
Usando os dados do IBGE para pegar os nomes das ruas oficiais
Link do artigo no Fórum do Waze: https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?p=1454352#p1454352 

1. Procurar o geocódigo do município no IBGE Cidades através da busca por município. Veja na 
imagem o buscador (1) e onde aparece o código da cidade(2). Selecione e copie esse código.
Link: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al  

2. Buscar o(s)
arquivo(s) do município no FTP do IBGE. Dê um CTRL+F pra buscar o arquivo pelo código que 
copiou. CTRL+V pra colar o código no campo de busca. 

Link dos municipios de Alagoas: 
ftp://geoftp.ibge.gov.br/recortes_para_fins_estatisticos/malha_de_setores_censitarios/censo_2010/b
ase_de_faces_de_logradouros/AL

3. Baixar o(s) arquivo(s) desejado(s). Você pode renomear os arquivos pra facilitar encontrar 
depois. Não use espaços ou caracteres especiais se for renomear.

4. Acessar o GeoConverter para conversão dos dados em formato KML.

Link: https://geoconverter.hsr.ch/ 

a) Em “1. Input files”, clicar em “Add”.
b) Procurar o arquivo zip desejado (que salvou do ftp do IBGE).
c) Em “2. Export format”, selecionar “Keyhole Markup Language (KML) (no KMZ)”.
d) Em “3. Convert”, clicar em “Run”.
e) Depois de alguns instantes, faça o download do arquivo que vai ser gerado. É um 
novo arquivo zip.
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5. No(s) arquivo(s) zip, extraia todos os arquivos para uma pasta. Abra o arquivo com final 
“face_2.kml” no Google Earth. ( https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html )

6. Aproximar-se dos dados (zoom do Google Earth) e clicar sobre o traço que corresponde ao trecho
de rua desejado.  Observe que algumas ruas podem ter vários nomes em trechos distintos. Use o 
bom senso pra saber como nomear no Waze.  Observe as abreviaturas válidas para o TTS 
pronunciar o nome da rua corretamente. 
Link: https://wiki.waze.com/wiki/Como_categorizar_e_nomear_vias#Abreviaturas 

7. A informação sobre o nome do logradouro é composta por três campos:
- NM_TIPO_LO – Tipo do logradouro (Rua, Avenida, Praça, etc.)
- NM_TITULO_LO – Título do logradouro (Senhor, Doutor, Padre, Engenheiro, etc.)
- NM_NOME_LO – Nome próprio do logradouro.
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