchimento e esvaziamento 
das câmaras.  

     

natural= 
water= 

water 
lock 

Câmara de eclusa: uma parte do rio, canal ou sistema de 
lagos, onde o nível de sua água pode ser manipulado, 
permitindo a passagem de embarcações entre dois pontos 
de níveis diferentes. O mapeamento de uma eclusa e suas 
partes é descrito em lock=*. 

     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.  

_ 
 

  

   

     desnivel  
 

Indica o desnível 
vencido pela 
eclusa, em 
metros.  

A ser preenchido  
 

  

   

     largura  
 

Identifica a 
largura oficial da 
eclusa, em metros 
(m).  

A ser preenchido  
 

  

   

     extensao  
 

Identifica a 
extensão oficial 
da eclusa, em 
metros (m).  

A ser preenchido  
 

  

   

     calado  
 

Indica o calado 
máximo oficial 
das embarcações 
para a utilização 
da eclusa.  

A ser preenchido  
 

  

   

     matConstr  
 

Indica o tipo de 
material de 
construção 
predominante.  

   

   

       1) Desconhecido  1) Valor desconhecido      
       2) Alvenaria  2) -     
       3) Concreto  3) -     
       4) Fibra  4) -     
       5) Madeira  5) -     
       6) Metal  6) -     
       7) Rocha  7) -     
       8) Terra  8) -     
       9) Não aplicável  9) -     
       10) Outros  10) Outro valor não listado.      
     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”.      
     situacaoFisica Identifica a 

situação, quanto à 
atividade atual. 

   
   

       1) Desconhecida 1) Situação física desconhecida.      
       2) Abandonada  2) Onde não há investimentos para sua recuperação ou 

manutenção.  
    

       3) Destruída  
 

3) Recuperação economicamente inviável, não sendo 
possível de ser recuperada por ter sua estrutura 
fundamental comprometida.  

 
   

       4) Construída  4) -     
       5) Em construção  5) -     
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       6) Planejada  6) -     
       7) Construída, mas em 

obras  
7) -  

   

       8) Não aplicável  8) -     
             
             

 


