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Este trabalho tem o objetivo de apresentar  a especificação técnica para representação de dados
geoespaciais (RDG), a qual estabelece normas para a representação dos dados geoespaciais de referência,
que  correspondem  aos  acidentes  naturais  e  artificiais,  entre  outras  informações  relevantes,  a  serem
representados nos produtos geoespaciais correspondentes. A RDG pode ser considerada uma evolução do
Manual Técnico T-34700 Convenções Cartográficas (1ª Parte – Normas para Emprego dos Símbolos e 2ª
Parte – Catálogo de Símbolos). A Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), por meio do decreto-lei nº 243 de
1967, executa o trabalho de atualização do Manual Técnico em três fases: 1ª)  revisão bibliográfica das
convenções cartográficas, nacionais e internacionais, para dados geoespaciais de referência e cadastrais; 2ª)
modelagem  e  especificação  da  representação  de  dados  geoespaciais  da  Estruturação  de  Dados
Geoespaciais Vetoriais (EDGV 3.0) e de produtos geoespaciais de referência para o mapeamento sistemático
brasileiro;  3ª)  implementação  da  especificação  para  casos  de  uso,  análise  da  aderência  da  norma  e
verificação  da  semiótica  dos  produtos  geoespaciais.  A  RDG  está  estruturada  da  seguinte  forma:  os
Diagramas  de  Representação  (BORGES  et  al.,  2001),  Fichas  de  Instruções  das  Categorias  e  Classes  de
Objetos  Geoespaciais  de  Referência  do  Mapeamento  Topográfico  de  Pequenas  e  Grandes  Escalas  do
Sistema Cartográfico Nacional (SCN),  o Catálogo de Símbolos,  a Relação de Abreviaturas, a Especificação de
Fontes e, por fim, o Caderno de Folhas Modelo de Produtos Previstos na norma para Produtos de Conjuntos
de Dados Geoespaciais (PCDG).  O Diagrama de Apresentação para o modelo  Conceitual pertence ao nível
de  apresentação  ou  de  representação  cartográfica.  O  termo  “apresentação”  é  utilizado no  sentido  de
determinar o aspecto visual ou gráfico dos dados geoespaciais em produtos finais. As Fichas de Instrução
detalham as especificações técnicas de representação cartográficas (envolvendo parâmetros como cor, tipo
de linha, espessura da linha e padrão de hachura) das classes de objetos previstas na EDGV e o Catálogo
sintetiza  as  simbologias  a  serem  utilizadas  nos  dados  a  serem  representados.  Ademais,  a  norma
pormenoriza a construção das folhas modelo dos diferentes produtos geoespaciais e nas diversas escalas do
mapeamento sistemático nacional.
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