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1 INTRODUÇÃO 

A atividade de administração de dados trás em seu cerne a preocupação em tornar 

seguro o entendimento das informações que estão sendo armazenadas, objetivando o 

bom entendimento do negócio da organização, a projeção adequada das bases de dados, 

o compartilhamento de informações e a integração entre os sistemas de informação. 

A implantação de uma política de Administração de Dados (AD) visa minimizar 

riscos quanto à complexidade da informação armazenada – levando em consideração a 

relativa diversidade de sistemas de informação disponíveis no IBRAM -, além de prover 

qualidade no controle e manutenabilidade da informação a ser gerida, de forma a tornar 

transparente o universo heterogêneo de sistemas existentes no Instituto. Apresenta-se 

este Manual de Padrões e Normas para Administração de Dados – resultado de análise 

do atual cenário, benchmarking e boas práticas – cujo objetivo é suprir a necessidade de 

gerir a informação proveniente dos sistemas de informação. 

As informações descritas visam estabelecer uma convenção de nomenclatura e 

modelagem de dados a ser seguida por todos os envolvidos no processo de 

desenvolvimento de novas aplicações que utilizam o armazenamento de informações em 

banco de dados. 

Os objetos legados não serão afetados, entretanto novos objetos criados e/ou 

alterados, mesmo que derivados dos objetos legados, devem se enquadrar aos padrões e 

normas de nomenclatura estabelecidos neste Manual de Padrões e Normas para 

Administração de Dados. 

A adoção de um padrão e normatização de processos de criação de objetos nas 

bases de dados tem por base a uniformização do entendimento acerca das informações 

que o IBRAM produz – diminuindo a complexidade dos sistemas -, garantindo a 

integridade de suas informações, mitigando riscos de desentendimento, garantindo a 

manutenabilidade dos objetos existentes e/ou objetos a serem construídos e 

disponibilizados na base de dados.  
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2 OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo implementar regras de nomenclatura para uma 

metodologia de construção de objetos de um banco de dados. 

Procura-se estabelecer um conjunto de regras que torne o processo de criação de 

objetos e de seus atributos padronizados para as diversas áreas, facilitando atividades 

como organização e futuras manutenções das estruturas de dados. 

Define-se como objetos, elementos que armazenam dados alfanuméricos ou 

espaciais, tais como, tabelas, shapefiles, coverages, feature with geometry, layers, 

raster, entre outros. 

3 CONVENÇÃO BÁSICA PARA NOMENCLATURA DE OBJETOS DE 

BANCOS DE DADOS 

Os objetos de banco de dados devem obedecer aos seguintes critérios básicos no 

que diz respeito à nomeação de objetos: 

 É obrigatório o uso de caracteres alfanuméricos apenas; 

 É obrigatório o uso de letras minúsculas; 

 Para determinado nome que é composto por mais de uma palavra, é 

obrigatório utilizar o caractere underscore (“_”), separador universal, como 

separador entre cada palavra; 

 É obrigatório o uso de palavras no singular; 

 Não uso de acentuação gráfica e nem de caracteres especiais (tais como 

@, #, $, %, &, etc.); 

 Não utilize preposições, artigos, conectivos (o, a, de...) etc; 

 O uso de acrônimos e/ou abreviações e/ou siglas é permitido e 

aconselhado;  

 Os acrônimos devem seguir a convenção nacional, como por exemplo, 

CEP, CPF, etc;  

 As abreviaturas podem ser criadas por meio de aplicativos, softwares ou 

páginas geradoras de acrônimos, tal como: http://acronymcreator.net/ace.py. 

3.1 Nomenclatura de objeto de banco de dados  

Abaixo estão apresentados tópicos referentes aos padrões de nomenclatura de 

objetos de banco de dados.  

http://acronymcreator.net/ace.py
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3.1.1 Prefixos e Sufixo de tipos de objetos 

O prefixo e o sufixo tem o propósito de classificar os objetos em grupos conforme 

a categoria desses. Portanto, todos os objetos são identificados por intermédio de uma 

sigla (prefixo/sufixo) que indicará o tipo de objeto, conforme informado na tabela de 

especificação de nomenclatura de objetos de banco de dados (Tabela 1). 

Desta forma, os objetos criados possuirão uma sigla com o propósito de classifica-

los conforme a sua natureza de objeto. 

Utilize o seguinte formato para nomenclatura de nomes de objetos:  

Formação 1: [prefixo de tipo de objeto] + _ + [substantivo com valor semântico]  

Ex: tb_municipio  

Formação 2: [substantivo com valor semântico] + _ + [sufixo de tipo de objeto] 

Ex: responsavel_legal_seq 

3.1.1.1 Regras específicas de formação de nomenclatura dos objetos 

Além da convenção básica (ver tópico 3) para nomenclatura de objetos, as regras 

abaixo devem ser seguidas: 

 É obrigatório o uso do prefixo ou sufixo de tipo de objeto na formação do 

nome do objeto; 

 Números também podem ser utilizados, desde que não iniciem a 

denominação (também chamado “complemento denominativo”) do objeto; 

 Evite nomes extensos, utilizando no máximo trinta caracteres, contudo, 

verifique atentamente se as abreviações não resultarão em interpretações 

dúbias quanto ao valor semântico do objeto dentro do sistema; 

 Abrevie o nome do objeto, caso necessário, conservando a facilidade de 

identificação de seu conteúdo; 

Exemplo: ao invés de tb_divisao_hidrounifiliar prefira utilizar 

tb_hidrounifiliar; 
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Natureza do 

Objeto 

Prefixo/ 

Sufixo 
Descrição Tipo 

Padrão de Nomenclatura 

de objetos de banco de 

dados Exemplos 

Sigla Complemento 

Function Prefixo 
Objetos com características 

de functions (funções). 
- fn 

<nome da função 

que indique objetivo 

da mesma> 
fn_calcula_app 

Materialized 

View 
Prefixo 

Objetos com características 

de views (visões) de dados. 
- mv 

<nome da view 

materialized> 
mv_status_plano 

Package Prefixo 

Conjunto de objetos PL/SQL 

agrupados logicamente sob o 

nome de pacote. Os 

packages podem incluir 

procedures, functions, 

cursores, declarações, tipos e 

também variáveis. 

- pa 

<nome da package 

que indique o 

objetivo da mesmo> 
pa_acerto_dado_meta 

Package 

Body 
Prefixo 

Complemento de pacote na 

qual são feitas as definições 

sobre as consultas para os 

cursores e o código para os 

subprogramas. 

- pa 

<nome do package 

body que indique o 

objetivo do mesmo> 
pa_acerto_dado_meta_pa_meta 

Stored 

Procedures 
Prefixo 

Objetos com características 

de stored procedures 

(procedimentos 

armazenados) usuais. 

- sp 

<nome da procedure 

que indique o 

objetivo da mesma> 

sp_aplica_multa 
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Tabela 

 Objetos com características 

de tabelas alfanuméricas 

usuais que: 

armazenam informações 

do negócio (sistema) – tb; 

armazenam regras de 

relacionamentos – rl; 

armazenam informações 

temporárias – tmp; 

armazenam informações 

de histórico - th 

Sistema 

tb <nome da tabela> tb_municipio 

Prefixo rl 

<nome da tabela 

1><nome da tabela 

2> 
rl_tb_servidor_tb_projeto 

 Temporária tmp <nome da tabela> tmp_carga 

 Histórico th <nome da tabela> th_pagamento 

Trigger 

Prefixo 

Objetos com características 

de triggers (procedimentos 

internos de atualização de 

outros objetos) usuais. 

Sistema tg 

<nome da trigger 

que indique o 

objetivo da mesma> 
tg_atualiza_status_servidor 

  Auditoria tga 
<nome da tabela 

auditada> 
tga_convenio 

View Prefixo 
Objetos com características 

de views (visões) de dados. 
- vw <nome da view> vw_municipio 

Feature 

with 

geometry 

Prefixo 

Objetos com as 

características de feature 

with geometry que possuem 

necessariamente estrutura 

vetorial 

- ft 
<nome da feature 

with geometry > 
ft_municipio 

Coverage Prefixo 

Objetos com características 

de coverage que possuem 

estrutura vetorial ou 

matricial; 

- cv 
<nome da coverage 

> 
cv_municipio 
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Raster Prefixo 

Objetos com características 

de raster resultantes de 

sensoriamento remoto, 

obtidos via processamento 

de imagens de satélites 

ópticos, fotografias aéreas e 

imagens de radar 

- rs 
<nome > + <mês > 

+ <ano> do raster 
rs_landsat8_09_2016 

Aplicação Prefixo 

Objetos com características 

de aplicação (conjunto de 

regras de negócio que 

implementam determinadas 

funções de negócio na área 

de atuação de bancos de 

dados); 

- ap 
<nome da aplicação 

> 
ap_calcula_area 

Index Sufixo 

A criação de índices tem por 

objetivo principal melhorar o 

desempenho do banco de 

dados. 

- in 
<nome da tabela> + 
<numero cardinal> 

tb_parque_01_in 

 

Sequence Sufixo 

Objetos com características de 

sequence (número seqüencial 

que identifica determinado 

objeto), normalmente 

utilizadas para registro ou 

armazenamento do último 

valor único (de seqüência) de 

objetos. 

- seq 
<nome da aplicação 

> 
responsavel_legal_seq 

Tabela 1 Tabela de especificação de nomenclatura de objetos de banco de dados
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3.1.2 Regras específicas para nomenclatura de tabelas  

Além da convenção básica para nomenclatura de objetos de banco de dados (ver 

tópico 3), as regras abaixo devem ser seguidas: 

 Os nomes de tabelas devem ser alusivos aos dados que serão 

armazenados,  

 O substantivo utilizado na nomenclatura deverá possuir valor semântico; 

Ex: tb_massa_dagua 

 Obrigatoriamente a tabela deverá ter um acrônimo que será usado para 

nomear todos os atributos (campos) da tabela; 

Ex: mda 

O acrônimo identificará o objeto de forma única dentro do modelo de classes 

do sistema, ou dentro do modelo relacional do sistema, e sua composição estará 

relacionada com o nome do objeto e não com o sistema. 

O acrônimo auxilia na identificação da tabela a qual o atributo pertence 

identificando (e agrupando) todos os atributos pertencentes a um objeto, em específico.  

Dessa forma, o acrônimo identificador de tabela será usado para iniciar todos 

os nomes de atributos que pertencem a uma tabela. 

3.1.2.1 Regras específicas para formação de acrônimo identificador de tabela 

 Para tabelas que possuírem um único nome: utilize três caracteres que o 

identifiquem podendo ser adotado os primeiros caracteres, desde que não 

estejam sendo utilizados por outros objetos e desde que a identificação seja 

clara; 

Exemplo para o uso de substantivos simples: 

Tabela de municípios: tb_municipio, use “mun” como acrônimo de 

identificação da tabela, iniciando cada denominação de atributos desse objeto, conforme 

a seguir: mun_cd, mun_ar, mun_dt_fundacao. 

Tabela de demografia: tb_demografia, use “dem” como acrônimo de 

identificação da tabela, iniciando cada denominação de atributos desse objeto, como a 

seguir: dem_dt_publicacao; dem_nm_fonte_dado; dem_nm_orgao_responsavel 

 Para tabelas com uso de substantivos compostos: utilize o primeiro 

caractere do primeiro nome e dois caracteres do segundo nome, observando se 
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acaso não há repetição do acrônimo dentro do modelo. Se houver, refaça a 

denominação com outras variações de caracteres, preferencialmente buscando a 

modificação no segundo substantivo denominador. 

Exemplo para o uso de substantivos composto: 

Tabela de Região Hidrográfica: tb_regiao_hidrografica, use “rhi” no início de 

cada atributo rhi_cd; rhi_sg; rhi_nm; rhi_ar_ha  

Feature with geometry de Unidades Hidrográficas: ft_unidade_hidrografica, 

use o acrônimo “uhi”: uhi_cd, uhi_ds_referencia etc.. 

3.1.3 Regras específicas para nomenclatura de atributos (campos) de tabelas 

Além da convenção básica para nomenclatura de objetos de banco de dados 

(ver tópico 3), em geral, as inserções de atributos (campos) utilizará as seguintes regras 

para nomenclatura de atributos: 

 É obrigatório o uso do acrônimo da tabela na formação do nome do 

atributo; 

 É obrigatório, quando existir, o uso da sigla identificadora de tipo de 

atributo na formação do nome do atributo (ver Anexo 1); 

 É obrigatório seguir as formações abaixo especificadas: 

Tabela: tb_municipio 

Acrônimo identificardor a tabela ft_municipio: mun 

Formação 1: [acrônimo identificador da tabela] +_+ [acrônimo identificador do 

objeto] 

- atributo População = mun_pop 

Formação 2: [acrônimo identificador da tabela] +_+ [sigla identificadora de tipo 

de atributo (ver Anexo 1)] + [complemento (opcional)] 

- atributo Código = mun_cd 

- atributo Nome da Unidade Federativa = mun_nm_uf 

 Defina a ordenação dos nomes dos atributos através da importância dos 

mesmos; 

Exemplo: o código de um objeto deve suceder seu nome, o nome deve vir antes 

do endereço e assim por diante; exemplo: arc_cd_pk (código único de identificação), 

arc_nm (nome), arc_end (endereço) etc.; 
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 As chaves estrangeiras deverão vir logo em seguida ao atributo único de 

identificação,  

 É obrigatória a confecção do Relatório de Classes e Objeto - RCO; 

 Convém mencionar que nomes de atributos de shapefiles (FT) possuem a 

limitação de 10 caracteres e nomes de atributos de coverages (CV) possuem o limite de 

16 caracteres. Portanto: 

 Abrevie o nome de atributos de shapefiles e coverages para os limites 

citados acima, conservando, porém, no que for possível, a facilidade de 

identificação de seu conteúdo; 

 Os nomes das colunas devem deixar clara a sua finalidade na tabela, não 

sendo necessário conter nenhuma alusão ao tipo de dados da coluna.    

3.1.3.1 Regras específicas para nomenclatura de atributos do tipo Constraints  

Além da convenção básica para nomenclatura de objetos de banco de dados (ver 

tópico 3) e das siglas identificadoras de tipos de atributos (ver Anexo 1) as inserções de 

Constraints utilizarão as seguintes regras para nomenclatura de atributos: 

 As chaves primarias sempre deverão compor o nome do atributo que 

exerce a função de chave primaria da seguinte forma:  

[acrônimo da tabela] + _ +[acrônimo identificador do objeto] + _ + [sigla 

identificadora de objeto - pk] 

Tabela: tb_area_imovel 

Acrônimo identificardor a tabela tb_area_imovel: aim 

Atributo: Código (chave primária) 

Ex: aim_cd_pk 

 As chaves estrangeiras sempre deverão ser compostas da seguinte 

forma:  

[acrônimo da tabela possuidora da chave estrangeira] + _ + [acrônimo da tabela 

que originou a chave estrangeira] + _ +[acrônimo identificador do tipo de 

objeto que originou a chave estrangeira] + _ + [sigla identificadora de objeto 

que originou a chave estrangeira - pk] + _ + [sigla identificadora de objeto - fk] 

Tabela: tb_vereda 

Acrônimo identificardor a tabela tb_vereda: vrd 
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Atributo: Código da tabela tb_area_imovel (chave estrangeira) 

Ex: vrd_ aim_cd_pk _fk 

A tabela abaixo estabelece as Constraints que deverão receber o sufixo na 

composição do nome do atributo. 

Objeto Descrição Tipo 

Padrão de 

Nomenclatura de 

objetos de banco de 

dados 

Exemplos 

Sigla Complemento 

Constraints 

Constraints são 

restrições feitas para as 

colunas nas tabelas 

contendo diversos 

tipos: 

Primary Key - pk; 

Foreing Key - fk; 

Unique Key - uk; 

Check Constraint - ck 

Primary 

Key 
pk 

< acrônimo da 

tabela > + < 

campo > 

aim_cd_pk 

Foreing 

Key 
fk 

< acrônimo da 

tabela > +  < 

acrônimo da tabela 

de origem> +  < 

campo de origem>  

vrd_aim_cd_

pk_fk 

Unique 

Key 
uk 

< acrônimo da tabela 

> + <numero 

cardinal> 

ben_01_uk 

Check 

Constraint 
ck 

<acrônimo da 

tabela> + <nome do 

campo> 

rsp_status_ck 

Tabela 2 Tabela de especificação de nomenclatura de atributos do tipo Constrains  

3.2 Siglas de tipos de atributo 

As siglas de tipos de atributo auxiliam na organização e na rápida identificação 

da natureza ou categoria dos atributos. A organização (ou facilidade de interpretação do 

atributo) dá-se pela uniformização do tipo de um atributo, conforme exemplos abaixo: 

“nm” – nome, utilizado para qualquer tipo de atributo que se encaixe na 

categoria de “atributo de nomeação”: mun_nm; 

“dt” – data, para atributos de datas gerais, não específicas: “mun_dt; 

Normalmente, não é necessário mais do que o uso do conjunto acrônimo do 

nome da tabela e sigla de tipo de atributo para nomeação (identificação) dos atributos, 

exemplo: 
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mun_cd – que corresponde ao código do município.  

Para alguns atributos, porém, poderá ser necessário colocar informações 

complementares para melhor entendimento; exemplos: 

mun_ar_m2_total - que corresponde à área total do município em metros 

quadrados; 

mun_ar_ha_rural - que corresponde à área rural do município em hectares; 

mun_cd_ibge - que corresponde ao código IBGE do município. 

3.3 Siglas identificadoras de tipo padrão de atributo 

As siglas identificadoras de tipo de atributo devem, obrigatoriamente, ser uma 

das relacionadas no Anexo 1.  

A lista pode ser expandida conforme necessidade, desde que a sugestão de novo 

tipo de atributo seja aprovada. 

4 RELATÓRIO DE CLASSES DE OBJETOS – RCO 

O Relatório de Classes de Objetos – RCO tem por finalidade explicar as 

nomenclaturas das classes e suas descrições (dicionário de dados), atributos, tipos de 

dados que definirão os tipos de informações que podem ser inseridas em um 

determinado campo (int, double, char, varchar, date e boolean), tipo de geometria 

adotado para representar a classe de objeto e elementos herdados de outras classes. 

Desta forma, todas as tabelas criadas terão um RCO correspondente às classes 

criadas da seguinte forma: 

Classe 
Acrônimo 

Da Tabela 
Descrição Código 

Primitiva 

Geométrica 

Massa_dagua 

 
mda 

Massa d' água é um corpo d’água 

representado porpolígono, tais como 

oceano, baías, enseadas, 

meandrosabandonados, lagos, 

lagoas, e os açudes, que não 

possuam fluxo d’água. 

 ■ 

Atributo Tipo Tamanho Descrição: nome Domínio Requisito 

mda_id_pk INTEGER - 
Indica a chave Primária 

da Tabela: id 
 Não Nulo 
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mda_nm VARCHAR 20 
Indica o nome completo 

da instância: nome 
 Não Nulo 

mda_tp VARCHAR 11 

Indica o tipo da massa 

d’água: largura de massa 

d’água 

Tabela: Tipo de 

Massa D’água 
Não Nulo 

mda_rgm VARCHAR 15 

Indica o regime da 

ocorrência da água, para 

a massa dágua: regime 

 Não Nulo 

mda_domn VARCHAR 15 

Indica a dominialidade 

jurisdição do curso 

d'água: dominialidade 

 Não Nulo 

Tabela 3 Modelo de Relatório de Classes de Objetos 

4.1 Listas de domínios das classes de objetos 

O domínio é um conjunto de valores que possuem determinadas propriedades em 

comum. 

A lista de domínio das classes de objetos tem por objetivo identificar e descrever os 

conjuntos de domínios utilizados, assim sendo, a lista de domínio irá se referir ao 

conjunto de todos os valores possíveis para um determinado atributo. 

 Tabela: Tipo de Massa D’água 

Valor Nome Descrição 

1 RIO_ATE_10 Curso d`água natural de ate 10 metros 

2 RIO_10_A_50 Curso d`água natural de 10 a 50 metros 

3 RIO_50_A_200 Curso d`água natural de 50 a 200 metros 

4 RIO_200_A_600 Curso d`água a natural de 200 a 600 metros 

5 RIO_ACIMA_600 Curso d`água natural acima de 600 metros 

Tabela 4 Exemplo de Tabela de Domínio <<codelist>>  
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Anexo 1 Lista de siglas identificadoras de tipo padrão de atributos 

No quadro a seguir, é apresentado o padrão de nomenclatura de colunas de tabelas 

de banco de dados, obrigatoriamente, deve ser um dos relacionados na da tabela abaixo: 

RELAÇÃO DAS SIGLAS IDENTIFICADORAS DE TIPOS DE ATRIBUTO 

- DOMÍNIOS: FÍSICO E SEMÂNTICO 

Sigla 
Descrição 

 
Utilização recomendada 

id Identificador 
Restrito ao campo de aumentonumeração ou campo com 

função semelhante 

ck Check Constraint Restrições em uma coluna 

fk Foreing Key Restrito ao campo de Chave estrangeira 

pk Primary Key 
Restrito ao campo de Chave Primária, sempre que 

possível, utilize tipo numérico  

uk Unique Key Restrito ao campo de Unique Key 

nm Nome 
Representar designição p/ pessoa ou objeto de negócio, 

com valos significativo no sitema 

sg Sigla 
Indicativo de conteúdo mnemônico que representa 

abreviação relacionada, normalmente, a uma descrição 

tp Tipo 
Itens específicos, não necessariamente tabulados em 

domínios, tais como operação, aplicação, uso, categoria 

vl Valor 
Valor monetário ou relacionado, mesmo que sem casas 

decimais 

nu Número Itens numéricos de qualquer tipo: int, float, long 

dt Data 
Atributo de data que armazena apenas o dia 

(DD/MM/AA) , sempre que possível, utilize tipo date 

dd Dia 
Atributo de data cuja parte significativa é o dia, pode ser 

tipo texto no formato DD 

aa Ano 
Atributo de data cuja parte significativa é o ano, pode ser 

tipo texto no formato AAAA 

hh Hora 
Atributo cuja parte significativa a hora, pode ser tipo 

texto no formato 00:00:00 

im Imagem Figuras, croquis, fotos 
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cod Código 

Chaves primárias ou campos de chaves candidata, sempre 

que possível, utilize tipo numérico para este tipo de 

atributo 

ds Descrição 
Exposição genérica que caracteriza item ou campo 

relacionado 

end Endereço Endereço ou Logradouro 

qt Quantidade Quantitativos diversos, independente dos tipos 

ar Área Indica o valor de uma área 

pm Perimetro Indica o valor do perímetro 

cat Categoria 
Indica a categoria a qual pertence um objeto, elemento, 

unidade, entidade, indivíduo 

gp Grupo 
Indica o grupo a qual pertence um objeto, elemento, 

unidade, entidade, indivíduo 

cs Classe 
Indica a classe a qual pertence um objeto, elemento, 

unidade, entidade, indivíduo 

st Situação/Status 
Itens que indicam uam condição ou circunstância, não 

necessariamente tabulada em domínio 

coord_x 

ou 

coord_y 

Coordenada 

Informação de uma coordenada do Sistema de 

coordenadas X/Y ou UTM , sendo X coordenada Este e Y 

coordenada Norte. 

geom Geometria 
Caracteriza toda informação relacionada à geometria dos 

elementos do objeto geoespacial. 

proc Processo 
Indica o número do processo ao qual pertence um objeto, 

elemento, unidade, entidade, indivíduo 

int Interessado 

Indica o nome do interessado ao qual pertence um objeto, 

elemento, unidade, entidade, indivíduo. Podendo ser 

pessoa física ou jurídica 

zon Zoneamento 

Indica o nome da divisão de uma área, em unidades 

individualizadas, segundo suas características específicas 

(de ordem ecológica, econômica, política, social etc.) 

pm_m Metro 
Indica é a unidade de medida de comprimento adaptada 

para o Sistema Internacional de Unidades. 
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ar_m2 Metro Quadrado 

Indica a unidade padrão de área adaptada para o Sistema 

Internacional de Unidades, e derivada da unidade básica 

metro. 

ar_ha Hectares 
Indica uma unidade de medida de área equivalente a 100 

(cem) ares ou a 10.000 (dez mil) metros quadrados. 
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