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RESUMO  

 

Objetivo: Propor procedimento para monitorar a atividade de extração de argila no 

Estado de Santa Catarina, por meio de cruzamento de informações presentes em diferentes bases 

de dados, visando ao final, identificar possíveis alvos de fiscalização quanto ao descumprimento 

das obrigações legais de se inscrever no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente  
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Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais (CTF/APP) e declarar informações no 

Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(RAPP). 

Design/Metodologia/Abordagem: Pesquisa quantitativa aplicada e exploratória. 

Cruzamento de bases de dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF), Receita Federal do Brasil (RFB), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Sistema 

Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços 

(SINTEGRA). 

Resultados: A pesquisa apontou dificuldades para a realização dos cruzamentos, como o 

mapeamento inicial das bases que poderiam ser úteis para a pesquisa, Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ) selecionados na base da DNPM que não apareceram nas bases da SEF 

e SINTEGRA, CNPJ que apareceram com “baixa deferida” na SEF, mas com status “ativo” na 

base da RFB,  falta de padronização dos códigos cadastrados. 

Originalidade/valor: Os cruzamentos de dados são importantes para a geração de 

conhecimento e há necessidade de aprofundar o estudo das diversas bases de dados disponíveis 

para identificar o potencial de aprimorar a qualidade das informações, necessárias para o devido 

monitoramento e controle das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

ambientais. 

 

Palavras-chave: conhecimento, descoberta de conhecimento em bases de dados, cadastro 

técnico federal, argila. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 Anais ICKM/II SUCEG Universidade Federal de Santa Catarina - Florianópolis – SC – Brasil – Dec, 04 - 06, 2019 

 

DISCOVERING KNOWLEDGE IN PUBLIC DATABASES: 

ANALYSIS OF PROJECTS CONCERNING CLAY 

EXTRACTION IN THE STATE OF SANTA CATARINA 

 

 

ABSTRACT 

Goal: To propose a procedure to monitor the activity of clay extraction in the State of Santa 

Catarina, through the crossing of information present in different databases, aiming at the end to 

identify possible surveillance targets regarding the breach of the legal obligations to enroll in the 

Technical Registry. Of Potentially Polluting Activities and Users of Environmental Resources 

(CTF / APP) and state information in the Annual Report of Potentially Polluting Activities and 

Users of Environmental Resources (RAPP). 

Design / Methodology / Approach: Applied and exploratory quantitative research. 

Database crossing of the National Department of Mineral Production (DNPM), Santa Catarina 

State Department of Finance (SEF), Federal Revenue of Brazil (RFB), Brazilian Institute of 

Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA) and Sistema Interstate Information on 

Goods and Services Information (SINTEGRA). 

Results: The research pointed difficulties to the crossing, such as the initial mapping of the 

bases that could be useful for the research, National Register of Legal Entities (CNPJ) selected in 

the DNPM base that did not appear in the SEF and SINTEGRA, CNPJ bases that appeared. with 

“low deferred” in SEF, but with “active” status in RFB base, lack of standardization of registered 

codes. 

Originality / value: Data crossings are important for knowledge generation and there is a 

need to further study the various databases available to identify the potential to improve the quality 

of information needed for proper monitoring and control of potentially polluting and resource-

using activities. Environmental. 

 

Keywords: Knowledge, Knowledge Discovery in Databases, Federal Technical Registry, 

Clay. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade econômica escolhida para a pesquisa foi a extração de argila no Estado de Santa 

Catarina. Trata-se de uma atividade que fragiliza o ambiente e pode causar diversos impactos, 

devido à necessidade de destruição da vegetação nativa e da fauna, remoção da camada fértil do 

solo, alteração do sistema hídrico e geração de poluição (Ferreira, Brollo, Ummus & Nery, 2008). 

Outra razão para a escolha dessa atividade foi o limitado número de registros, porém suficientes 

para se fazer uma avaliação das dificuldades e potenciais para o cruzamento das bases de dados. 

Para a realização da pesquisa, foram consultadas as bases de dados dos seguintes órgãos 

públicos: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), atual Agência Nacional de 

Mineração (ANM), Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF), Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Também foi consultado o Sistema Integrado de Informações sobre Operações 

Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), que permite acesso aos dados de todas 

as Secretarias Estaduais do Brasil. 

Para facilitar o entendimento do processo de transformação dos dados em conhecimento, é 

indispensável a apresentação dos conceitos da chamada pirâmide DIKW- Data, Information, 

Knowledge, Wisdom que, de acordo com Jifa e Lingling (2014, p. 814), “consiste numa hierarquia 

de quatro camadas, em que cada camada adiciona certos atributos à anterior”. Dado é o nível mais 

básico; a informação acrescenta o contexto ao dado; o conhecimento acrescenta como usar a 

informação; a sabedoria acrescenta quando e por que usá-la. 

O dado é conceituado como o registro de um evento. É considerado o menor e mais simples 

elemento do sistema, uma unidade indivisível, objetiva e abundante (Carvalho, 2012). 

A informação é definida por Wiig (1999) como sendo fatos e dados organizados para 

caracterizar uma situação particular. Já o conhecimento é definido como um conjunto de verdades  

e crenças, perspectivas e conceitos, julgamentos e expectativas, metodologias e know-how. 

Davenport e Prusak (1998) também fazem distinção entre dados, informações e 

conhecimento, sendo os dados entendidos como registros estruturados de transações, que 

descrevem apenas uma parte do que aconteceu, sem fornecer julgamento ou interpretação, nem 

base de ação sustentável. Já a informação é descrita como um dado que faz diferença, ou seja, uma 

mensagem, geralmente na forma de um documento ou uma comunicação audível ou visível, com 

algum propósito. Dados tornam-se informações quando seu criador adiciona significado. 
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Davenport e Prusak (1998, p. 5) oferecem uma definição funcional de conhecimento: 

O conhecimento é uma combinação fluida de experiências emolduradas, valores, 

informações contextuais e percepções de especialistas que fornecem uma estrutura para 
avaliar e incorporar novas experiências e informações. Ele se origina e é aplicado nas 

mentes dos conhecedores. Nas organizações, muitas vezes ele se torna incorporado não 

apenas em documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e 

normas organizacionais. 

Os constantes avanços na área da Tecnologia da Informação (TI) têm viabilizado o 

armazenamento de grandes e múltiplas bases de dados. Neste contexto, torna-se imprescindível o 

desenvolvimento de ferramentas que auxiliem o ser humano na tarefa de analisar, interpretar, e 

relacionar estes dados, para que se possa desenvolver e selecionar estratégias de ação em cada 

contexto de aplicação (Goldschmidt & Passos, 2005). Para atender este novo cenário, surge em 

1989 uma nova área denominada Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (Knowledge 

Discovery in Databases - KDD), com o objetivo principal de encontrar uma maneira estruturada 

de, com o uso da TI, explorar essas bases de dados e reconhecer os padrões existentes pela 

modelagem de fenômenos do mundo real (Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996). 

É o objetivo do presente artigo discutir esse processo de transformação de dados em 

informação e conhecimento, a partir de um caso prático. A questão de pesquisa proposta é: como 

gerar conhecimento a partir dos dados e informações disponibilizadas em variadas bases de 

dados? 

Será apresentado um levantamento que envolve o cruzamento de bases de dados, com o 

objetivo de aprimorar o monitoramento de atividades sujeitas a inscrição no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(CTF/APP), previsto nas Leis nº. 6.938 (1981) e nº. 10.165 (2000), regulamentado pela Instrução 

Normativa (IN) nº. 6 (2013), alterada pela Instrução Normativa nº. 11 (2018) e da Instrução 

Normativa nº. 17 (2018) e/ou falta de entrega do Relatório Anual de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP), conforme estabelecido na IN nº 6 

(2014). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, será abordada a legislação que trata do CTF/APP, Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA) e RAPP. Também será discutido o conceito de descoberta de 

conhecimento em bases de dados. 
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2.1 Aspectos legais relativos ao contexto da extração de argila 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei nº 6.938 (1981), tem 

por objetivo a preservação, melhoria, e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Os instrumentos da PNMA são mecanismos utilizados pela Administração Pública para 

que os objetivos dela sejam alcançados. Dentre os instrumentos, destaca-se o Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais 

(CTF/APP), previsto no inciso XII, do artigo 9º, da Lei 6.938 (1981). 

A Instrução Normativa nº 06 (2013), que regulamentou o CTF/APP, define em seu Artigo 

10, as atividades econômicas sujeitas ao Cadastro: 

São obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas físicas e jurídicas que se 

dediquem, isolada ou cumulativamente: 

I - A atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, 

nos termos do art. 2º, inciso I; 

II - À extração, produção, transporte e comercialização de produtos 

potencialmente perigosos ao meio ambiente; 

III - À extração, produção, transporte e comercialização de produtos e 
subprodutos da fauna e flora. 

Por sua vez, a Instrução Normativa nº 11 (2018) alterou a redação do primeiro e inseriu o 

segundo parágrafo na Instrução Normativa nº 06 (2013): 

§ 1º A inscrição no CTF/APP de pessoas físicas e jurídicas que exerçam as 

atividades mencionadas no caput é condição obrigatória para prestação de serviços do 

Ibama que dependam de declaração de atividades potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos ambientais.  
§ 2º A declaração, no CTF/APP, de atividades que sejam constantes do objeto 

social ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) não desobriga a 

pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos ambientais que estejam relacionadas no Anexo I e que sejam exercidas pelo 

estabelecimento. 

Cabe ao CTF/APP, identificar quem é, onde está e o que faz uma pessoa física ou jurídica 

que, por força de norma legal ou infralegal, está sujeita ao acompanhamento e controle ambiental 

por esse instrumento. 

A inscrição no CTF/APP, em conformidade com as obrigações cadastrais, permite gerar o 

Certificado de Regularidade, também previsto na IN nº 06 (2013):  

Art. 38. A emissão do Certificado de Regularidade certifica que os dados da 

pessoa inscrita estão em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de 

informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do 

Ibama, por meio dos sistemas vinculados ao CTF/APP. 
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Atualmente, o Certificado de Regularidade do Ibama é exigido por órgãos da 

Administração Pública em processos de licitação e contratação de serviços, sendo uma importante 

ferramenta de averiguação da conformidade ambiental (Capistrano Filho, 2013).  

A Instrução Normativa nº 06 (2013) também aponta as penalidades possíveis diante da falta 

do cadastro, a saber: 

Art. 44. As pessoas físicas e jurídicas obrigadas à inscrição no CTF/APP que não 

efetuarem seu registro estarão sujeitas às sanções previstas no art. 76 do Decreto nº 6.514, 
de 22 de julho de 2008, sem prejuízo de sanções cabíveis de ordem tributária. 

Art.  45. Independente de situação cadastral, a pessoa inscrita, diretamente ou 

por meio de prepostos e sucessores legais, estará sujeita à aplicação de sanção referente 

às condutas descritas no art. 82 do Decreto nº 6.514, de 2008. 
Observa-se que a PNMA dispõe de um embasamento legal para a penalização de pessoas 

físicas e jurídicas que desenvolvam atividades consideradas potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos ambientais e que não realizaram cadastro nos órgãos ambientais. Portanto, 

apesar do CTF/APP ser auto declaratório, suas informações devem refletir a realidade, de maneira 

a permitir o monitoramento dessas atividades de forma remota. 

De acordo com o potencial poluidor da atividade exercida e o porte econômico, a  empresa 

inscrita no CTF/APP pode  estar sujeita a pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

(TCFA), um tributo trimestral instituído pela Lei nº 10.165 (2000), cujo fato gerador é o exercício 

regular do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.  

A Lei 10.165 (2000), também obriga os sujeitos passivos da TCFA a entregarem o 

Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

(RAPP). O §1º do Art. 17-C aponta que o sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 

31 de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será 

definido pelo Ibama, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. 

A Instrução Normativa nº 06 (2014), regulamentou o RAPP. Quanto aos objetivos e 

obrigações, a referida IN diz o seguinte: 

Art. 9º Os dados e informações coletados ou integrados ao RAPP têm o objetivo 

de gerar informação para o Ibama, para os entes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) e para os demais órgãos e entidades da Administração Pública, interessados 

em desenvolverem ações de monitoramento, controle e demais atividades relacionadas a 

meio ambiente. 

(…) Art. 12. São obrigados ao preenchimento e entrega do RAPP as pessoas 

físicas e jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente, a atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais presentes no Anexo VIII 

da Lei nº 6.938, de 1981, identificadas a partir da inscrição no CTF/APP. 
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A Lei nº 10.165 (2000) considera sujeito passivo da TCFA e com obrigação de entrega do 

RAPP, todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII da Política Nacional do 

Meio Ambiente, o qual foi inserido por esta Lei e o sistema seguirá gerando a TCFA e a 

obrigatoriedade do RAPP, enquanto a atividade declarada estiver na condição de ativa. 

A manutenção e atualização dos dados declarados junto ao CTF/APP compete ao próprio 

contribuinte, de acordo com o Art. 18, da IN 06 (2013), que prevê ser de responsabilidade do 

usuário o cadastramento, encerramento e demais alterações ou atualizações de dados no sistema 

oficial. 

Para que os objetivos da política ambiental sejam satisfatórios, é preciso atender algumas 

condições básicas, dentre elas: 

Produzir regularmente informação, sobre o estado e a qualidade ambiental, de 

forma a permitir avaliações e a adequação dos meios de regulação. A legitimidade das 

ações ambientais do setor público depende, em grande medida, do grau de acerto e 

eficiência das medidas adotadas. Para tanto, a prática do monitoramento torna-se um 
imperativo, assim como a definição de indicadores e a sua aferição sistemática (Bursztyn 

& Bursztyn, 2012, p.183). 

Convém salientar que a não entrega anual do RAPP é considerada infração ambiental, 

sujeita a multas previstas nos Artigos 81 e 82 do Decreto nº 6.514 (2008), conforme critérios 

estabelecidos na Instrução Normativa n. 15 (2013). 

Além do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras 

dos Recursos Ambientais (CTF/APP), outro instrumento previsto na PNMA, conforme inciso VII 

do artigo 9º da Lei 6.938 (1981), é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente 

(SINIMA).  

Neste sentido, a Portaria n. 160 (2009) instituiu a Política de Informação do Ministério do 

Meio Ambiente, tendo como princípio básico a construção e manutenção do SINIMA como uma 

plataforma conceitual, baseada na integração e compartilhamento de informação entre os diversos 

sistemas existentes, ou a construir, no âmbito do SISNAMA. 

Apresentada a Legislação Federal que aborda o CTF/APP,  cumpre acrescentar que no 

âmbito estadual há o Cadastro Técnico Estadual e a  Taxa de Fiscalização Ambiental de Santa 

Catarina, que funciona no mesmo sistema eletrônico do Ibama (CTF/APP), o qual é gerenciado de 

forma integrada com a Fundação do Meio Ambiente (FATMA), atual Instituto do Meio Ambiente 

de Santa Catarina (IMA), a Polícia Militar Ambiental (PMA) e a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), conforme estabelecido pela Lei Estadual 

14.601(2008).  
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Este Cadastro é regulamentado pela Portaria nº 227 (2016), a qual estabelece a utilização  

do mesmo sistema eletrônico e do próprio Relatório Anual de Atividades, além de denominar este 

como Cadastro Ambiental Legal. 

2.2 Descoberta de conhecimento em base de dados 

O rápido crescimento do volume e da dimensão das bases de dados criou a necessidade e a 

oportunidade de se extrair sistematicamente o conhecimento nelas contido e de se produzir novos 

conhecimentos (Soares Junior & Quintella, 2005).  

Uma das definições mais populares para a descoberta de conhecimento em bases de dados 

foi proposta por Fayyad, Piatetsky-Shapiro e Smyth (1996), onde afirmam que o Knowledge 

Discovery in Database (KDD) é um processo, de várias etapas, não trivial e interativo, para 

identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de grandes 

conjuntos de dados. 

De fato, o KDD pode ser visto como o processo de descoberta de padrões e tendências por 

análise de grandes conjuntos de dados, tendo como principal etapa o processo de mineração, 

consistindo na execução prática de análise e de algoritmos específicos que, sob limitações de 

eficiência computacionais aceitáveis, produz uma relação particular de padrões a partir de dados 

(Fayyad et al., 1996). 

Para melhor entendimento do papel desempenhado pela descoberta de conhecimento em 

bases de dados, procurou-se identificar a sua área de abrangência em relação à gestão do 

conhecimento, sistema de informação, sistema de apoio à decisão e data mining, conforme 

demonstrado na figura 1. 

Figura 1 – Gestão do conhecimento, sistemas de informação, sistemas de apoio à decisão, 

knowledge discovery in databases, data mining e suas interfaces. 

   

Fonte: Adaptado de Quintella e Soares Jr. (2003, p. 1083). 

Observa-se que o suporte tecnológico na gestão do conhecimento pode utilizar os sistemas 

de informação que, por seu turno, possuem um tipo mais específico de sistema de apoio à decisão  

(SAD), que envolve, mas não limita o processo de KDD, metodologia que, por sua vez, utiliza o 
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data mining (DM) como uma de suas ferramentas ou técnicas, não estando por ele limitado (Soares 

Junior & Quintella, 2005). 

Ainda de acordo com Soares Junior e Quitella (2005), enquanto os métodos tradicionais 

são capazes de tratar apenas as informações explícitas, o KDD é capaz de detectar informações 

armazenadas nas bases de dados, transformando-as em conhecimento. 

O KDD é composto por um conjunto de etapas que, em geral, podem ser reunidas em três 

fases: preparação, análise e interpretação (Fayyad et al., 1996; Han & Kamber, 2000), conforme 

mostra a figura 2, abaixo.  

Figura 2 – Fases do processo de KDD (Fayaad et al, 1996) 

 

Fonte: Fayaad et al (1996). 

Todas essas fases são críticas, sendo que usualmente a fase de análise é a mais complexa. 

Ela compreende, além da etapa de interpretação e avaliação, a etapa de mineração de dados, que 

tem como objetivo encontrar padrões nos dados armazenados. Esta etapa é frequentemente 

confundida na literatura com o próprio processo de KDD (Han & Kamber, 2000). 

2.3 Mineração de Dados 

Como mencionado anteriormente, a mineração de dados é tratada como uma das etapas da 

descoberta de conhecimento em bases de dados. Todavia, salienta-se que, nem todo processo de 

mineração de dados é conduzido em um contexto de KDD. 

Segundo Dantas, Patrício Júnior e Lima (2008): 

Mineração de Dados é o processo de pesquisa em grandes quantidades de dados 

para extração de conhecimento, utilizando técnicas de Inteligência Computacional para 

procurar relações de similaridade ou discordância entre dados, com o objetivo de 

encontrar padrões, irregularidades e regras, com o intuito de transformar dados, 

aparentemente ocultos, em informações relevantes para a tomada de decisão e/ou 

avaliação de resultados.  
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De fato, a mineração de dados possibilita a busca em grandes bases de dados de 

informações desconhecidas, com o objetivo de descobrir padrões relevantes em um contexto 

previamente definido, permitindo aos gestores uma maior agilidade nas tomadas de decisões. 

Portanto, em um contexto de KDD, a descoberta de padrões constitui-se de um processo 

que se inicia pela etapa da seleção dos dados, que documenta de alguma maneira a pergunta que o 

especialista deseja responder. Na etapa seguinte, os dados são pré-processados para que sejam 

entregues estruturados, higienizados, selecionados e padronizados à tarefa de mineração de dados. 

Na etapa de mineração de dados, propriamente dita, pode-se aplicar alguma técnica inteligente 

capaz de encontrar soluções que auxiliam o especialista na descoberta de uma resposta.  

O resultado desta etapa deve ser pós-processada para que se apresentem análises qualitativa 

e/ou quantitativa dos elementos encontrados e, quando possível, apresentados de maneira que 

possam ser interpretados de forma a facilitar a tomada de decisão. 

Assim, feita a apresentação da base legal, e definida conceitualmente a descoberta do 

conhecimento em bases de dados, o próximo passo diz respeito à definição dos procedimentos 

metodológicos, que foram utilizados na pesquisa e que deu origem a este artigo. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente seção objetiva enquadrar a pesquisa, visando definir os procedimentos 

metodológicos a serem utilizados na pesquisa.  

Quanto à natureza, esta pesquisa é exploratória, pois os pesquisadores buscam realizar o 

cruzamento de bases de dados, com o objetivo de gerar conhecimento sobre os estabelecimentos 

que desenvolvem a atividade de extração de argila em Santa Catarina. Além disso, é uma pesquisa 

descritiva, ao descrever o processo e certos atributos das bases de dados escolhidas (Gil, 2008).  

A abordagem do problema é de natureza quantitativa e o problema se refere à coleta dos 

dados durante o processo de investigação. O estudo baseia-se em dados primários, oriundos das 

limitações estabelecidas pelos pesquisadores em várias fases do processo, mas também utiliza 

dados secundários, extraídos de compilações de publicações científicas (Richardson, 1999).  

Sobre os resultados, trata-se de uma pesquisa aplicada, devido ao uso do conhecimento 

gerado com a identificação das lacunas e oportunidades (Lakatos & Marconi, 2006). 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa são a revisão de literatura e a 

pesquisa documental. A revisão bibliográfica é executada a partir de material já publicado em 
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livros e revistas científicas. Já a pesquisa documental utiliza materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico (Gil, 2008). 

 Para a realização do cruzamento das bases de dados do antigo DNPM, SEF, SINTEGRA, 

RFB e IBAMA, foi selecionada a atividade econômica extração de argila, prevista no Código 

Nacional de Atividade Econômica (CNAE), Seção B – Indústrias Extrativas, Divisão 08 – 

Extração de Minerais Não-Metálicos, Grupo 081 – Extração de Pedra, Areia e Argila, Classe 0810-

0 - Extração de Pedra, Areia e Argila, Subclasse 0810-0/07 – Extração de Argila e Beneficiamento 

Associado.  

 As atividades econômicas podem ser classificadas em primárias ou secundárias, conforme 

os resultados econômicos que apresentam. Sendo assim, cada estabelecimento produtivo possui 

apenas uma atividade econômica primária e podem ter diversas atividades econômicas secundárias 

ou nenhuma (IBGE, 2011). 

 Estabelecimento é o local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio 

ou de terceiro, onde a entidade exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente ou 

onde se encontram armazenadas mercadorias, incluindo as unidades auxiliares constantes do 

Anexo VII desta Instrução Normativa (RFB, 2016). 

 O cadastro no CTF/APP deve ser realizado por estabelecimento que desenvolve a atividade 

e não por empresa. O conceito de estabelecimento utilizado pelo Ibama é o mesmo utilizado pela 

Receita Federal do Brasil, logo, cada CNPJ equivale e um cadastro, o qual utilizaremos como 

referência.  

 Após a seleção da atividade econômica, foi realizada busca na base de dados do DNPM 

(atual ANM). Nesta base, a pesquisa foi realizada com os termos de busca de Substâncias: todas 

as opções de argila disponíveis; Fase do Processo: concessão de lavra; Situação: somente ativos; 

Local: Superintendência/SC.  

 A Figura 3, na página 13, demostra a tela de consulta utilizada para selecionar as empresas 

que possuem concessão de lavra para extração de argila no Estado de Santa Catarina. 

A pesquisa na base de dados do DNPM encontrou 176 processos de concessão de lavra de 

argila. Entretanto, foram detectadas situações em que havia mais de um processo para a mesma 

empresa, em épocas distintas. Sendo assim, foi realizada uma depuração dos dados, para saber 

exatamente quantas empresas foram, em algum momento, contempladas pelo órgão federal, com 

a concessão de lavra para extrair argila no Estado de Santa Catarina. Ao final, restaram 87 
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diferentes empresas. Convém registrar que a concessão de lavra do antigo DNPM era dada somente 

para a empresa matriz, ou seja, a matriz recebe a concessão e distribui para as filiais, quando for o 

caso. 

Figura 3 – Tela de consulta utilizada para selecionar as empresas que possuem concessão de 

lavra para extração de argila no Estado de Santa Catarina. 

 
Fonte: DNPM (2017). 

Feita a seleção das 87 empresas por meio da base de dados do então DNPM, foi realizado 

o cruzamento dessas empresas com a base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa 

Catarina (SEF), que contém centenas de milhares de CNPJ cadastrados.  

Devido ao fato da base de dados do antigo DNPM trazer somente os CNPJ das empresas 

matrizes, foi necessário pesquisar na base da SEF pelos radicais de cada CNPJ, para verificar a 

existência de filiais. Foi constatado que, das 87 empresas, 38 possuem uma ou mais filiais. Sendo 

assim, com a ampliação da busca, o número total de empresas (matriz e filial) passou para 262, 

submetidos então a nova busca nas bases da SEF, SINTEGRA e RFB.   

A busca nas bases da SEF, SINTEGRA e RFB teve como objetivo identificar o CNAE 

principal e secundário, com o propósito de constatar se o CNAE de interesse da pesquisa (810007), 

constava no cadastro das empresas e a respectiva situação cadastral de cada uma delas.  O Sistema 

Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços 

(SINTEGRA) permite pesquisar o CNAE principal e secundário e a situação cadastral das 

empresas geradoras de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), na Secretaria 

de Fazenda de cada Estado brasileiro.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Ao final da etapa de depuração dos dados, observou-se que, dos 262 CNPJ submetidos às 

bases de dados da SEF, SINTEGRA e RFB, 203 apareceram em situação cadastral de “Baixa” e/ou 

com ausência do CNAE principal ou secundário nº 810007 cadastrado. Por não serem objeto de 

interesse da pesquisa, foram descartados. Portanto, de todo o processo de depuração dos dados e 

geração de novas informações, restaram 59 CNPJ (matriz e filial) alvos da pesquisa, de 28 

empresas diferentes. 

A primeira observação a ser feita é quanto à diferença entre os códigos e descrição das 

atividades que foram comparadas. Conforme já relatado no decorrer da pesquisa, a atividade 

econômica de extração de argila, possui o código CNAE n. 810007. Ao analisar as informações, 

verificou-se que os CNPJ que encontravam-se cadastrados no CTF/APP, declararam as seguintes 

atividades: na categoria de Extração e Tratamento de Minerais:  1-1- Pesquisa mineral com guia 

de utilização, 1-2 Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento, 1-6 

Pesquisa mineral sem guia de utilização (deixou de existir com atualização normativa) , na 

Categoria Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos 2-1, Beneficiamento de minerais não 

metálicos, não associados a extração , Indústria de Madeira 7-1 Serraria e desdobramento de 

madeira, Gerenciamento de Projetos sujeitos a licenciamento ambiental federal 23-12 Mineração 

(deixou de existir com atualização normativa).  

Salvo as duas descrições de atividades que foram excluídas pela atualização normativa (1-

6 e 23-12), todas as demais têm origem no Anexo I da Resolução CONAMA 237(1997), a qual 

teve a maior parte transcrita para o Anexo VIII da Lei 6.938 (1981) incluído pela Lei 10.165 

(2000). O cruzamento final dos CNPJ com a base de dados do CTF/APP, permitiu constatar a 

existência de CNPJ não cadastrados no CTF/APP, ou seja, em desacordo com a IN 06 (2013). 

É importante destacar que enquanto as autorizações do antigo DNPM eram emitidas 

em nome da matriz, o CTF/APP deve ser realizado apenas no estabelecimento que desenvolve a 

atividade. A base de dados da Receita Federal do Brasil segue essa mesma orientação, porém, 

exige que estabelecimentos administrativos que sejam matrizes e não desenvolvem a atividade, 

declarem todas as atividades econômicas das filiais e que estabelecimentos administrativos de 

apoio, que prestam auxílio, declarem os CNAE deste estabelecimento que auxiliam. 
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Nas empresas cadastradas, verificou-se também a falta de entrega do Relatório Anual de 

Atividades Potencialmente Poluidoras, em desacordo com o que preconiza a Lei nº 10.165 (2000). 

O RAPP é obrigatório para aquelas empresas que estão desenvolvendo a atividade, devendo ser 

entregue, mesmo que seja somente para afirmar que não desenvolveu atividade naquele ano. 

Portanto, pela comparação entre as diferentes bases de dados, foi possível identificar 

indicativos de irregularidades relacionadas ao cadastro no CTF/APP e/ou entrega do RAPP, sendo, 

portanto, potenciais alvos de fiscalização ambiental, quanto à extração de argila no Estado de Santa 

Catarina, por estarem em desacordo com a legislação. 

No tocante à competência de fiscalização, a Lei Complementar 140 (2011) definiu que são 

ações comuns da União, estados e municípios, executar e fazer cumprir a Política Nacional do 

Meio Ambiente, no âmbito de suas atribuições. Para facilitar a cooperação institucional, a mesma 

Lei Complementar indicou que os entes federativos podem valer-se, entre outros instrumentos, de 

Acordos de Cooperação Técnica. 

Em Santa Catarina, a responsabilidade pela gestão do CTF/APP é compartilhada entre o 

Ibama e o Estado de Santa Catarina, conforme o Acordo de Cooperação Técnica n. 10 (2015), 

celebrado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) e o Estado de Santa Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS) e a antiga Fundação do Meio Ambiente de 

Santa Catarina (FATMA), atualmente Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), 

objetivando a gestão integrada dos Cadastros Técnicos Federal e Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

 Neste estudo, foi observado o potencial de se utilizar base de dados de outras entidades, 

aprimorando a gestão remota de forma eficiente, o que permite a identificação mais precisa das 

inconsistências das informações disponíveis no CTF/APP. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada nas bases de dados trouxe à tona uma série de dificuldades, que foram 

encontradas durante a execução do cruzamento dos dados. 

A primeira dificuldade foi mapear as bases de dados que poderiam ser úteis para a pesquisa. 

Foi realizado levantamento preliminar, que apontou as seguintes bases: antigo DNPM, Junta 

Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), SEF, SINTEGRA, RFB, Sistema de 
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Licenciamento Ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (SINFAT -FATMA) 

e CTF/APP-IBAMA.  

Das bases levantadas, a da JUCESC foi desconsiderada na pesquisa, devido à constatação 

de que a base da Receita Federal do Brasil já possui interface com a mesma e os resultados seriam 

repetitivos. A base de dados do SINFAT também foi desconsiderada, pois não abrange todos os 

licenciamentos municipais, previstos na Lei Complementar nº 140 (2011). 

Embora o antigo DNPM não concedia lavra de minerais em nome das filiais, esta base 

demonstrou-se a mais adequada para ser utilizada como ponto de partida da pesquisa, pois, sem a 

autorização para concessão de lavra, nenhuma empresa mineradora pode operar. 

Selecionados os CNPJ que seriam investigados, o próximo passo foi cruzá-los com a base 

de dados da SEF. Na primeira constatação do cruzamento, foi demonstrado que 10 empresas 

selecionadas na base do antigo DNPM não apareceram nas bases da SEF e SINTEGRA. Algumas 

compreensivelmente, por não possuírem a matriz em solo catarinense, mas ocorreram casos em 

que a empresa está sediada em Santa Catarina e não apareceu cadastrada na base de dados da 

Fazenda Estadual. 

A confiabilidade dos dados informados nas bases também é digna de nota. Foi constatada 

a existência de CNPJ que aparece com baixa deferida na SEF, porém está em situação ativa na 

RFB. Outras situações análogas foram identificadas e, por este motivo, a pesquisa utilizou como 

principal referência, a situação com status “ativa” na RFB. 

 Acredita-se que as inconsistências entre os dados armazenados nas bases da SEF, 

SINTEGRA e RFB sejam resolvidas com a implantação da Rede Nacional para a Simplificação 

do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM). A Lei nº 11.598 (2007) criou 

a REDESIM e estabeleceu normas gerais de simplificação e integração do processo de registro e 

legalização de empresários e pessoas jurídicas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Outra dificuldade a ser apontada é a falta de padronização dos códigos cadastrados. Foram 

identificadas incoerências entre o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) informado 

na SEF e RFB que, em tese, deveriam ser iguais. 

Também foi observado que a SEF e a RFB adotam a mesma codificação CNAE para 

classificar as atividades econômicas, ao passo que o CTF/APP do Ibama adota outra codificação, 

aquela prevista na Lei n. 6.938 (1981). Desta forma, a atividade econômica que foi objeto da 
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pesquisa, extração de argila, possui código CNAE 810007. Por sua vez, de acordo com o anexo 

VIII da Lei n. 6.938 (1981), o código com inicial 01(um) é o que trata de extração e tratamento de 

minerais. 

Apesar de todas as dificuldades apontadas, da morosidade para realizar cruzamento das 

bases de dados, devido ao fato de os dados estarem dispersos e cada base possuir sua própria 

finalidade, os resultados da pesquisa só reforçam a importância e necessidade de serem realizados 

esses cruzamentos, para a detecção de informações que indicam a inatividade e inconsistências, as 

quais não estão disponíveis nas bases, de forma isolada. Nesse processo de comparação dos 

registros, o conhecimento é gerado após a definição de regras claras. Mesmo que muitas vezes o 

conhecimento gerado não seja conclusivo, servirá para direcionar a ação de monitoramento e 

controle dos órgãos responsáveis por monitorar as atividades dessas empresas, seja para coletar 

informações ambientais, tributárias ou de direito de extração do minério. 

Dessa forma, a questão proposta foi respondida no decorrer da pesquisa, com a geração de 

conhecimento e das regras de análise dos dados apresentados no presente estudo.  Constatado que 

87 empresas conseguiram a concessão de lavra para extração de argila no então DNPM, os dados 

destes alvos iniciais foram sendo cruzados com outras bases, até chegar nos 59 CNPJ finais, que 

atendiam os critérios previamente estabelecidos na pesquisa. 

Os resultados demonstraram que, dos 59 CNPJ selecionados, parte destes possuía 

indicativos de irregularidades quanto ao cadastro no CTF/APP e/ou entrega do RAPP, sendo, 

portanto, potenciais alvos de fiscalização ambiental, relacionados à extração de argila no Estado 

de Santa Catarina. Acredita-se, portanto, que a integração das bases de dados seja o caminho para 

melhorar a confiabilidade dos dados informados e, também, para a realização de cruzamentos de 

dados com maior grau de assertividade. 

Registra-se que o conhecimento gerado a partir do cruzamento das bases de dados é 

explícito, pois é expresso em números até então dispersos nos dados de cada uma das bases, mas 

que, a partir de combinações de buscas, adicionaram informações aos dados, que somadas a novas 

combinações, resultaram em conhecimento, qual seja, de indicativo de irregularidade de empresas 

de extração de argila em Santa Catarina, quanto ao CTF/APP e/ou entrega do RAPP. 

Por fim, verifica-se a necessidade de aprofundar o estudo das diversas bases de dados 

disponíveis para identificar o potencial de aprimorar a qualidade das informações, necessárias para 
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o devido monitoramento e controle das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos ambientais.  
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