
Metadados associados ao dataset -Faces de Quadras da Cidade do Recife

Campo Descrição Tipo Tamanho Valores Permitidos

concatenacao É a concatenação de Distrito Fiscal , Setor Censitário, Quadra Viária 

e Face.

Char 11

distrito Distrito Fiscal é uma unidade territorial de coleta fiscal com limites 

físicos em área e é nesta região geográfica que os setores 

censitários estão distribuídos. 

Num 1

setor Setor Censitário é unidade territorial de coleta das operações 

censitárias e é nesta região geográfica , com limites físicos em áreas 

que estão distribuídas as quadras.  Os Setores Censitários são 

definidos de acordo com o número de domicílios.

Num 10

quadra Quadra Viária é uma unidade territorial com limites físicos em área 

e que é formada de uma ou mais de faces. É uma área que contém 

vários lotes.

Num 10

face

Face de Quadra é o segmento contínuo entre duas vias de 

circulação (ex.: rua, avenida...) ou entre duas mudanças de direção 

do logradouro.É a posição onde o lote se encontra em relação a 

quadra. Num 10

logradouro_codigo Código do Logradouro que identifica as Vias de Circulação do espaço 

urbano do Recife.  Logradouro é um termo que designa qualquer 

espaço público reconhecido pela administração de um município

Num 10

cep Código do endereçamento postal para a face de quadra em um 

determinado logradouro

Num 10

bairro_codigo Código do Bairro que identifica unicamente a região.Bairro é uma 

comunidade ou região dentro de uma cidade ou município.

Num 10

bairro_nome Nome do Bairro. Char 150

tipo_via Tipo de Via de Circulação Char 3

tipo_valorvenal Tipo do valor venal Lote Char 3

Descrição das Faces de Quadra da Cidade do Recife com seus respectivos Serviços Públicos de Infraestrutura.

Descrição do Dataset



iluminacao_codigo Código de Iluminação Pública Num 10

iluminacao_nome Nome de Iluminação Pública Char 50

pavimentacao_codigo Código de Pavimentação Num 10

pavimentacao_nome Nome de Pavimentação Char 50

emplacamento_codigo Código informativo de emplacamento de identificação de vias de 

circulação

Num 10

emplacamento_nome Nome informativo de emplacamento de identificação de vias de 

criculação

Char 50

coleta_codigo Código identificação de tipo de coleta de lixo Num 10

coleta_nome Nome de  tipo de coleta de lixo Char 50

arborizacao_codigo Código de identificação de arborização Num 10

arborizacao_nome Descrição de arborização Char 50

redeagua_codigo Código informativo de rede de água Num 10

redeagua_nome Nome informativo de rede de água Char 50

limpeza_codigo Código de identificação de tipo de limpeza Num 10

limpeza_nome Nome do tipo de limpeza Char 50

esgoto_codigo Código identificativo de rede de esgoto Num 10

esgoto_nome Nome identificativo de rede de esgoto Char 50

redetelefone_codigo Código identificativo de rede telefônica Num 10

redetelefone_nome Nome identificativo de rede telefônica Char 50

guia_sarjeta_codigo Código indicativo de Guia e Sarjeta Num 10

guia_sarjeta_nome Nome indicativo de Guia e Sarjeta Char 50

galeriapluvial_codigo Código identificativo de galeria pluvial Num 10

galeriapluvial_nome Nome identificativo de galeria pluvial Char 50

redeeletrica_codigo Código identificativo de rede elétrica Num 10

redeeletrica_nome Nome identificativo de rede elétrica Char 50

geometry Dados Geométricos da Face de Quadra Geometry


