
ET-EDGV 3.0 - CATEGORIA RELEVO 

OSM – CHAVE NATURAL 

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 

   Elemento_Fisiografico Elemento fisiográfico 
representa as formações 
naturais do relevo ou as 
alterações antrópicas sobre 
ele.  

     

   

     nome  
 

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.  

_ 

  

   

             
             
   Elemento_Fisiografico_

Natural 
 
Atributos herdados:  
Elemento Fisiográfico: 
nome, 
geometriaAproximada. 

Elemento fisiográfico natural 
é uma formação na 
superfície terrestre originada 
por fenômenos naturais.  

     

   

     tipoElemNat  
 

Indica o tipo de 
formação de 
relevo.  

   
   

       1) Cabo  1) Parte saliente da costa de regular altitude, que 
avança em direção ao mar.  

 

natural cape 

Um pedaço de terra elevada avançando para o mar ou 
para um grande lago. Inclui cabos, cabeças  e promontórios 
(de água). 
(A piece of elevated land sticking out into the sea or large 
lake. Includes capes, heads, headlands and (water) 
promontories.) 

       2) Caverna  2)  Toda cavidade natural rochosa com dimensões que 
permitam acesso a seres humanos.  

 
natural cave_entrance 

Entrada de caverna: cavidade de entrada numa caverna 
suficientemente larga para uma pessoa entrar. 

       3) Chapada  
 

3) Tipo de relevo, topograficamente elevado, 
caracterizado por grandes superfícies planas, 
geralmente horizontais, com altitudes, geralmente, 
superiores a 600 metros.  

 

   

       4)  Dolina  
 

4) Depressão de forma acentuadamente circular, 
afunilada, com larguras e profundidades variadas, que 
aparecem nos terrenos calcários.  

 
natural sinkhole 

Dolina: uma depressão natural ou buraco na topografia da 
superfície. 

       5) Duna  
 

5) Monte de areia móvel ou não, acumulado nas áreas 
litorâneas ou continentais pela ação de deposição do 
vento dominante.  

 
natural dune 

Duna: uma colina de areia formada pelo vento, coberta de 
pouca ou nenhuma vegetação. Veja também natural=sand 
e natural=beach. 

       6) Escarpa  
 

6) Vertentes íngremes, de aspecto montanhoso, que 
aparecem nas bordas dos planaltos, serras, etc.  

 
natural scree 

Escarpa de rochas soltas: acumulação de pedras angulares 
não consolidadas formado por aluimentos ladeiras 
rochosas adjacentes. 

       7) Falha  7) -      
       8) Falésia  

 
8)  Forma geográfica litoral, caracterizada por um 
abrupto encontro da terra com o mar.  

 

natural cliff 

Falésia, arriba, riba, ribanceira, costa alta, penhasco ou 
escarpa: encosta íngreme vertical ou quase vertical. O topo 
da falésia deve estar à esquerda do sentido da linha, o 
fundo da falésia deve estar à direita. (mar) 

       9) Fenda  9) -      
       10) Gruta  

 
10) Cavidade de formas variadas que aparece mais 
frequentemente nas rochas calcárias ou em arenitos de 
cimento calcário.  

 
   

       11) Ilha  
 

11) Porção de terra emersa circundada de água doce 
ou salgada em toda a sua periferia.  

    

       12)  Maciço  
 

12) Grande massa de rochas vulcânicas ou 
metamórficas ocupando extensas áreas, que já foram 
parcialmente erodidas.  

 
   

       13) Montanha  
 

13) Grande elevação natural do terreno com altura 
acima de 300 metros. (Manual de Reambulação-IBGE).  

    

       14) Morro  
 

14) Monte pouco elevado, cuja amplitude de relevo é 
aproximadamente de 100 a 200 metros.  
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       15) Península  
 

15) Ponta de terra emersa cercada de água por todos 
os lados, excetuando-se apenas um deles, pelo qual se 
liga ao continente.  

 
natural peninsula 

Península: Um pedaço de terra que se projeta na água a 
partir de uma massa de terra maior, quase cercada por 
água 

       16) Pico  
 

16) Ponto culminante de uma montanha, serra ou de 
todo um conjunto de relevo.  

 
natural peak 

Cume, pico, cimeira, cimo, cúmulo, topo, cúpula, pinoco, 
apogeu ou auge: ponto mais alto de um monte, serra ou 
montanha. 

          natural ridge Tergo, cumeada ou cumeeira: parte mais alta de uma série 
de montanhas ou colinas. 

       17) Planalto  
 

17) Grande extensão de terrenos mais ou menos 
planos ou levemente ondulados, topograficamente 
elevados, situados em altitudes variáveis, por vezes 
cortados por vales encaixados, originados a partir da 
erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares.  

 

   

       18) Planície  
 

18) Extensão de terreno extremamente plano e 
originado pelo acúmulo recente de sedimentos fluviais, 
marinhos ou lacustres.  

 
   

       19) Ponta  
 

19) Extremidade saliente da costa, de fraca elevação, 
que avança de forma aguçada em direção ao mar.  

    

       20) Praia  
 

20) Área coberta e descoberta periodicamente pelas 
águas, acrescida da faixa subsequente de material 
detrítico, tais como areias, cascalhos, seixos e 
pedregulhos até o limite onde se inicie a vegetação 
natural, ou, em sua ausência, onde comece outro 
ecossistema (Lei 7.661/88). Podendo ocorrer tanto no 
litoral, quanto na beira de rios, lagos, etc.  

 

natural beach 
Praia: zona de areal junto à costa marítima ou fluvial 
normalmente composta por areia, cascalho ou seixo. 

       21) Rocha  
 

21) Formação natural de minerais agregados, 
resultante de um processo geológico determinado, que 
integra a crosta terrestre.  

 
natural rock 

Rochedo: pedra ou rocha de grandes dimensões dando 
continuidade ao chão rochoso (pedra não solta). 

       22) Serra  
 

22) Terreno acidentado com fortes desníveis, por vezes 
associado às escarpas de planaltos  

 
   

       23) Talude  23) Superfície inclinada do terreno na base de um 
morro ou de uma encosta onde se encontra um 
depósito de detritos.  

 
   

       24) Outros  24) Outro valor não listado.   
natural strait 

Estreito: Uma área estreita de água cercada por terra nos 
dois lados e por água nos outros dois lados. 
 

          
natural glacier 

Geleira ou glaciar: áreas ou picos cobertos por gelo 
durante o ano. 

          
natural coastline 

Costa ou orla: limite da costa quando esta se encontra no 
nível médio da maré alta. A parte da terra deve ficar do 
lado esquerdo da linha e a água do lado direito. 

          

natural hill 

Colina: é um relevo que se estende acima do terreno 
circundante. Muitas vezes, possui um cume distinto, 
embora em áreas com topografia escarpada / imersa uma 
colina possa se referir à seção específica de terreno plano 
sem uma cimeira maciça (por exemplo, Box Hill, Surrey). A 
distinção entre uma colina e uma montanha não é clara e é 
amplamente subjetiva, mas uma colina é universalmente 
considerada menos alta e menos íngreme do que uma 
montanha. 

          

natural volcano 

Vulcão: quer seja ativo, dormente ou extinto. É uma 
estrutura geológica criada quando o magma, gases e 
partículas quentes (como cinza vulcânica) "escapam" para a 
superfície[1]. Eles ejetam altas quantidades de poeira, 
gases e aerossóis na atmosfera, interferindo no clima. São 
frequentemente considerados causadores de poluição 
natural. Tipicamente, os vulcões apresentam formato 
cónico e montanhoso. 

        Obs. da autora: Estranho não ter a definição na 
EDGV já que o termo é utilizado ao longo da 
norma e temos na toponímia como Vale do 
Ribeira, Itajaí, etc. 

 

natural valley 

Vale: depressão alongada natural e baixa flanqueada por 
encostas ou cadeias de montanhas ou colinas mais altas, e 
pelo menos parcialmente formado por erosão da água. 
 

          natural arete Aresta viva na cumeada da montanha, formada por rochas. 
          

natural isthmus 
Istmo: uma faixa estreita de terra, delimitada pela água de 
ambos os lados e conectando duas massas terrestres 
maiores. 

             
             
   Dolina 

 
Atributos herdados:  
Elemento_Fisiografico: 
nome, 
geometriaAproximada.  
Elemento_Fisiografico_
Natural: 

Dolina é uma depressão de 
forma circular, afunilada, 
com larguras e 
profundidades variadas, que 
aparecem nos terrenos 
calcários. 

     

natural sinkhole 
Dolina: uma depressão natural ou buraco na topografia da 
superfície. 
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tipoElemNat:Tipo_Elem_
Nat=”Dolina”. 

             
             
   Duna 

 
Atributos herdados: 
Elemento_Fisiografico: 
nome, 
geometriaAproximada. 
Elemento_Fisiografico_
Natural: 
tipoElemNat:Tipo_Elem_
Nat=”Duna” 

Duna é um monte de areia 
móvel ou não, acumulado 
nas áreas litorâneas ou 
continentais pela ação de 
deposição do vento 
dominante. 

     

natural dune 
Duna: uma colina de areia formada pelo vento, coberta de 
pouca ou nenhuma vegetação. Veja também natural=sand 
e natural=beach. 

             
             
   Gruta_Caverna 

 
Atributos herdados:  
Elemento_Fisiografico: 
nome, 
geometriaAproximada.  
Elemento_Fisiografico_
Natural: 
tipoElemNat:Tipo_Elem_
Nat=”Gruta” ou 
“Caverna”. 

Gruta ou caverna é uma 
cavidade de formas variadas 
que aparece mais 
frequentemente nas rochas 
calcárias ou em arenitos de 
cimento calcário.  

     

natural cave_entrance 
Entrada de caverna: cavidade de entrada numa caverna 
suficientemente larga para uma pessoa entrar. 

             
             
   Pico 

 
Atributos herdados:  
Elemento_Fisiografico: 
nome, 
geometriaAproximada  
Elemento_Fisiografico_
Natural: 
tipoElemNat:Tipo_Elem_
Nat=”Pico”. 

Pico é o ponto culminante de 
uma montanha, serra ou de 
todo um conjunto de relevo. 

     

natural peak 
Cume, pico, cimeira, cimo, cúmulo, topo, cúpula, pinoco, 
apogeu ou auge: ponto mais alto de um monte, serra ou 
montanha. 

          
natural ridge 

Tergo, cumeada ou cumeeira: parte mais alta de uma série 
de montanhas ou colinas. 

             
             
   Rocha 

 
Atributos herdados:  
Elemento_Fisiografico: 
nome, 
geometriaAproximada.  
Elemento_Fisiografico_
Natural: 
tipoElemNat:Tipo_Elem_
Nat=”Rocha”. 

Rocha é uma formação 
natural de minerais 
agregados, resultante de um 
processo geológico.  

     

   

     formaRocha  
 

Indica se a rocha 
está isolada ou se 
pertence a uma 
área com vários 
afloramentos 
rochosos.  

   

   

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido.      
       2) Matacão – pedra  2) Denominação genérica usada para qualquer pedaço 

de rocha.  
 

   

       3) Penedo isolado  
 

3) Nome regional dado aos penhascos ou pontões 
constituídos pelo afloramento de rocha nua.  

 
natural rock 

Rochedo: pedra ou rocha de grandes dimensões dando 
continuidade ao chão rochoso (pedra não solta). 

          
natural stone 

Pedra ou pedregulho: pedra de grandes dimensões e solta 
do chão, rochoso ou não. Em locais com muitas pedras 
soltas deve-se usar antes a etiqueta natural=scree. 

       4) Área rochosa – lajedo  
 

4) Toda e qualquer exposição de rochas na superfície 
da Terra.  

 
natural bare_rock 

Zona rochosa: área com nenhuma ou escassa vegetação, 
preenchida principalmente com rochas (embasamento 
rochoso). 

             
             
   Terreno_Exposto Terreno exposto é um local 

onde ocorre exposição do 
solo, caracterizada pela 
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preponderante ausência de 
vegetação, mesmo que 
apresente elementos de 
vegetação esparsos 
irrelevantes no contexto da 
área. 

     geometriaAproxi
mada 

Indica que a 
geometria 
adquirida é 
aproximada em 
relação à escala 
prevista para o 
produto 
cartográfico. 

   

   

     tipoTerrExp Indica o tipo do 
terreno exposto. 

      

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido.      
       2) Areia  

 
2) Predominância de areia.  
 

 

natural sand 

Areia ou areal: cobertura do solo principalmente com 
partículas ou grãos de sílica, com nenhuma ou muito 
escassa vegetação. Caso seja uma praia não se deve usar 
esta etiqueta mas sim as etiquetas natural=beach e 
surface=sand. Em bancos de areia submersos deve-se usar 
antes a etiqueta natural=shoal. Em desertos deve-se usar 
antes a etiqueta natural=desert. Em dunas individuais e 
dunas existentes em praias com alguma vegetação 
(normalmente protegidas com uma cerca/vedação) deve-se 
usar antes a etiqueta natural=dune. Em Campos de golfe 
deve-se usar antes a etiqueta golf=bunker. 

       3) Cascalho  3) Um depósito, nível ou acumulação de fragmentos de 
rochas e/ou minerais mais grossos do  que areia, 
principalmente com tamanho de seixos.  

 

natural shingle 

Seixal, cascalhada ou cascalheira: zona de acumulação de 
pedras que sofreram a erosão da água, normalmente com 
cascalho e seixos. Normalmente encontram-se nas margens 
de rios ou praias. 

       4) Pedregoso  4) Predominância de pedras.      
       5) Saibro  5) Argila misturada com areia e pedras.      
       6) Terra  6) Predominância de terra.      
     causaExposicao Indica o tipo de 

formação de 
relevo. 

   
   

       1) Desconhecida  1) Valor desconhecido.      
       2) Natural  2) Se a causa da exposição for natural.      
       3) Artificial  

 
3) Se a causa da exposição for resultado da ação 
efetiva do homem.  

 
   

             
             
     geometriaAproxi

mada 
Indica que a 
geometria 
adquirida é 
aproximada em 
relação à escala 
prevista para o 
produto 
cartográfico. 

      

             
             

 


