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Historia

● Fundado em 2004 por Steve Coast, 
estudante em física em Londres

● Início no UK e na Europa

● Importações de dados e interesse 
comercial alimentaram o 
crescimento mundial



5 Milhões de usuários registrados!

Fonte: http://osmstats.neis-one.org/



www.visualizador.inde.gov.br

http://siscom.ibama.gov.br/siema



Entenda como 
é fácil editar 

no OSM



No site www.openstreetmap.org

Registre-se (canto superior a direita)

Crie sua conta

http://www.openstreetmap.org/


Comece a editar (canto superior a esquerda, 

utilizando a primeira ferramenta (iD)

A ferramenta “Potlach” é mais antiga e não é interessante para um novo usuário.
A ferramenta Java OSM (JOSM) deve ser baixada no computador e é para editores 
mais experientes e assíduos.

Edite com o iD



1: Ao clicar num 
elemento (rua ou 
praça ou área, ou 

prédio)

2: Os atributos deste 
elemento aparecem a 
esquerda e podem ser 

editados

3: Estas 
ferramentas de 

edição são 
autoexplicativas. 

Só passar o mouse 
para ter a 
explicação

Obrigado a 



Para colocar um 
elemento novo no 

mapa, clique e 
escolha se você quer 

colocar um ponto 
(restaurante, museu, 

etc…), uma linha 
(Rua, rio, linha de 

trem etc…) ou uma 
área (terreno, prédio, 

piscina, quadra de 
esporte, parque etc…)



1. Depois, de click 
em click, desenhe o 

elemento. Ao 
completar a forma 
desejada, clique 2 x 
ou aperte “Enter” 

para definir o 
elemento.

2. Ao clicar “Enter”, o 
elemento é selecionado e a 

tabela de atributos deste 
elemento aparece a 

esquerda, a qual você pode 
editar.



1. No final, você 
pode deletar o que 
você fez, clicando 

em “delete” ou 
jogando na lixeira. 

2. Ou você 
pode salvar



Adicionando restrições de manobra 
(é proibido virar a esquerda, por exemplo. Informação importante para a 

navegação GPS)

1. Clique no nó do 
cruzamento

2. Clique no segmento pelo 
qual o veiculo chega

3. Aparecem as setas que 
passam de verde a vermelho, 

clicando nelas



Utilizando as imagens de fundo:
1: Clicando no 

menu de camadas

2: Aparece o 
descritivo das 
camadas de 

imagem de fundo 
disponíveis

3: A camada das imagens satélite do 
Bing é uma das mais usadas porque 

permite desenhar ruas e elementos a 
partir das imagens satélite



Visualização dos dados IBGE:

1.: Aqui você consegue ver os nomes da 
rua como indicado nos  PDFs do IBGE que 

é um dado publico

2.: E você consegue  renomear a rua 
conforme a informação do IBGE



Etiquetas (tags) 

em vez de camadas

Em caso de dúvida sobre as tags:

taginfo.openstreetmap.orgwiki.openstreetmap.org



https://www.openstreetmap.org/copyright



Prefeitura de Jaraguá do Sul – Pioneira no uso 
do OSM

A SAMAE usa OSM como mapa de fundo

Mapeamento 
dos novos 
Loteamentos



Um rico ecossistema de aplicações 
complementares



Dados Mapillary no site OSM



No site Mapillary



No site Mapillary



No site Mapillary – reconhecimento de objetos



No site Mapillary – Time Travel



https://osmcha.mapbox.com/

Wille Marcel 
começou a 
desenvolver a 
ferramenta para 
uso próprio e agora 
é patrocinado por 
uma empresa 
americana para 
desenvolvê-la



Navegador GPS Off-line



Navegador GPS Off-line





Field papers georeferênciados para fazer 
anotações em campo, a mão



As equipes de resgate 
precisam de mapas com 
as novas condições do 
lugar.
Voluntários do mundo 
inteiro se juntam para 
mapear as áreas de 
desastre, em algumas 
horas, com imagens 
satélites de alta resolução.



Repositório livre 
de imagens 
feitas por 
drones

https://openaerialmap.org/



https://vimeo.com/album/3134207/video/112449526

Cristian Quest era presidente da 
OSM France e convenceu o 
ministério das finanças, os 
Correios e O Instituto de 
Geografia Nacional a se juntar 
para produzir um banco de 
dados de endereços aberto.

Hoje, é 
contratado 
do governo 
para este 
projeto. é
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A interoperabilidade de 
mapas passa 

naturalmente pelo 
OpenStreetMap

É gratuito!



Prefeitura e empresas

Contribuam com OSM carregando 
dados e treinando profissionais para o 
OSM

Repassem dados para a comunidade 
para que voluntários possam carregar 
os dados no OSM



Prefeitura e empresas

Peguem e customizem os SW do OSM 
(todos livres) para suas necessidades e 
permitam a prefeituras e empresas 
similares no mundo todo aproveitar o 
que foi desenvolvido aqui.



Use este PDF para fazer uma 
apresentação a sua volta

Peça o PPT para poder editá-la 
ao seu gosto



OpenStreetMap
www.openstreetmap.org

OBRIGADO!

Thierry Jean +55 11 9 9607 1319 

thierry@openstreetmap.com.br
www.openstreetmap.org

www.openstreetmap.com.br
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Anexos:



Toda a base:
planet.openstreetmap.org
(65 gigas)

Shapefiles com as feições mais
comuns:

download.geofabrik.de
Pequenas parcelas de dados:
overpass-turbo.eu

Para encontrar mapeadores:
wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_listsforum.openstreetmap.org

Para editar automaticamente a partir de API
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_v0.6


Complementos

http://openstreetmap.us/2015/03/government-and-openstreetmap/

http://www.opencitiesproject.org/guide/

https://www.mapbox.com/blog/nyc-buildings-openstreetmap/

http://www.nps.gov/npmap/

http://passport.peacecorps.gov/2014/10/29/what-peace-corps-can-do-to-fight-ebola/

http://nationalmap.gov/TheNationalMapCorps/pilot.html

http://mapgive.state.gov/

https://vimeo.com/album/3134207/video/112449526




