
  
Pós-Graduação em Ciência da Computação                           

Mineração de Dados baseada em Árvores de 
Decisão para Análise do Perfil de Contribuintes

  

Por  

Adriana Carla de Araújo Simões   

Dissertação de Mestrado       

Universidade Federal de Pernambuco 
posgraduacao@cin.ufpe.br 

www.cin.ufpe.br/~posgraduacao   

RECIFE, FEVEREIRO/2008 

http://www.cin.ufpe.br/~posgraduacao


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 Simões, Adriana Carla de Araújo 
       Mineração de dados baseada em árvores de 
decisão para análise do perfil de contribuintes / 
Adriana Carla de Araújo Simões.   –  Recife: O Autor, 
2008. 
      ix, 127  folhas : il., fig., tab. 
 
      Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 
de Pernambuco. CIn. Ciência da Computação, 2008. 

 
       Inclui bibliografia, anexo e apêndices. 
 

1.  Mineração de dados.  I. Título. 
 
       006.312                CDD (22.ed.)           MEI2008-114 





 Universidade Federal de Pernambuco 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA CARLA DE ARAÚJO SIMÕES 
 
 
 
 

“Mineração de Dados baseada em Árvores de Decisão 
para Análise do Perfil de Contribuintes" 

 
 
 
 

ESTE TRABALHO   FOI  APRESENTADO  À   PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
CIÊNCIA  DA  COMPUTAÇÃO  DO  CENTRO  DE  INFORMÁTICA   DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL   DE  PERNAMBUCO  COMO  REQUISITO 
PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE  MESTRE  EM CIÊNCIA DA  
COMPUTAÇÃO. 

 
 
 
 
                                ORIENTADOR: PROF. DR. GERMANO CRISPIM VASCONCELOS 
 
 
 
 
 

RECIFE, FEVEREIRO/2008 



Agradecimentos 
______________________________________________________________________________    

i  

Agradecimentos 

Agradeço do fundo do coração a todos que, de uma forma ou de outra, 

torceram pelo sucesso deste projeto. De uma forma particular e especial, gostaria 

de agradecer: 

A Deus, por ter me concedido o dom da vida, a sabedoria e o alento 

nos momentos mais difíceis que passei no decorrer deste trabalho; 

À minha mãe, por tudo o que sou. Essa conquista eu dedico a você, 

minha mãe, minha estrela, meu porto seguro e que não está mais aqui... 

Ao meu pai, irmã e sobrinha pelo apoio e compreensão quando não 

pude estar presente nos momentos mais sublimes de nossas vidas;  

Ao meu orientador, Professor Germano Crispim Vasconcelos, pelas 

idéias, incentivos e críticas e por ter acreditado em mim desde o início dessa 

jornada tão árdua;  

À amiga Juliana Neiva e ao Prof. Ismar Kaufman que foram os 

primeiros a me incentivar a fazer o mestrado em Inteligência Computacional;  

Aos auditores da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, 

em particular ao Superintendente de Tecnologia da Informação, Nevton Andrade, 

por ter me autorizado a realização do mestrado e ao Maurício Neves, também 

auditor, pelo papel de especialista no domínio, e por me ajudar a montar a base 

de experimentos;  

À equipe de Data Warehouse da Secretaria da Fazenda de 

Pernambuco, da qual também fiz parte, Ana Figlioulo, Gilberto Costa, Felipe 

Koury, Thales Oliveira e Mara Sobral, que tanto me apoiaram nas etapas de ETL 

do projeto;  

Aos grandes amigos Uziel Wanderley e Odomar Brito, que sempre 

estiverem do meu lado, me incentivando e me dando forças, com palavras de 

apoio, carinho e por sempre acreditarem em mim. Costumo dizer que eles serão 

meus eternos anjos da guarda;  

Ao meu amigo Hygino Campos, por todos os momentos que se 

dedicou a me ajudar, me ensinando a utilizar o Excel, e também na revisão do 

Abstract, além de todo o incentivo que sempre me deu. Serei eternamente grata a 

você, Hygino; 



Agradecimentos 
______________________________________________________________________________    

ii   

Aos amigos Jader Toscano, Rosalie Belian, Sandra Lubambo, Denise 

Vasconcellos  e tantos outros, o meu muito obrigada.  

Aos meus futuros amigos da Universidade de NITERÓI-RJ, Renata 

Pereira e Filipe Santos, que me cederam a ferramenta MIDAS, para que eu 

pudesse efetuar os treinamentos nos algoritmos SPRINT e SLIQ. Ao amigo André 

Didier que me ajudou a efetuar os ajustes necessários na ferramenta, com tanta 

competência e concentração;   

Agradecerei sempre por que... simplesmente cada pessoa que passa 

em nossa vida é única. Sempre deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Há 

os que levaram muito, mas não há os que não deixaram nada. Esta é a maior 

responsabilidade de nossa vida e a prova evidente de que duas almas não se 

encontram por acaso . Obrigada por todos vocês existirem e pela oportunidade de 

lhes conhecer...  

        



Resumo 
______________________________________________________________________________    

iii  

RESUMO 

Um dos principais problemas enfrentados por órgãos públicos 

atualmente está associado à ineficiência no uso de informações contidas em 

grandes volumes de dados para a gestão e otimização de recursos públicos nos 

procedimentos de tomada de decisão. Em particular, um dos problemas 

enfrentados por órgãos reguladores como secretarias de fazenda de Estados é 

como identificar comportamentos fraudulentos e de sonegação fiscal por parte de 

contribuintes. 

A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) tem sido 

cada vez mais explorada como uma ferramenta poderosa na otimização dos 

procedimentos de tomada de decisão e na extração automática de informações 

escondidas nos dados de corporações. Em particular, técnicas baseadas em 

árvores de decisão têm sido investigadas e aplicadas como uma das opções de 

ferramental tecnológico em problemas de mineração de dados pela sua 

simplicidade e facilidade de interpretação do conhecimento descoberto, que é 

próximo da linguagem humana. 

Neste trabalho, árvores de decisão baseadas nos algoritmos ID3, 

SPRINT e SLIQ são investigadas e comparadas para a solução do problema de 

análise do perfil de contribuintes com respeito à sonegação fiscal em uma 

situação complexa em larga escala envolvendo um grande número de variáveis e 

dados corporativos da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-

PE).  

Os resultados obtidos objetivamente com os modelos investigados 

quanto à precisão das árvores construídas, interpretação do conhecimento 

minerado e extração de novos conhecimentos ao domínio do problema mostraram 

desempenho satisfatório na tarefa de classificação dos contribuintes quanto a 

irregularidades nos compromissos de pagamentos fiscais. A solução desenvolvida 

foi também analisada e validada subjetivamente por especialistas do domínio 

(auditores fiscais), que demonstraram aceitação no trabalho realizado e 

comprovando a viabilidade e relevância do uso da mineração de dados no 

processo de análise do perfil de contribuintes.   

Palavras-chave: Mineração de Dados, Árvores de decisão, Descoberta de conhecimento 
em Banco de Dados (DCBD)   
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ABSTRACT 

One of the main problems faced by Public Agencies is currently 

associated with inefficiency in the use of information contained in large volumes of 

data for the management and optimization of resources in public decision-making 

procedures. In particular, one of the problems faced by regulatory bodies such as 

Financial Departments is how to identify fraudulent behavior and tax evasion by 

taxpayers. 

The Knowledge Discovery in Databases (KDD) has been increasingly 

used as a powerful tool to optimize the decision-making procedures and the 

automatic extraction of information hidden in the data of corporations. In particular, 

techniques based on decision trees have been investigated and implemented as 

one of the options of technological tools in problems involving data mining for its 

simplicity and easy interpretation of the knowledge discovered, which is close to 

human language. 

In this work, decision-tree algorithms based on the ID3, SPRINT and 

SLIQ are investigated and compared to the solution of taxpayers profile analysis 

problem, with regard to tax evasion in a complex situation on a large scale 

involving a large number of variables and corporate data from the Department of 

Finance of the State of Pernambuco (SEFAZ-PE). 

The results objectively with the models investigated as to the accuracy 

of the trees built, interpretation of knowledge mined and extraction of new 

knowledges to the field of the problem showed satisfactory performance in the 

taxpayers qualification about irregularities in pledges of tax payments. The 

developed solution has also been analyzed and validated subjectively by experts 

of the field (tax auditors), which demonstrated acceptance in the work and proving 

the feasibility and relevance in use data mining in the contributors profile analysis 

process.    

Keywords: Data Mining, Decision trees, KDD (Knowledge Discovery in Database)   
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações Iniciais 

Diante de um conjunto de transformações econômicas observadas ao 

longo da última década, percebe-se um aumento da competitividade no mercado 

mundial entre as empresas através do volume crescente no fluxo de mercadorias, 

serviços e idéias. A atenção às novidades técnicas e à informação, e não mais ao 

capital, passa a ser a melhor estratégia para quem objetiva o sucesso.  

A descoberta automática de conhecimento a partir de dados, útil, 

estratégico e facilmente compreensível para o ser humano é atualmente um dos 

grandes desafios da ciência da computação moderna. 

Cada vez mais, o volume de informações excede a capacidade de sua 

análise pelos métodos tradicionais (planilhas, consultas e gráficos). Esses 

métodos podem gerar relatórios a partir dos dados, mas não conseguem analisá-

los sob o enfoque do conhecimento. Para atender a essa necessidade foram 

pesquisadas e desenvolvidas novas técnicas e ferramentas, que permitem a 

extração de conhecimento a partir de grandes volumes de dados. 

As pesquisas no campo de Mineração de Dados e Descoberta de 

conhecimento têm evoluído rapidamente e técnicas desenvolvidas estão cada vez 

mais sendo utilizadas em aplicações e domínios reais.  

1.2. Motivação 

A motivação para esta dissertação partiu da observação em aplicações 

do mundo real, em que bases de dados corporativas freqüentemente contêm 

tendências desconhecidas, que são de importância estratégica para a 

organização. A partir dessa perspectiva surge a necessidade crescente de se 

extrair informações a partir destes dados, de forma que o conhecimento adquirido 

a partir deles na solução de problemas seja apresentado de uma maneira simples 

e de fácil entendimento para o usuário de Sistemas de Informação. 

Dentro desse contexto, este trabalho visa a estudar técnicas de 

classificação de padrões aplicadas à Análise de Dados em Órgãos Públicos 

relacionadas a procedimentos de tomada de decisão. Em particular, dentre as 
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técnicas de representação utilizadas para classificação de dados, será 

investigada a abordagem de árvores de decisão e serão estudados algoritmos 

que a utilizam. São avaliados e eleitos algoritmos de árvores de decisão de 

acordo com suas características principais e comparados através de métricas 

objetivas e subjetivas.  

Para a descoberta de conhecimento em bases de dados será realizado 

um estudo de caso, que contará com dados reais, obtidos junto à Secretaria da 

Fazenda do Estado de Pernambuco, referente ao departamento de fiscalização, a 

partir da análise do perfil do contribuinte de ICMS, e que será seguido de uma 

avaliação dos resultados obtidos.  

Como qualquer iniciativa de mineração de dados, este trabalho parte 

da hipótese de que é possível descobrir conhecimento novo "escondido" no 

grande volume de dados e ainda, a partir do comportamento conhecido dos 

contribuintes, aumentarem as chances de se descobrir padrões que podem 

explicar e ajudar a classificar o contribuinte a partir do seu perfil. Estas hipóteses 

são reforçadas pela percepção dos especialistas em leis tributárias que possuem 

um claro sentimento de que é possível extrair informação nova e útil e predizer o 

comportamento futuro destes contribuintes, auxiliando os auditores fiscais na 

tomada de decisões visando à proteção contra essas ocorrências, reduzindo os 

impactos causados, neste caso, a sonegação fiscal.  

1.3. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo utilizar a Mineração de Dados como 

meio para auxiliar futuros Sistemas de Apoio à Decisão para análise de perfil de 

contribuintes do ICMS1 do Estado de Pernambuco, através da análise das 

soluções de extração de regras das abordagens de árvores de decisão para um 

problema em larga escala envolvendo grandes bases de dados, no caso, o 

problema de análise de perfil de contribuintes. Para este fim, serão investigadas 

as soluções propostas em relação à complexidade, a qualidade da base de regras 

geradas e o poder de classificação das mesmas. 

Com esta investigação, será possível avaliar quais as vantagens e 

desvantagens dos métodos aplicados em um problema de larga escala e 

considerável complexidade, a análise de perfil de contribuinte, identificando que 
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técnicas podem gerar bases de regras que expliquem melhor as decisões 

tomadas, para que o especialista não só possa tomar a decisão de forma 

acertada, como também possa entender quais os motivos que levaram a esta 

decisão. Esta explicação será fornecida pelas próprias regras, visto que os três 

algoritmos escolhidos podem geram regras simples individualmente. Resta saber 

como se caracterizará a base de regras de forma global, baseando-se na 

quantidade de regras geradas, na complexidade de cada regra, no grau de 

confiança, e no erro de classificação. Com esta análise também será possível 

observar quais informações ocultas foram descobertas no problema investigado, 

após a aplicação de cada algoritmo. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em capítulos da seguinte forma: 

 

O Capítulo 2 define a descoberta de conhecimento em base de dados (KDD2) 

e todas as suas etapas, descrevendo com mais detalhes a etapa de 

mineração de dados, desde os processos, atividades, tarefas e metodologias 

existentes.  

 

O Capítulo 3 descreve a abordagem de mineração de dados (DM3) baseada 

em árvores de decisão, objetivo principal deste trabalho.  

 

O Capítulo 4 descreve a modelagem do problema de análise do perfil de 

contribuintes, apresentando todas as etapas efetuadas baseadas no modelo 

de processo CRISP-DM4. 

 

O Capítulo 5 descreve a avaliação de desempenho no problema investigado, 

mostrando e analisando o resultado de todos os testes realizados com os 

algoritmos de árvores de decisão selecionados. 

 

Por fim, o capítulo 6 traz considerações finais, um resumo do trabalho 

realizado com suas limitações e propostas para fomentar pesquisas futuras.   
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CAPÍTULO 2 - DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASE DE 

DADOS 

2.1. Conceitos 

O termo Descoberta de Conhecimento em Base de Dados , também 

conhecido pela sigla KDD (Knowledge Discovery in Database), foi apresentado 

pela primeira vez em um workshop em Detroit, em 20 de agosto de 1989.  

De acordo com [FAYY96], a descoberta de conhecimento em base de 

dados refere-se a todo o processo não trivial de identificação de padrões válidos e 

potencialmente úteis, perceptíveis a partir dos dados.  

É o processo de extração de conhecimentos (padrões) embutidos nos 

dados. Além disso, os padrões devem ser válidos, novos (previamente 

desconhecidos), potencialmente úteis e compreensíveis. 

Segundo alguns autores há uma confusão entre os termos Mineração 

de Dados e KDD, processo este que possui a Mineração de Dados como principal 

etapa. O termo Mineração de Dados, também conhecido por Data Mining , 

segundo os mesmos autores, deve ser usado exclusivamente para o estágio de 

descoberta do processo de KDD. A tarefa de mineração de dados tem como 

função encontrar padrões úteis em dados, a partir de aplicação de algoritmos 

específicos para a extração de padrões de dados.  

Segundo [PRTM04], o processo de KDD envolve quatro macros 

etapas, segundo a Figura 2.1: 

 

Figura 2.1. Processo de KDD  

A partir da Figura 2.1, podemos observar:   
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2.1.1. Seleção 

Consiste em selecionar um conjunto de dados nos quais o 

descobrimento será realizado. Nesta etapa, faz-se necessária que esta seleção 

seja efetuada em conjunto com o especialista do domínio.  

2.1.2. Pré-processamento 

A limpeza dos dados é realizada através do pré-processamento dos 

dados. Isso se faz através da integração de dados heterogêneos, tratamento de 

ausências de dados, eliminação de dados incompletos, repetição de registros, 

problemas de tipagem, tratamento de ruídos, que são os dados estranhos e/ou 

inconsistentes. A ausência de dados é a indisponibilidade ou a inexistência dos 

mesmos. A indisponibilidade ocorre quando não existe divulgação do dado. 

[Carvalho, 1999]. Em muitas corporações já existe o processo de 

DataWarehouse, no qual já é efetuada a etapa de seleção, limpeza dos dados e 

análise dos dados.  

2.1.3. Transformação 

A transformação efetua a consolidação dos dados nas formas 

apropriadas para a mineração mediante procedimentos de agregação. Raramente 

um projeto inicia-se com a hipótese já definida. Uma das operações principais é 

descobrir subconjuntos da população que se comportem do foco da análise. Em 

muitos casos, a população inteira pode ser muito diversa para compreensão, mas 

detalhes dos subconjuntos podem ser trabalhados. A interação com o conjunto de 

dados leva à formulação das hipóteses.  

2.1.4. Mineração de dados (Data Mining) 

E a principal etapa do processo de descoberta de conhecimento em 

bases de dados, que se preocupa com a busca por padrões nos dados. 

Corresponde à extração de padrões propriamente dita. Para tal, são aplicados 

diversos métodos como regressão, árvores de decisão, redes neurais e regras de 

associação. A Mineração de Dados pode ser vista como uma forma de selecionar, 

explorar e modelar grandes conjuntos de dados para detectar padrões de 

comportamento. Os padrões ajustados representam o conhecimento inferido, o 

que torna uma poderosa ferramenta de auxílio à tomada de decisão.  
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2.1.5. Interpretação dos padrões encontrados, através da 

avaliação de desempenho e da qualidade dos padrões extraídos 

Inclui a interpretação dos padrões descobertos e o retorno a algum 

passo anterior, caso seja necessário, além de uma possível visualização dos 

padrões extraídos, removendo aqueles redundantes ou irrelevantes e traduzindo 

os úteis em termos compreendidos pelos usuários. Estes padrões devem ser 

analisados, avaliados e validados junto ao especialista para saber se a 

descoberta é interessante ou não aos objetivos previamente definidos.   

A mineração de dados não deve confundir-se com a descoberta de 

conhecimentos (KDD), ainda que muitos investigadores considerem que a 

mineração de dados não é mais que um passo essencial no descobrimento de 

conhecimentos. 

2.2. Mineração de Dados (Data Mining  DM) 

2.2.1. Conceitos 

Data Mining (DM) ou mineração de dados descende fundamentalmente 

da estatística clássica, da Inteligência Artificial e de aprendizado de máquina, 

também chamado de machine learning. Seu objetivo é extrair informações mais 

importantes provenientes dos seus bancos de dados, predizendo padrões e 

comportamentos futuros, respondendo a questões que tomariam muito tempo 

para serem resolvidos, possibilitando melhores decisões de negócio. 

Mineração de Dados é um modo de procurar relações e padrões 

interessantes escondidas em um grande conjunto de dados [King (2004)]. 

Estas relações representam conhecimento acerca do conjunto de 

dados explorados e das entidades nela contidas.  

[Decker et al (2004)] definem Mineração de Dados como uma 

metodologia que procura uma descrição lógica ou matemática, eventualmente de 

natureza complexa, de padrões e regularidades em um conjunto de dados.  

Segundo o Gartner Group, define-se Mineração de Dados como sendo 

o processo de se descobrir novas correlações significativas, padrões e 

tendências, através da exploração cuidadosa e analítica de grandes quantidades 

de dados (armazenados em repositórios), usando tanto tecnologias de 

reconhecimento de padrões como técnicas matemáticas e estatísticas . 
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A mineração de dados é freqüentemente descrita como o processo de 

extrair informações válidas, autênticas e acionáveis de grandes bases de dados . 

Em outras palavras, a mineração de dados deriva padrões e tendências que 

existem nos dados. Esses padrões e tendências podem ser coletados juntos e 

definidos como o modelo de mineração [SQL05]. 

Quando se fala em mineração de dados não está se considerando 

apenas consultas complexas e elaboradas em função dos relacionamentos 

existentes entre os dados, e sim da descoberta de novos fatos, regularidades, 

restrições, padrões e relacionamentos.     

Figura 2.2. Diagrama de Mineração de Dados.  

Ainda que a mineração de dados seja muito parecida com a 

aprendizagem automática, há muitas diferenças que devem ser levadas em conta. 

A base de dados geralmente é construída com fins diferentes da Mineração de 

Dados porque a base é desenhada segundo os requerimentos do sistema e não 

segundo os requerimentos do algoritmo de aprendizagem. 

2.2.2. Processos de Mineração de Dados    

Um importante conceito é que construir um modelo de mineração é 

parte de um grande processo que inclui desde a definição de problemas básicos 

que o modelo resolverá, até desenvolver o modelo no ambiente de trabalho. Esse 

processo pode ser definido usando seis etapas básicas [SQL05]: 

 

Definição do problema 

 

Preparação dos dados 

 

Exploração dos dados 

 

Construção de modelos 

 

Exploração e validação dos modelos 

 

Depuração e atualização de modelos.  

A figura 2.3 descreve o relacionamento entre cada etapa no processo: 

E BD 
DM exemplos 

Codificação dos 
exemplos 
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Figura 2.3. Diagrama de relacionamentos entre os processos de Mineração de Dados 

[SQL05]. 

Embora o processo na figura 2.3 seja circular, cada etapa não é 

necessariamente passada para a próxima. Criar um modelo de mineração de 

dados é um processo dinâmico e iterativo. Após a exploração dos dados, pode-se 

achar que os dados são insuficientes para criar o modelo de mineração 

apropriado. Sendo assim, o processo é retornado à etapa de exploração dos 

dados. 

Podem ser construídos muitos modelos e eles não responderem o 

problema proposto quando definido. Dessa forma, será necessário redefinir o 

problema. Algumas vezes, também, será necessário atualizar os modelos após o 

desenvolvimento porque muitos dados vão se tornando disponíveis com o passar 

do tempo. 

É importante entender que criar um modelo de mineração de dados é 

um processo, e que cada etapa no processo pode ser repetida tantas vezes 

quanto necessárias para se criar um bom modelo.  

2.2.2.1. Definição do modelo  

A primeira etapa no processo de mineração de dados é definir 

claramente o problema do negócio. Essa etapa inclui: 

 

Identificar as características dos problemas e as áreas na organização onde a 

análise de dados pode prover valor, transformando-as em informações úteis; 

 

Definir o escopo do problema;  

 

Definir as métricas pelo qual o modelo será avaliado;  
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Definir o objetivo final para o projeto de mineração de dados.  

Essas tarefas são traduzidas em questões como: 

 
O que está sendo procurado? 

 
Quais atributos do conjunto de dados estão sendo pesquisados? 

 
Quais tipos de relacionamentos estão sendo procurados? 

 

Deseja-se fazer predições do modelo de mineração de dados ou apenas 

procurar padrões interessantes e associações? 

 

Como os dados são distribuídos? 

 

Como as colunas estão descritas, ou se existem múltiplas tabelas, como elas 

estão documentadas?  

Para responder essas questões, deve-se fazer um estudo de 

viabilidade dos dados para investigar as necessidades dos usuários do negócio. 

Caso os dados não sejam suficientes para as necessidades dos usuários, deve-

se redefinir o projeto. 

2.2.2.2. Preparação dos dados 

A segunda etapa no processo de Mineração de Dados é consolidar e 

limpar os dados que foram identificados no item 2.2.2.1. 

A preparação dos dados envolve as tarefas de seleção e 

transformação dos dados.   

Nesta etapa todas as atividades são planejadas para se chegar ao final 

da carga dos dados no ambiente de mineração de dados. A preparação dos 

dados vai de acordo com o algoritmo escolhido. Dependendo da escolha, os 

dados serão formatados de maneiras diferentes.   

O primeiro requisito para que a classificação seja bem sucedida é 

possuir dados de boa qualidade. Isto implica limpeza e validação dos campos, 

tornando-os úteis ao processo. O cuidado na definição da classe alvo é outro 

requisito para o sucesso do modelo.  

Para se construir um banco de dados para a Mineração de Dados, é 

preciso definir os grupos de dados e entender cada atributo. Esses grupos podem 

ser encontrados na companhia ou serem provenientes de fontes externas 

[BRB01]. 

Durante a seleção de dados, às vezes se faz necessário executar 

junções de tabelas espalhadas pela corporação ou eliminar linhas/colunas de 
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tabelas. Os métodos de transformação incluem organizar dados na forma 

desejada e converter um tipo de dado em outro tipo.  

Dados podem estar espalhados pela companhia e armazenados em 

diferentes formatos, ou podem conter inconsistências (dados de entrada faltando 

ou defeituosos). Antes do início da construção do modelo, esses problemas 

devem ser resolvidos. Geralmente, a equipe trabalha com bases de dados muito 

grandes e não pode pesquisar toda transação.  

Por outro lado, as técnicas de mineração de dados podem ser 

aplicadas sobre banco de dados operacionais ou sobre Data Warehouse (DW) ou 

DataMart. Nestes casos, tem-se uma informação melhor, pois os dados 

normalmente são preparados antes de serem armazenados no DataWarehouse 

ou DataMart [DIAL98].  

A preparação dos dados costuma consumir mais de 50% do tempo e 

recursos destinados ao projeto e é essencial para o sucesso da aplicação 

[BRBAL97].  

A realização das tarefas desta etapa exige conhecimento dos dados 

operacionais e de seus relacionamentos, disponibilidade de tempo do analista 

e/ou usuário e alguns cuidados na escolha de subconjuntos de atributos e de 

dados.   

2.2.2.3. Exploração dos dados 

A terceira etapa no processo de mineração de dados é explorar os 

dados preparados. Os dados devem ser entendidos para se tomar decisões 

apropriadas ao serem criados os modelos. Técnicas de exploração incluem 

calcular os valores máximos e mínimos, calcular a média e o desvio padrão, e 

procurar por distribuição dos dados. Após a exploração dos dados, pode-se 

verificar se os dados contêm defeitos, e então podem ser inventadas estratégias 

para a solução desses problemas. 

2.2.2.4. Construção de modelos 

A quarta etapa no processo de mineração de dados envolve a escolha 

e aplicação de técnicas de mineração de dados sobre os dados selecionados. 

Técnicas diferentes podem ser aplicadas para o mesmo problema e, por vezes,  
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exigem formatos de dados diferentes, o que sugere prováveis retornos à fase de 

preparação dos dados. 

Na etapa anterior à construção dos dados, devem-se separar 

randomicamente os dados preparados em conjunto de dados de treinamento e 

testes. O conjunto de dados de treinamento é usado para construir o modelo, e o 

conjunto de dados de teste, para testar a exatidão do modelo criando filas de 

predições.  

A construção do modelo varia de técnica para técnica. Para a 

classificação, o conjunto de treinamento é usado para gerar uma explicação da 

variável alvo em relação às variáveis independentes. Essa explicação pode ser na 

forma de uma árvore de decisão, através de uma rede neural ou de outra relação 

entre a variável que se deseja classificar e as demais variáveis da base de dados.  

O conhecimento adquirido da etapa de exploração dos dados deve ser 

usado para ajudar a definir e criar o modelo de mineração. Um modelo contém 

colunas de entrada, uma coluna de identificação e uma coluna de predição.  

Após ser definida a estrutura do modelo de mineração, este é 

processado, populando a estrutura vazia com os padrões que descrevem o 

modelo. Esse processo é conhecido como treinamento do modelo.  Padrões são 

achados passando os dados originais pelo algoritmo matemático.  

O modelo de mineração é definido por um objeto de estrutura de 

mineração, um modelo de objeto de mineração dos dados e um algoritmo de 

mineração.  

2.2.2.5. Exploração e validação dos modelos 

A quinta etapa no processo de mineração de dados é explorar os 

modelos que foram construídos, para testar sua efetividade. 

O modelo não deve ser desenvolvido num ambiente de produção sem 

antes ser testado. Muitos modelos devem ser criados para se escolher o que 

executa melhor. Se nenhum dos modelos que foram criados na etapa de 

Construção de modelos executarem bem, deve-se retornar às etapas anteriores, 

a fim de se redefinir o problema ou re-investigar os dados no conjunto de dados 

original. 

Tendências e padrões descobertos pelos algoritmos podem ser 

explorados por ferramentas de visualização.  
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2.2.2.6. Disponibilidade e atualização de modelos 

A última etapa no processo de mineração de dados é disponibilizar o 

modelo que foi mais bem executado, em um ambiente de produção. A partir daí, 

muitas tarefas podem ser executadas, dependendo da necessidade da 

organização. Algumas tarefas que podem ser executadas são: 

 

Usar os modelos para criar predições, que podem ser usadas para tomar 

decisões gerenciais. 

 

Embutir funcionalidades de mineração diretamente numa aplicação.  

 

Usar serviços de integração para criar pacotes onde o modelo de mineração é 

usado para separar inteligentemente dados de entrada em múltiplas tabelas. 

Por exemplo, se uma base de dados é continuamente atualizada com clientes 

potenciais, o modelo de mineração pode ser usado para separar dados de 

entrada em clientes que compram um determinado produto e clientes que não 

compram o produto.        

 

Atualizar o modelo é parte da estratégia de disponibilidade. Pelo fato de novos 

dados estarem entrando na organização, o modelo deverá ser reprocessado 

para provar sua eficácia.  

2.2.3. Atividades e Tarefas de Mineração de Dados 

A Figura 2.4 mostra de forma hierárquica uma visão sistemática das 

atividades e tarefas de Mineração de Dados.  

  

Figura 2.4. Atividades e tarefas de mineração de dados [REZMF03] 



 
Descoberta de Conhecimento em Base de Dados 

______________________________________________________________________________  

13

 
As atividades preditivas (ou supervisionadas) buscam identificar a 

classe de uma nova amostra de dados (tendências futuras), a partir do 

conhecimento adquirido de um conjunto de amostras com classes conhecidas. 

As atividades descritivas (ou não-supervisionadas) trabalham com um 

conjunto de dados que não possuem uma classe determinada, buscando 

identificar padrões de comportamento comuns nestes dados.  

As tarefas de classificação e regressão são as duas que constituem as 

atividades preditivas de mineração de dados. A diferença entre elas é que a 

classificação prediz valores discretos (classes) e a regressão modela funções 

contínuas. 

A tarefa de classificação utiliza um banco de dados de treinamento 

contendo atributos numéricos e categóricos, chamados atributos preditores, e do 

atributo de classe (target attribute), indicando a que classe o registro pertence.  

O objetivo da tarefa de classificação é extrair do banco de dados de 

treinamento um modelo que descreva cada classe a partir dos atributos 

preditores. O modelo gerado pode ser usado para prever a classe de registros 

com classe desconhecida.  

2.2.4. Metodologia para Mineração de Dados 

Pela característica de indeterminismo de sistemas de descoberta de 

conhecimento em banco de dados, o seu desenvolvimento é uma tarefa muito 

complexa. Sendo assim, torna-se necessário o uso de uma metodologia completa 

e sistemática.  

Uma metodologia de engenharia de software é um processo para a 

produção organizada de software, com utilização de uma coleção de técnicas 

predefinidas e convenções de notação. Uma metodologia costuma ser 

apresentada como uma série de etapas, com técnicas e notação associadas a 

cada etapa. [RBGAL94].  

Geralmente, as metodologias para o desenvolvimento de sistemas de 

descoberta de conhecimento procuram solucionar questões relativas a 

determinadas etapas do processo de desenvolvimento desses sistemas e não 

apresentam notação para representar as características do sistema como um 

todo, não incluindo formalismo na especificação desses sistemas.  
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2.2.4.1. Modelo de Processo CRISP-DM 

O Modelo de Processo CRISP-DM5 define um processo de mineração 

de dados não linear [CRISP01], conforme pode ser visto na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Fases do Modelo de Processo CRISP-DM (CRISP-DM, 2001).  

O ciclo de vida do projeto de mineração de dados consiste de seis 

fases. 

A seqüência dessas fases não é rigorosa e depende do resultado de 

cada fase ou de qual tarefa particular de uma fase precisa ser executada na 

próxima fase. As flechas indicam as dependências mais importantes e freqüentes 

entre as fases. 

O círculo externo na Figura 2.5 simboliza a natureza cíclica da 

mineração de dados. Um processo de mineração de dados continua após uma 

solução ter sido descoberta.  

Cada fase do modelo é definida sucintamente, abaixo: 

Entendimento do Negócio (Business Understanding) - É a fase inicial do 

processo e visa o entendimento dos objetivos do projeto e dos requisitos sob o 

ponto de vista do negócio. A partir do conhecimento adquirido, o problema de 

mineração de dados é definido e um plano preliminar é projetado para ativar os 

objetivos.  

Entendimento dos Dados (Data Understanding) - Inicia com uma coleção de 

dados e procede com atividades que visam buscar familiaridade com os dados, 

identificar problemas de qualidade de dados, descobrirem os primeiros 
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discernimentos nos dados ou detectar subconjuntos interessantes para formar 

hipóteses da informação escondida.  

Preparação de Dados (Data Preparation) - Cobre todas as atividades de 

construção do conjunto de dados final. As tarefas de preparação de dados são 

geralmente desempenhadas várias vezes e não em qualquer ordem prescrita. 

Estas tarefas incluem seleção de tabelas, registros e atributos, bem como 

transformação e limpeza dos dados para as ferramentas de modelagem. 

Modelagem dos dados (Modelling) - Várias técnicas de modelagem são 

selecionadas e aplicadas e seus parâmetros são ajustados para valores ótimos. 

Geralmente, existem várias técnicas para o mesmo tipo de problema de 

mineração de dados. Algumas técnicas têm requisitos específicos na formação de 

dados. Portanto, retornar à fase de preparação de dados é freqüentemente 

necessário. 

Avaliação (Evaluation) - O modelo construído na fase anterior é avaliado e os 

passos são revistos e executados na sua construção para se ter certeza de que o 

modelo representa os objetivos do negócio. O principal objetivo é determinar se 

existe alguma questão de negócio importante que não foi suficientemente 

considerada. Nesta fase, uma decisão sobre o uso dos resultados de mineração 

de dados deverá ser alcançada. 

Utilização ou Aplicação (Deployment) - Vem após o modelo ser construído e 

avaliado. O analista pode recomendar ações a serem tomadas baseando-se 

simplesmente na visão do modelo e de seus resultados ou o modelo pode ser 

aplicado a diferentes conjuntos de dados. Esta última fase não foi executada por 

não pertencer ao escopo do trabalho proposto. 

2.2.5. Técnicas de Mineração de Dados 

As técnicas de mineração de dados são aplicadas em sistemas de 

descoberta de conhecimento em banco de dados com o objetivo de extrair 

informações estratégicas escondidas em grandes bancos de dados não refinados, 

por meio da pesquisa dessas informações e da determinação de padrões, 

classificações e associações entre elas. O entendimento dessas informações e 

padrões gera conhecimento [GBLGR99]. 

Não há uma técnica que resolva todos os problemas de mineração de 

dados. Diferentes métodos servem para diferentes propósitos e cada método 
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oferece vantagens e desvantagens [HARR98]. A familiaridade com as técnicas é 

necessária para facilitar a escolha de uma delas de acordo com os problemas 

apresentados.  

Dentre as técnicas mais utilizadas em Mineração de Dados estão: 

Indução de regras e árvores de decisão, que tem como objetivo principal 

separar as classes; tuplas de classes diferentes tendem a ser alocadas em 

subconjuntos diferentes, cada um descrito por regras simples em um ou mais 

itens de dados. A técnica de árvore de decisão é apropriada às seguintes tarefas: 

classificação e regressão; Redes Neurais Artificiais, que são sistemas 

modelados seguindo analogia com o funcionamento do cérebro humano e são 

formados de neurônios artificiais conectados de maneira similar aos neurônios do 

cérebro humano [GBLGR99].  Apesar de não gerar conhecimento explícito, são 

bastante empregadas nas tarefas de classificação, estimativa e segmentação; 

Aplicações de Algoritmos Genéticos que fazem parte da computação evolutiva. 

São métodos generalizados de busca e otimização que simulam os processos 

naturais de evolução. É usado em mineração de dados para formular hipóteses 

sobre dependências entre variáveis, na forma de algum formalismo interno 

[GBLGR99]. A técnica de algoritmos genéticos é apropriada às tarefas de 

classificação e segmentação; Descoberta de regras de associação, que 

estabelece uma relação estatística entre certos itens de dados em um conjunto de 

dados [GBLGR99]. Esta técnica é apropriada à tarefa de associação; Raciocínio 

Baseado em Casos, também conhecido como MBR (Memory-Based Reasoning 

 

raciocínio baseado em memória), em que tenta solucionar um dado problema 

fazendo uso direto de experiências e soluções passadas, e tem como base o 

método do vizinho mais próximo [HARR98]. Esta técnica é apropriada às 

seguintes tarefas: classificação e segmentação; Lógica Fuzzy ou Difusa, que é 

uma coleção de variáveis de entrada (sendo cada uma, coleção de conjuntos), 

uma coleção de conjuntos para a variável de saída e uma coleção de regras que 

associam as entradas para resultar em conjuntos para a saída. Com a lógica 

Fuzzy as variáveis não são tratadas como tendo apenas um estado atual, mas 

sim com n estados, cada um com um grau de associação [GEO01]. 

Para este projeto, a técnica de árvore de decisão foi escolhida, com a 

proposta de exploração dos dados de contribuintes através de tecnologias de 

inteligência artificial, para melhoria na tomada de decisão.   
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As árvores de decisão, amplamente utilizadas em algoritmos de 

classificação, são consideradas pela comunidade científica como uma importante 

técnica para implementar a tarefa de classificação pois sua representação é 

simples e intuitiva e de fácil compreensão, o tempo de geração do modelo é 

substancialmente menor em comparação ao de outras técnicas, o que viabiliza o 

seu uso para grandes bancos de dados, a qualidade do modelo gerado é igual ou 

maior a de outras técnicas, não requer informações adicionais porque as 

informações contidas no banco de treinamento são suficientes, e podem ser 

facilmente convertidas em consultas SQL para acessar bancos de dados 

armazenados em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD).   

Os resultados obtidos, após a construção de uma árvore de decisão 

são dados organizados e utilizados de maneira compacta e que são utilizados 

para classificar novos casos [HOLSIE94] e [BRZ99]. 

2.2.6. Aplicações potenciais em Mineração de Dados 

As técnicas de mineração de dados podem ser aplicadas a uma 

variedade de Sistemas de Apoio à decisão. Particularmente, áreas que envolvem 

contrapartidas, a saber:  

Marketing  Análise de Comportamento de Consumidor com base nos padrões de 

compra, estratégias de marketing, incluindo propaganda, localização de lojas e 

mala direta; segmentação de clientes, lojas ou produtos; projeto de catálogos, 

layout de lojas e campanhas publicitárias.  

Finanças 

 

Análise de avaliação para concessão de crédito a clientes, 

segmentação de contas a receber, análise de desempenho de investimentos 

financeiros, avaliação de opções financeiras e detecção de fraudes.  

Indústria 

 

Otimização de recursos como equipamento, força de trabalho e 

matéria-prima; projeto ótimo de processos de produção, layouts de lojas e 

projetos de produtos, com base nas exigências dos clientes. 

Saúde 

 

Análise de eficácia de certos tratamentos; otimização de processos 

dentro de um hospital, relacionamento de dados sobre o estado de saúde do 

paciente com a qualificação médica; análise de efeitos colaterais de drogas.  

Área biomédica 

 

Aparelhos eletrônicos para detectar e identificar grupos de 

riscos para os pacientes e trabalhar na prevenção de possíveis doenças.  
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CAPÍTULO 3 - ÁRVORES DE DECISÃO PARA MINERAÇÃO DE 

DADOS 

3.1. Introdução 

O pesquisador australiano, Ross Quinlan, da Universidade de Sydney é 

considerado o pai das árvores de decisão. Ele desenvolveu a tecnologia através 

do algoritmo ID36 [Mit97b] em 1983 e tinha como finalidade determinar quais 

campos de informação eram importantes e se relacionavam com o problema. O 

ID3 é considerado até hoje, um dos principais algoritmos de árvores de decisão.  

Árvores de decisão são modelos estatísticos utilizados em problemas 

de predição supervisionada, onde um conjunto de atributos é utilizado para 

predizer o valor de um atributo de saída (atributo alvo ou target), sendo o 

mapeamento destas entradas para a saída denominado modelo preditivo. Os 

dados utilizados são um conjunto de casos (observações) que contém valores das 

entradas e do resultado. Este modelo é aplicado em novos casos onde o 

resultado é desconhecido. A árvore de decisão tem esse nome porque o modelo 

preditivo é representado numa estrutura semelhante a uma árvore. A árvore é 

sempre lida de forma descendente, iniciando-se pelo nó raiz. Cada nó interno 

representa uma quebra baseada nos valores de um atributo de entrada. Os nós 

terminais de uma árvore são chamados folhas, que representam o resultado 

predito.  

Na árvore de decisão, o processo de classificação de dados se dá em 

dois passos: treinamento (ou aprendizado) que é caracterizado pela construção 

de um modelo que descreve um conjunto predeterminado de classes de dados, e 

teste, que se refere à análise de desempenho do modelo.  

O algoritmo de treinamento constrói a árvore de decisão 

recursivamente, de cima para baixo, identificando o atributo mais importante 

(atributo divisor ou de teste), isto é, aquele que faz a maior diferença para a 

classificação das amostras disponíveis (atributo que possui o maior ganho de 

informação). 

No teste, o modelo construído é testado, onde ele é usado para 

classificar um novo conjunto de amostras, independente daquelas usadas no 

treinamento. Como este conjunto também possui as classes conhecidas, após a 
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classificação, pode-se calcular o percentual de acertos, comparando as classes 

preditas pelo modelo com as classes esperadas (ou conhecidas). Este percentual 

é conhecido como exatidão do modelo para o conjunto de teste em questão. Se a 

precisão for considerada aceitável, o modelo pode ser usado na classificação de 

amostras desconhecidas futuras. Além deste critério de avaliação, ainda podemos 

avaliar o desempenho, a robustez, a escalabilidade e a interpretabilidade. O 

desempenho avalia os custos computacionais envolvidos na geração e na 

utilização do modelo; a robustez é a habilidade de o modelo fazer predições 

corretas em amostras com atributos faltando ou com ruídos; a escalabilidade é a 

habilidade de construir um modelo eficiente a partir de grandes quantidades de 

dados; e a interpretabilidade é a habilidade de tornar compreensível o 

conhecimento gerado pelo modelo.  

Uma árvore de decisão está ilustrada na Figura 3.1, onde cada elipse é 

um teste em um atributo para um dado conjunto de dados de pacientes. Cada 

retângulo representa uma classe, ou seja, o diagnóstico. Para diagnosticar 

(classificar) um paciente basta começar pela raiz, seguindo cada teste até que 

uma folha seja alcançada. Dependendo do resultado obtido em um teste, deve-se 

descer por um dos ramos da árvore de decisão.  

Para classificar um exemplo desconhecido, a árvore é distribuída para 

baixo, de acordo com os valores dos atributos testados em nós sucessivos, e 

quando uma folha é alcançada o exemplo é classificado de acordo com a classe 

atribuída à folha. 

Se o atributo a ser testado em um nó for nominal, o número de nós 

filhos é geralmente o número de possíveis valores do atributo. Nesse caso, desde 

que exista uma ramificação para cada valor possível, o mesmo atributo não será 

mais testado.   

Figura 3.1  Árvore de decisão simples para o diagnóstico de um paciente. 

Paciente se 
sente bem? 

saudável 
Paciente 
tem dor? 

Temperatura 
do paciente

 

doente

 

saudável

 

doente

 

Sim 

Não 

Não 
Sim 

 37

 

< 37

 



 
Árvores de Decisão para Mineração de Dados 

______________________________________________________________________________    

20 

Se o atributo for numérico, o teste em um nó geralmente determina se 

o seu valor é maior ou menor que uma constante predeterminada, dando dois 

caminhos a serem percorridos separadamente. 

Alternativamente, uma terceira separação pode ser usada, para o caso 

onde existem diferentes possibilidades. Por exemplo, o atributo como tipo inteiro 

pode ser tratado como menor que , maior que e igual a . Quando se trata de 

um atributo como tipo real, em que a opção igual a não se adéqua, o teste 

poderá ser feito em três ramificações: abaixo , entre e acima .   

As vantagens principais das árvores de decisão são que elas fazem 

decisões levando em consideração as regras que são mais relevantes, além de 

serem compreensíveis para a maioria das pessoas. Ao escolher e apresentar as 

regras em ordem de importância, as árvores de decisão permite aos usuários ver, 

na hora, quais fatores mais influenciam os seus trabalhos. Tornam-se cruciais 

quando há necessidade de explicar as razões por detrás de uma determinada 

tomada de decisão.  

A árvore de decisão pode apresentar alguma desvantagem com 

relação ao desempenho quando as classificações são mal elaboradas pelo 

usuário. Sendo assim, é necessário utilizar técnicas de compactação da árvore 

para podar possíveis condições desnecessárias. Além disso, possui pouca 

robustez a dados de grande dimensão, sua exatidão é afetada por atributos pouco 

relevantes e alguns algoritmos ainda tem dificuldade em lidar com dados 

contínuos.  

3.2. Ganho de Informação e Entropia 

A seleção adequada do atributo associado ao teste de divisão de um 

nó interno tem influência direta no tamanho final da árvore de decisão. Uma 

função bastante popular utilizada na avaliação de divisão de nós é conhecida 

como função de entropia [Mit97b] ou medida de ganho de informação. O atributo 

com maior ganho de informação é escolhido como o atributo teste para o nó 

corrente. Esse atributo minimiza a informação necessária para classificar os 

exemplos em partições resultantes e reflete a menor aleatoriedade ou impureza 

nessas partições. 

A medida do ganho de informação é usada para selecionar o atributo 

teste de cada nó na árvore. O atributo com o maior ganho de informação (ou 
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maior redução de entropia) é escolhida como o atributo teste para o nó corrente. 

Esse atributo minimiza a informação necessária para classificar os exemplos nas 

partições resultantes e reflete a impureza nessas partições. Esse tipo de 

abordagem teórica minimiza o número esperado de testes necessários para 

classificar um objeto e garantir que uma simples (mas ao necessariamente a mais 

simples) árvore seja encontrada [HNKMB01].   

Sendo S um conjunto de s amostras de dados e supondo que S possui 

m classes distintas Ci (i=1,..., m) e sendo si o número de amostras de S com 

classe igual a Ci, a informação necessária para classificar uma determinada 

amostra é: 

  

onde pi é a probabilidade que uma amostra qualquer pertença à classe Ci e é 

calculada como si / s. O uso da função log na base 2 representa o número de bits 

necessários para codificar a informação.   

Caso um atributo A possua v valores distintos {a1, a2, ..., av}, ele 

pode ser usado para particionar S em v subconjuntos, {S1, S2, ..., Sv}, onde Sj 

contém todas as amostras de S com o atributo A igual a aj. Se A for selecionado 

como atributo de teste, então estes subconjuntos serão distribuídos pelos v ramos 

descendentes do nó rotulado com A [HNKMB01].   

Seja sij o número de amostras da classe Ci num subconjunto Sj. A 

entropia, ou informação esperada baseada no particionamento em subconjuntos 

de A, é dada por: 

 

onde (s1j + ... + smj) / s é o peso do j-ésimo subconjunto. Corresponde ao número 

de amostras deste subconjunto que possuem o atributo A igual a aj, dividido pelo 

numero total de amostras de S. O menor valor da entropia é a maior pureza dum 

subconjunto de partições.  

Para um determinado subconjunto Sj, a informação é calculada como 

segue: 

(3.1) 

(3.2) 
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onde pij é a probabilidade que uma amostra de Sj pertença à classe Ci e é 

calculada como sij / |Sj|. 

Por fim, o ganho de informação é calculado como:  

 

Ou seja, o Ganho(A) é a redução esperada na entropia causada a 

partir do conhecimento do valor do atributo A.  

A partir do conjunto de treinamento da tabela 3.1, será exemplificada a 

indução da árvore de decisão. Cada linha da tabela 3.1 é um exemplo. O atributo 

classe da tabela é determinada pela última coluna da tabela, denominada de 

atributo JOGAR, e possui dois valeres distintos: Sim e Não (m = 2). Do total de 

14 (S) amostras, 9 (s1) são da classe Sim e 5 (s2), da classe Não . 

A informação necessária para classificar uma determinada amostra é 

calculada pela equação (3.1) , resultando em: 

  

Tabela 3.1  Situações favoráveis ou não para Jogar Tênis [Mit97b]  

Exemplo Aparência Temperatura Umidade Vento Jogar 

E1 Ensolarado Quente Alta Falso Não 

E2 Ensolarado Quente Alta Verdade Não 

E3 Nublado Quente Alta Falso Sim 

E4 Chuvoso Suave Alta Falso Sim 

E5 Chuvoso Fresco Normal Falso Sim 

E6 Chuvoso Fresco Normal Verdade Não 

E7 Nublado Fresco Normal Verdade Sim 

E8 Ensolarado Suave Alta Falso Não 

E9 Ensolarado Fresco Normal Falso Sim 

E10 Chuvoso Suave Normal Falso Sim 

E11 Ensolarado Suave Normal Verdade Sim 

E12 Nublado Suave Alta Verdade Sim 

E13 Nublado Quente Normal Falso Sim 

E14 Chuvoso Suave Alta Verdade Não 

 
(3.3) 

(3.4) 



 
Árvores de Decisão para Mineração de Dados 

______________________________________________________________________________    

23 

3.2.1 Cálculo da entropia para atributos discretos  

O cálculo da entropia de cada atributo é feito quantificando-se a 

distribuição de amostras por classe, considerando cada instância de cada atributo 

(sij) e calculando a informação esperada para cada uma das distribuições, 

utilizando a equação (3.3). A tabelas 3.2 apresenta esses valores.   

Tabela 3.2  Amostras distribuídas por Classe e por Instância de cada atributo  

Atributo Instância Classe Amostras Informação 

Sim  s11 = 2 Ensolarado  

Não s21 = 3  I(s11, s21) = 0,971

 

Sim s12 = 4 Nublado 

Não s22 = 0  I(s12, s22) = 0 

Sim s13 = 3 

   

APARÊNCIA 

Chuvoso 

Não s23 = 2  I(s13, s23) = 0,971

 

Sim s11 = 2 Quente 

Não s21 = 2  I(s11, s21) = 1 

Sim s12 = 4 Suave 

Não s22 = 2  I(s12, s22) = 0,918

 

Sim s13 = 3 

  

TEMPERATURA  

Fresco 

Não s23 = 1  I(s13, s23) = 0,811

 

Sim s11 = 3 Alta  

Não s21 = 4  I(s11, s21) = 0,985

 

Sim s12 = 6 

UMIDADE  

Normal 

Não s22 = 1  I(s12, s22) = 0,592

 

Sim s11 = 3 Sim 

Não s21 = 3  I(s11, s21) = 1 

Sim s12 = 6 

VENTO 

Não 

Não s22 = 2  I(s12, s22) = 0,811

   

A entropia será calculada conforme a equação 3.2. Para estas 

amostras, tem-se que a entropia de cada uma é: 

E (aparência) = 0,694 

E (temperatura) = 0,911 

E (umidade) = 0,789 

E (vento) = 0,892 

3.2.2 Cálculo do Ganho de Informação para atributos discretos  

Para se calcular o Ganho para cada atributo, utiliza-se a equação (3.4):  
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Ganho (aparência) = 0,940  0,694 = 0,246 

Ganho (temperatura) = 0,940  0,911 = 0,029 

Ganho (umidade) = 0,940  0,789 = 0,151 

Ganho (vento) = 0,940  0,892 = 0,048 

Por ter o maior ganho de informação, o atributo APARÊNCIA será o 

escolhido como o divisor do nó raiz da árvore.  

Os cálculos serão continuados recursivamente. A Figura 3.2 mostra a 

possibilidade para uma nova ramificação quando o atributo é Ensolarado (um 

valor do atributo Aparência ). 

É claro, a nova ramificação no atributo Aparência não irá produzir 

nada novo, apenas outros três atributos que serão considerados. O ganho de 

informação para cada saída, quando o atributo Aparência = Ensolarado , será: 

Ganho (temperatura) = 0,571 bits. 

Ganho (umidade)  = 0,971 bits. 

Ganho (vento)  = 0,020 bits. 

Então, será selecionado o atributo Umidade como o atributo de 

ramificação. Não existe necessidade de ramificar esses nós, então a ramificação 

é finalizada.  

A aplicação continua com a mesma idéia e conduz à árvore da decisão 

da Figura 3.2. Idealmente, o processo termina quando todos os nós da folha são 

puros, isto é, quando contém todos os exemplos tendo a mesma classificação.  

Contudo, talvez não seja possível ramificar nessa feliz situação, porque 

o conjunto de treinamento pode conter dois exemplos com conjunto de atributos 

idênticos para classes diferentes. Conseqüentemente, nós paramos quando os 

dados não podem mais ser ramificados.   
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(a) (b)             

(c)

 

Figura 3.2 - Árvore expandida para a base de dados TEMPO 

3.2.3 Cálculo da entropia e do ganho de informação para 

atributos numéricos  

Para demonstrar o processo de indução da árvore de decisão, é 

descrito a seguir um exemplo [QUI98]. Esse exemplo contém medições diárias de 

condições meteorológicas dos seguintes atributos: 

Aparência - indica como o dia está e pode assumir os valores discretos: 

ensolarado, nublado ou chuvoso.  

Temperatura 

 

indica a temperatura em Graus Celsius e pode assumir um valor 

numérico. 

Umidade 

 

Indica a porcentagem da umidade relativa do ar e pode assumir um 

valor numérico. 

Vento  indica se há ou não vento e pode assumir sim ou não.  

aparência

 

Não 
Não 
Não 

 

Sim 
Sim

 
... ... 

alta normal 

ensolarado 

aparência

 
temperatura 

Não 
Não 

 

Sim 
Não 

 

Sim 

...

 
...

 

quente suave fresco

 
ensolarado 

umidade 

... ... 

aparência

 

ventania

 

Sim 
Sim 
Não 
Não

 

falso verdade 

ensolarado 

Sim 
Não 
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Cada linha da Tabela 3.3 é um exemplo. O atribuo Jogar , 

determinada pela última coluna da tabela é denominada de atributo CLASSE ou 

atributo ALVO. 

Tabela 3.3  Conjunto de dados Jogar, com alguns atributos numéricos. 

Exemplo Aparência Temperatura Umidade Vento Joga 

E1 Ensolarado 25 72 Sim Sim 

E2 Ensolarado 28 91 Sim Não 

E3 Ensolarado 22 70 Não Sim 

E4 Ensolarado 23 95 Não Não 

E5 Ensolarado 30 85 Não Não 

E6 Nublado 23 90 Sim Sim 

E7 Nublado 29 78 Não Sim 

E8 Nublado 19 65 Sim Não 

E9 Nublado 26 75 Não Sim 

E10 Nublado 20 87 Sim Sim 

E11 Chuvoso 22 95 Não Sim 

E12 Chuvoso 19 70 Sim Não 

E13 Chuvoso 23 80 Sim Não 

E14 Chuvoso 25 81 Não Sim 

E15 Chuvoso 21 80 Não Sim 

 

A indução de uma árvore de decisão inicia considerando o fato que o 

conjunto de treinamento T contém exemplos pertencentes a mais de uma classe. 

Assim, é necessário escolher um teste baseado em um único atributo. A escolha 

do atributo para particionar os exemplos depende da implementação de cada 

indutor. Para este exemplo, vamos escolher aparência como teste, tendo três 

resultados positivos. {O1, O2, O3} = {ensolarado, nublado, chuvoso}. 

Sendo escolhido o atributo umidade (porque teve o 2° maior valor do 

ganho de informação, em cálculos anteriores), este vai dividir os exemplos do 

subconjunto resultante do ramo Aparência = Ensolarado . Pelo fato do atributo 

umidade ser numérico, esse tipo de atributo normalmente possui muitos valores 

distintos e não é razoável dividir o nó nos diversos valores que um atributo 

numérico assume, da mesma forma que nos atributos discretos.  

Para criar testes com atributos numéricos, um algoritmo de árvore de 

decisão precisa adotar uma abordagem diferente daquela utilizada com atributos 

qualitativos. Os testes com atributos numéricos são da forma: 

<atributo> <operador> <valor de corte> 

onde: 

Atributo  é o atributo envolvido no teste.  
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Operador 

 
é um operador relacional, pertencente ao conjunto de operadores {=, 

, >, , <, }. 

Valor de corte 

 
é um valor escolhido pelo indutor tal que o teste separe bem os 

exemplos de cada classe.  

A escolha do valor do corte não é um processo simples. Ela geralmente 

envolve uma busca onde diversos valores são avaliados e o menor deles é 

escolhido. O valor de corte escolhido foi 78 porque é a média aritmética entre os 

valores que delimitam as fronteiras dos conteúdos Sim e Não do atributo 

CLASSE para o atributo Aparência = Ensolarado . Esta média encontrada 

dividirá os exemplos do subconjunto resultante do ramo Aparência = 

Ensolarado . Nesse caso, os exemplos são divididos em dois outros 

subconjuntos; um, com exemplos que possuem valores menores ou iguais a 78, e 

outro com valores maiores que 78, como ilustrado na Figura 3.3. Em cada 

subconjunto criado só há exemplos pertencentes à mesma classe. Nesse caso, 

não é mais necessário dividir os exemplos desses nós, e cada nó é rotulado com 

classe a qual os exemplos pertencem.  

Tabela 3.4  Construindo uma AD7 a partir dos exemplos de Jogar (passo 1) 

    

Teste Ex. aparência Temperatura Umidade Vento jogar 

If aparência == ensolarado E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

ensolarado 

ensolarado 

ensolarado 

ensolarado 

ensolarado 

25 

28 

22 

23 

30 

72 

91 

70 

95 

85 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Não 

Não 

If aparência ==  nublado E6 

E7 

E8 

E9 

E10 

Nublado 

Nublado 

Nublado 

 Nublado 

Nublado 

23 

29 

19 

26 

20 

90 

78 

65 

75 

87 

Sim 

Não 

Sim 

Não  

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

If aparência ==  chuvoso E11 

E12 

E13 

E14 

E15 

chuvoso 

chuvoso 

chuvoso 

chuvoso 

chuvoso 

22 

19 

23 

25 

21 

95 

70 

80 

81 

80 

Não 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Então T é particionado em 3 subconjuntos como é mostrado na Tabela 

3.4, e na Figura 3.3. 
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Como pode ser notado, cada subconjunto ainda contém exemplos 

pertencentes a várias classes, portanto é necessário escolher outro teste baseado 

em um único atributo.        

Figura 3.3  Construindo uma AD a partir dos exemplos de Jogar (passo 1).  

Assumindo que foi selecionado o atributo Umidade para as sub-

árvores Ensolarado , Nublado e Chuvoso , para a sub-árvore Chuvoso . Cada 

subconjunto é agora particionado segundo a Tabela 3.5 e a Figura 3.4, 

respectivamente.  

Para o ramo Aparência = Nublado , foi escolhido o atributo 

Umidade e o valor de corte 70, pelo mesmo motivo do passo anterior.   

Tabela 3.5  Construindo uma AD a partir dos exemplos de Jogar (passo 2)  

Teste Ex. Aparência Temperatura Umidade Vento Jogar 

Se aparência == ensolarado 

e umidade <= 78 

E1 

E3 

ensolarado 

ensolarado 

25 

22 

72 

70 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Se aparência == ensolarado 

e umidade > 78 

E2 

E4 

E5 

ensolarado 

ensolarado 

ensolarado 

28 

23 

30 

91 

95 

85 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

Se aparência == nublado 

e umidade > 70 

E6 

E7 

E9 

E10 

nublado 

nublado 

nublado 

nublado 

23 

29 

26 

20 

90 

78 

75 

87 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Se aparência == nublado 

e umidade <= 70 

E8 Nublado 19 65 Sim Não 

Se aparência == chuvoso 

e vento == sim 

E12 

E13 

chuvoso 

chuvoso  

19 

23 

70 

80 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

If aparência == chuvoso 

And vento == não 

E11 

E14 

E15 

chuvoso 

chuvoso 

chuvoso 

22 

25 

21 

95 

81 

80 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

  

tempo

 

ensolarado

 

chuvoso

 

nublado
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Após a construção da AD completa, considere a seguinte sub-árvore:            

Figura 3.4  Construindo uma AD a partir dos exemplos de Jogar (passo 2).  

If aparência = nublado then  

If umidade > 70 then   

Classe = sim {exemplos cobertos por E6, E7, E9, E10}.  

Else   

Classe = não {exemplo coberto por E8} 

   End - if 

End - if 

Nota-se que apenas um exemplo (E8) satisfaz o teste umidade <= 70; 

todos os outros exemplos para a sub-árvore Aparência pertencem à classe = 

Sim . Isso pode indicar um superaprendizado dos dados e o indutor pode podar 

essa sub-árvore, como pode ser visto na Tabela 3.6 e Figura 3.5. correspondente.  

A poda da AD pode, em geral, melhorar o desempenho para exemplos 

não vistos. Ela pode parecer contra-intuitivo, uma vez que a poda descarta 

alguma informação (no caso, o Exemplo E8). Com isso, o processo de indução da 

árvore é encerrado. 

Porém, quando o aprendizado ocorre em exemplos contendo ruído, um 

grau adequado de poda pode melhorar o desempenho em exemplos não vistos. 

De fato, a poda, em geral, elimina erros provenientes de ruídos ao invés de 

descartar informação relevante [BRTK90].  

aparência

 

ensolarado

 

umidade 

 

<= 78

 

> 78

 
chuvoso

 

Jogar sim = 
E1 e E3

 

Jogar não 
= E2, E4 e E5.

 

nublado

 

Jogar sim = 
E6, E7, E9 e E10. 

Jogar não 
= E8

 

<=70

 

> 70

 

vento 

 

umidade 

 

Jogar sim = 
E11, E14 e E15.

 

Jogar não 
= E12 e E13
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Tabela 3.6  Construindo uma AD a partir dos exemplos de Jogar (passo 3)  

Teste Ex. Aparência Temperatura umidade Vento Jogar 

If aparência == ensolarado 

And umidade <= 78 

E1 

E3 

ensolarado 

ensolarado  

25 

22 

72 

70 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

If aparência == ensolarado 

And umidade > 78 

E2 

E4 

E5 

ensolarado 

ensolarado 

ensolarado 

28 

23 

30 

91 

95 

85 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Não 

Não 

If aparência ==  nublado  E6 

E7 

E9 

E10 

E8 

Nublado 

Nublado 

Nublado 

Nublado 

Nublado 

23 

29 

26 

20 

19 

90 

78 

75 

87 

65 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

If aparência == chuvoso 

And Vento == Sim 

E12 

E13 

Chuvoso 

Chuvoso 

19 

23 

70 

80 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

If aparência == chuvoso 

And vento == não 

E11 

E14 

E15 

Chuvoso 

Chuvoso 

Chuvoso 

22 

25 

21 

95 

81 

80 

Não 

Não 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

 

A árvore de decisão da Figura 3.5 pode ser representada a partir de um 

conjunto de regras. Cada caminho que parte do nó raiz alcança um nó folha que 

corresponde a uma regra distinta.           

Figura 3.5  Construindo uma árvore de decisão, após a poda (passo 3).  

As regras que representam uma árvore de decisão são mutuamente 

exclusivas, porque um determinado exemplo só pode ser coberto por uma regra, 

ou seja, todas as condições da regra são satisfeitas pelo exemplo.  

Para classificar um novo exemplo utilizando uma árvore de decisão, 

deve-se percorrer a árvore do nó raiz até um nó folha verificando para o novo 

aparência

 

ensolarado

 

umidade

 

<= 78

 

> 78

 

chuvoso

 

Jogar sim = 
E1 e E3 

 

Jogar não 
= E2, E4 e E5. 

nublado

 

Jogar sim = 
E11, E14 e E15. 

Jogar não 
= E12 e E13 

vento 

 

Jogar sim = E6, E7, 
E9 e E10, E8. 
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exemplo o resultado de cada teste encontrado.  Quando um nó folha é alcançado, 

a classe do novo exemplo será a mesma do nó folha.  

Cada nó folha possui uma regra associada e para obtê-la, basta 

relacionar o conjunto de decisões tomadas, percorrendo o caminho desde a raiz 

da árvore até a folha. Uma regra é apresentada no formato SE <condição> 

ENTÃO <classe> , onde a <condição> é formada pela conjunção das decisões 

tomadas por cada atributo dos nós intermediários ao longo do caminho e 

<classe> e a instância da classe rotulada na folha em questão.  

A principal vantagem desta técnica é que geralmente ela produz 

conhecimento compreensível [LANG95]. Tipicamente, o conhecimento descoberto 

está na forma de regras SE-ENTAO . Desse modo, ele pode ser entendido 

facilmente e validado por um usuário.  

Construção da regra, da árvore de indução resultante: 

If (tempo = verão) ^ (umidade  78) then classe = sim    

If (tempo = verão) ^ (umidade > 78) then classe = não  

If (tempo = nublado) then classe = sim    

If (tempo = chuva) ^ (vento = não) then classe = sim 

If (tempo = chuva) ^(vento = sim) then classe = não    

A indução de árvores de decisão é um dos métodos de aprendizado 

mais utilizados na prática. É um método rápido para aprendizado de conceitos, 

simples de implementar, permite transformar seus resultados em forma de regras 

interpretáveis, pode tratar exemplos com ruído e é uma tecnologia madura 

utilizada em vários produtos comerciais. 

Porém, árvores muito grandes são geralmente difíceis de serem lidas. 

Além disso, árvores uni variadas nas quais apenas um atributo é utilizado em 

cada nó interno de teste são limitadas a partições paralelas aos eixos no espaço 

de descrição, limitando o conceito que pode ser aprendido. Por outro lado, 

árvores multivariadas podem utilizar mais de um atributo em cada nó interno, mas 

requerem maiores recursos computacionais para serem induzidas. 

3.3. Ruído e métodos de poda 

Ao se construir uma árvore de decisão, alguns de seus ramos podem 

conter anomalias causadas principalmente por ruídos nos dados de treinamento. 

Este tipo de problema representa uma classificação bastante específica, uma 
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memorização excessiva, chamada overfitting. A poda da árvore é uma forma de 

controlar este problema, resultando em uma classificação mais rápida e melhor 

classificação das amostras de teste.  

A pré-poda é realizada durante o treinamento e consiste em 

interromper o processo de divisão do nó em função da avaliação de um conjunto 

de medidas, transformando o nó em folha rotulada com a classe majoritária. 

Utiliza-se como medida o número mínimo de amostras, a quantidade 

mínima do ganho de informação e a utilização de técnica de cross-validation 

(validação cruzada), onde o desempenho da árvore é verificado a cada divisão 

com um conjunto de teste.  

A pós-poda só é executada após a finalização do processo de 

construção da árvore, sendo aplicado recursivamente, de baixo para cima. Para 

tal, pode-se eliminar os ramos de um nó intermediário, transformando-o em uma 

folha rotulada com a classe mais freqüente de seu conjunto de treinamento.  Isso 

é feito pra cada nó intermediário, gerando um conjunto de árvores. Após, um 

conjunto de teste independente é usado para determinar a precisão de cada uma, 

sendo escolhida a árvore de decisão que apresentar o melhor resultado.  

3.4. Atributos com valores ausentes 

Outro problema que preocupa são valores ausentes, resultando em 

problemas na construção de árvore de decisão, e em problemas que surgem 

quando tentamos classificar um objeto com valores ausentes.  

Para a construção de uma árvore, muitos métodos têm sido propostos 

para tratar valores ausentes como o valor que mais aparece nessa classe, ou 

simplesmente descartar exemplos com valores ausentes, ou ainda, tratar esses 

valores com valores especiais desconhecidos. 

Contudo, a técnica posterior aumenta o ganho de informação esperada 

para um atributo se alguns valores são desconhecidos, que não é uma 

propriedade desejável.  

As ferramentas de mineração de dados para execução dos algoritmos 

escolhidos não admite valores ausentes. Sendo assim, todo um trabalho de pré-

processamento foi efetuado para que fossem exterminados os valores ausentes, 

como, por exemplo, preencher o conteúdo do atributo com a informação SEM 

INF .  
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3.5. Algoritmos investigados 

O estado da arte disponibiliza diversos algoritmos de árvores de 

decisão que podem ser empregados na tarefa de classificação. Muitos deles 

foram investigados na literatura e estão descritos a seguir: 

3.5.1. ID3 

O Primeiro algoritmo investigado foi o ID3 (Induction of Decision Trees) 

[QUI86]. Foi desenvolvido na primeira metade dos anos 80 por Quinlan e foi um 

dos primeiros algoritmos de árvores de decisão. O ID3 é um sistema de 

aprendizado supervisionado que constrói árvores de decisão a partir de um 

conjunto de exemplos[QUI86]. Os atributos dos conjuntos podem ser numéricos 

ou simbólicos. As classes têm de ser mutuamente disjuntas: Não existem 

exemplos inconsistentes. O ID3 gera descrições que classifica cada objeto 

corretamente no conjunto de treinamento, isto é, gera regras de classificação 

fortes.  

O espaço de pesquisa consiste de todas as árvores que podem ser 

construídas com atributos e valores no conjunto de testes. No meio de todas as 

árvores no espaço de pesquisa, o sistema necessita achar a melhor árvore . As 

árvores preferidas são aquelas que classificam todos os objetos no conjunto 

testes corretamente, e são simples. O raciocínio por trás disso é que a árvore de 

decisão captura algum relacionamento significativo entre uma classe de objetos e 

o valor de seus atributos.  

O ID3 usa como algoritmo de pesquisa, a estratégia top-down que 

pesquisa só parte do espaço de pesquisa, garantindo que uma simples, mas não 

necessariamente a mais simples, árvore seja encontrada. Uma árvore simples 

pode ser gerada por uma seleção conveniente de atributos[HOLSIE94]. No ID3, 

uma informação baseada em heurística é usada para selecionar esses atributos. 

A heurística seleciona o atributo que provê o maior ganho de informação, isto é, o 

atributo que minimiza a informação necessária no resultado das sub-árvores para 

classificar os elementos.  

O ID3 possui o método de indução que trabalha bem nos critérios de 

avaliação de classificadores: Exatidão, desempenho, robustez, escalabilidade e 

interpretabilidade, já descritos no capítulo anterior. 
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O ID3 executa bem o aprendizado quando o conjunto de treinamento é 

fornecido uma vez.  

3.5.2. C4.5 

É uma evolução do ID3, e apresenta um grande número de 

complementos, destacando-se: tratamento de amostras com valores de atributos 

ausentes e desconhecidos; permite também testar desigualdade de atributos 

numéricos como Ai <= N e Ai > N, com dois possíveis galhos. Outro teste 

implementado no C4.5. é um teste onde o valor de um atributo pertence a um 

particular conjunto de valores, como Ai  {v1, v2, ....vn}. 

O C4. 5 usa a pesquisa bottom-up, baseado no casamento iterativo de 

grupos[HOLSIE94]. 

O C4. 5. trabalha com atributos contínuos, avaliando e dividindo-os em 

intervalos que particionam o conjunto de treinamento de forma a maximizar o 

ganho e usam uma técnica chamada Regras C4.5 que exclui (poda) nós 

antecedentes redundantes na classificação. A poda é realizada utilizando-se 

métodos que usam medidas estatísticas para identificar e excluir ramos menos 

seguros.  

Os critérios de poda são pré-poda e pós-poda. A pré-poda é realizada 

durante o treinamento; Consiste em interromper o processo de divisão do nó em 

função da avaliação de um conjunto de medidas, transformando o nó em folha 

rotulada com a classe majoritária.  

A pós-poda é executada após a finalização do processo de construção 

da árvore, sendo aplicado recursivamente, de baixo para cima[HOLSIE94]. 

Este algoritmo é baseado no algoritmo de Hunt, cujo esqueleto se 

baseia em três possibilidades sobre um conjunto T contendo classes C1, C2,..., Cn 

[QUI93].  

Embora o critério de ganho de informação obtenha bons resultados, ele 

possui uma deficiência que precisa ser levada em consideração: prefere testes 

com muitos resultados. 

3.5.3. C5 (See5) 

É uma evolução do C4.5. Em estudos comparativos entre o C4.5 e o 

C5, ficou provado que o C5 é muito mais rápido que o C4.5 (em torno de 250 
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vezes mais rápido), usando menos memória. Ambos os algoritmos produzem 

árvores com prognósticos similares e corretos (embora o C5 tenha sido 

ligeiramente melhor) [C5.0]. 

O C5.0 incorpora novas facilidades como a variável de classificação 

de custo . No C4.5 todos os erros são tratados por igual, mas na prática, 

aplicações com alguns erros de classificação são mais sérios que outros. O C5.0 

permite um custo separado a ser definido por cada par de classes preditas. Se 

essa opção for usada, o C5.0 constrói classificadores para minimizar custo de 

classificação misturada antes da taxa de erro [C5.0]. 

O C5 tem novos tipos de dados em relação ao C4.5, incluindo dates , 

times , timestamps , atributos discretos ordenados e labels 

maiúsculos/minúsculos. Ainda, para valores ausentes , o C5.0 permite que esses 

valores sejam tratados como não aplicáveis . E mais, o C5 tem a facilidade de 

definir novos atributos como função de outros atributos [C5.0].  

O C5.0 pode vencer os atributos, descartando aqueles que aparentam 

ser pouco relevantes, antes de um classificador ser construído. Para aplicações 

deste tipo, vencer pode conduzir a classificadores menores e maior corretude 

preditiva, e pode sempre reduzir o tempo requerido para gerar um conjunto de 

regras [C5.0].  

3.5.4. CN2 

O algoritmo CN2 foi desenvolvido a partir dos algoritmos ID3 e AQ. Ele 

gera regras de classificação a partir de um conjunto de exemplos. 

Utiliza a mesma abordagem adotada pelo sistema C4.5 para tratar 

valores desconhecidos. O sistema CN2 induz regras na forma if <condições> then 

<classe = ci > [c1, c2, c3, ...cn ]. 

Atualmente existem duas implementações do algoritmo CN2: A 

primeira utiliza a entropia como método de busca heurística, trabalhando de 

maneira iterativa. As regras são da forma if... Then ordenadas. A segunda utiliza 

o método laplaciano e gera regras if ... Then não ordenadas.  

O CN2 trabalha com atributos contínuos. Para valores desconhecidos, 

o CN2 substitui estes valores pelo valor mais freqüente (ou valores médios dos 

valores que mais aparecem na sub-faixa, no caso de atributos discretos) para os 

atributos dos dados de treinamento.  
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O CN2 consiste de duas funções principais: uma função que busca a 

melhor regra e a outra de controle, que executa a pesquisa repetidamente. Um 

possível mecanismo para avaliar a qualidade das regras é a precisão no conjunto 

de treinamento. Outra possibilidade é a utilização da medida de entropia (idem ao 

ID3), que se comporta como uma precisão aparente, pois prefere regras que 

cubram exemplos de uma única classe.  

O CN2 usa um teste de significância, para evitar que regras sejam 

muito específicas, que garante que a distribuição de exemplos entre classes 

cobertas pelas regras seja significativamente diferente. Sendo assim, regras que 

cobrem somente poucos exemplos, são eliminados[CN2-91].  

O CN2 com entropia gera apenas um conjunto de regras ordenado, 

também conhecido como lista de decisão. Essas regras, pelo fato de serem 

ordenadas, são geralmente difíceis de serem analisadas. 

A cada novo exemplo, cada regra é testada do início ao fim, em ordem. 

3.5.5. Assistant 

Esse algoritmo é descendente do ID3, de Quinlan(1983) e incorpora o 

mecanismo de poda da árvore para manusear dados com ruído.  

O Assistant representa o conhecimento adquirido na forma de árvore 

de decisão. Ele induz uma árvore de decisão repetidamente especializando nós 

folhas de um nó da árvore inicialmente simples.  

O Assistant usa uma medida de entropia para guiar o crescimento da 

árvore de decisão. A função é chamada IDM. Se o Assistant gera árvore não 

podada, o critério de terminação (TE) é satisfeito se todos os exemplos têm o 

mesmo valor da classe.  

O componente crítico no Assistant é o processo de selecionar o 

atributo de teste em cada galho. O tempo tomado para construir a árvore 

completa depende muito da estrutura da árvore. A soma dos tempos pelo 

Assistant para a operação da seleção de um atributo é uma função linear do 

número de exemplos, quando o número de classes e atributos permanecem 

constantes.  
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3.5.6. SCALPARC (Scalable Parallel Classifier) 

É uma nova formulação paralela de árvore de decisão baseada no 

processo de classificação. É escalável em tempo de execução e solicitação de 

memória; O Scalparc classifica atributos contínuos uma só vez no início. Ele 

emprega a matriz de confusão distribuída para implementar a fase de divisão. O 

Scalparc é apropriado para manusear grandes bases de dados.  

A estrutura de comunicação usada para construir e acessar a tabela de 

confusão introduz um novo paradigma de confusão paralela. Isso faz o Scalparc 

escalável em ambos os tempo de execução e solicitação de memória. O algoritmo 

implementado usa o MPI para torná-lo portável na maioria das máquinas 

paralelas atuais.  

3.5.7. SLIQ (Supervised Learning in Quest) 

É um classificador de árvore de decisão que pode manusear atributos 

numéricos e categóricos. Ele usa a nova técnica de pré-sort na fase de 

crescimento da árvore. Esse procedimento de sort é integrado com a estratégia 

de crescimento da árvore pela largura. O SLIQ também usa um novo algoritmo de 

poda da árvore, que não é caro, e resulta em árvores eficazes e compactas. A 

combinação dessas técnicas permite escalar o SLIQ para grandes bases de 

dados e classificá-las independente do número de classes, atributos, e exemplos 

(registros), fazendo com que seja uma ferramenta atrativa para mineração de 

dados.  

Devido às formas de divisões (splits) utilizadas, as árvores geradas 

pelo SLIQ são sempre binárias, ou seja, cada nó interno possui exatamente dois 

filhos. Os registros que satisfazem ao split são associados ao filho da esquerda, e 

os que não satisfazem, ao filho da direita. As características do SLIQ que o faz 

ser capaz de classificar grandes bases de dados de treinamento são: 

Pré-ordenação: diminui o custo da avaliação de splits de atributos numéricos. 

Outros algoritmos como o C4.5 reordenam o banco de dados sempre que um 

atributo numérico é analisado. O SLIQ faz a ordenação apenas uma vez.  

Construção da árvore em largura (breadth-first growth): permite a avaliação de 

splits para vários nós da árvore de decisão simultaneamente em um único passo 

sobre o banco de dados; 
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Algoritmo de geração de subconjuntos rápido e eficaz: possibilita uma análise 

mais eficiente de splits para atributos categóricos.  

Algoritmo de poda baseado no princípio MDL: usado para modelagem 

estatística, onde se busca descobrir características regulares em um conjunto de 

dados, que requer pequeno esforço computacional e resulta em árvores de 

decisão compactas e de qualidade.     

A técnica de criar listas de atributos separadas dos dados originais foi 

primeiro proposto pelo algoritmo SLIQ. Uma entrada numa lista de atributos 

consiste apenas de um valor de atributo e o RID (índice do registro). A classe 

LABEL é mantida em uma estrutura de dados separada chamada Lista de 

Classe que é indexada pelo Rid , que contém também um apontador para o nó 

da árvore de classificação.   

A vantagem de não ter conjunto separado de lista de atributos é que o 

SLIQ não tem que reescrever essas listas durante a partição. Re-transmissão de 

registros para novos nós é feita simplesmente por mudar o campo ponteiro da 

árvore da classe correspondente na lista de entrada.  

Pelo fato da lista Classe ser acessada randomicamente e atualizada 

freqüentemente, ela deve permanecer em memória todo o tempo ou sofrer 

severas degradações de performance. O tamanho da lista também cresce na 

proporção direta do tamanho do conjunto de treinamento. 

3.5.8. SPRINT (Scalable PaRallelizable INduction of decision Tree) 

O SPRINT é o sucessor direto do SLIQ. É uma árvore de decisão 

baseada em algoritmo de classificação, que remove todas as restrições de 

memória, é rápido e escalável. O algoritmo também tem sido desenhado para ser 

facilmente paralelizado. 

Sua principal contribuição foi eliminar a dependência a uma estrutura 

de dados central, o que acontecia com o SLIQ. O SPRINT replica a informação da 

classe do registro em cada lista de atributos, associando a cada folha da árvore o 

conjunto de listas de atributos que corresponde à partição do banco de dados 

contido na folha. A análise de splits é feita da mesma forma que no SLIQ, com as 

exceções de que cada folha (não pura) é analisada por vez e que a classe do 

registro não precisa ser recuperada da lista de classe. Não existe uma estrutura 
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de dados que precise permanecer em memória durante a execução do algoritmo, 

devido ao fato de que cada lista de atributo contém todas as informações 

necessárias para sua análise. Isto tem como conseqüência um maior custo de 

operação de E/S que no SLIQ, pois o registro das listas de atributos é maior, mas 

em compensação, permite que o SPRINT consiga gerar árvores de decisão para 

qualquer tamanho do banco de dados de treinamento eficientemente [SPRINT96]. 

O SPRINT só considera divisões binárias porque essa divisão 

geralmente induz árvores mais exatas [SPRINT96]. 

Para atributos contínuos, dois histogramas estão associados com cada 

nó da árvore de decisão que é sub-considerada para a divisão. Esses 

histogramas são usados para capturar a distribuição da classe de atributos em um 

dado nó. Para atributos categóricos, também se tem um histograma associado 

com o nó. Contudo, só um histograma é necessário e contém a distribuição da 

classe para cada valor de um dado atributo [SPRINT96]. 

3.5.9. CART (Classification and Regression Trees)  

A metodologia do modelo CART [BREFRI84] é tecnicamente conhecida 

como partição recursiva binária. O processo é binário porque os nós pais são 

sempre divididos exatamente em dois nós filhos e recursivamente o processo 

pode ser repetido tratando cada nó filho como um nó pai. O CART tem como 

principais características definir o conjunto de regras para dividir cada nó da 

árvore, decidir quando a árvore está completa, associar cada nó terminal a uma 

classe ou a um valor preditivo no caso da regressão[QUI97].  

O próximo passo é ordenar cada regra de divisão com base no critério 

de qualidade de divisão. O critério padrão usado para classificação é o índice de 

Gini, que tem por base o cálculo da entropia.      

O CART não apresenta na árvore de regressão, um modelo linear em 

seus nós terminais, e sim uma média.  

No procedimento do CART, ao invés de determinar quando um nó é 

terminal ou não, continua-se proporcionando o crescimento da árvore até que não 

seja mais possível fazê-lo. Depois que todos os nós terminais forem encontrados, 

é definida a árvore como maximal, ou seja, a árvore de tamanho máximo.   

Após encontrar a árvore maximal, começa-se a podar alguns ramos da 

mesma árvore de modo a aumentar o poder de generalização. Algumas sub-
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árvores, obtidas através da poda de alguns ramos desta árvore, são examinadas 

testando taxas de erro e a melhor delas é escolhida.  

3.5.10. TREPAN (Trees Parroting Networks) 

Este algoritmo apresenta boa escalabilidade para problemas com 

bases de dados e RNAs extensas [CRAMAR98]. Por ter uma abordagem 

conexionista, este algoritmo gera árvores de decisão a partir de exemplos de 

treinamento e também de exemplos complementares. Além disso, o TREPAN 

possui duas características. A principal é que o TREPAN constrói a árvore através 

do método de busca do melhor caso (best-first) ao invés de utilizar a busca em 

profundidade(depth-first), empregada pelo C4.5. A outra característica é que a 

classe de cada exemplo determinada no processo de obtenção da árvore de 

decisão é definida através de um oráculo, constituída pela própria RNA treinada.   

3.6. Algoritmos escolhidos 

Para a tarefa de classificação e geração das árvores de decisão foram 

escolhidos três algoritmos que servirão de escolha para o projeto, a partir de teste 

de qualidade e avaliação do modelo. 

3.6.1. ID3 

O sistema ID3 tem sido o que mais tem impacto na Mineração de 

Dados. Desenvolvido nos anos oitenta por Quinlan, o ID3 é um sistema de 

aprendizagem supervisionada que constrói árvores de decisão a partir de um 

conjunto de exemplos. Estes exemplos são tuplas compostas por vários atributos 

e uma única classe.  O domínio de cada atributo destas tuplas está limitado a um 

conjunto de valores.  

As primeiras versões do ID3 geravam descrições para duas classes: 

positiva e negativa. Nas versões posteriores, essa restrição foi eliminada, mas 

manteve-se a restrição de classes disjuntas. O ID3 gera descrições que 

classificam cada um dos exemplos do conjunto de treinamento.  

Este sistema tem um bom desempenho em um amplo ramo de 

aplicações, entre as quais podemos citar aplicações de domínios médicos, 

artificiais e análises de jogos de xadrez. O nível de precisão na classificação é 

alto.  
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De acordo com Quinlan [QUI86], o sistema ID3 foi projetado para 

construir árvores de decisão simples. O ID3 é capaz de diagnosticar atributos 

irrelevantes e os descartar para a criação da árvore. Isto é um ponto muito 

positivo do algoritmo, pois pode reduzir a quantidade de atributos (variáveis) 

utilizados no sistema especialista. 

O ID3 utiliza uma pequena quantidade de amostras no treinamento e a 

árvore gerada pode processar bem um grande conjunto de amostras 

desconhecidas. É um algoritmo com heurística míope (caso um atributo tenha 

sido selecionado, em um determinado nível da árvore, jamais ocorrerá de 

reconsiderar a escolha. 

3.6.2. SLIQ 

Este algoritmo foi desenvolvido pela equipe Quest da IBM. Utiliza as 

árvores de decisão para classificar grandes quantidades de dados. O uso de 

técnicas de pré-ordenamento na etapa de crescimento da árvore evita os custos 

de ordenamento em cada um dos nós. O SLIQ mantém uma lista ordenada, 

independente de cada um dos valores dos atributos contínuos e uma lista 

separada de cada uma das classes.  

Um registro na lista ordenada de atributos consiste no valor do atributo 

e um índice à classe correspondente na lista de classes. O SLIQ constrói a árvore 

de forma largura - primeiro (breadth-first). Para cada um dos atributos busca na 

lista correspondente e calcula os valores de entropia para cada um dos nós da 

fronteira simultaneamente. A partir da informação obtida, os nós da fronteira são 

particionados e se expandem para obter uma nova fronteira. Mesmo que  o SLIQ 

trabalhe com dados que possam estar em disco enquanto se executa o algoritmo, 

necessita que certa informação resida em memória permanentemente durante a 

totalidade da sua execução.  

Essa informação cresce proporcionalmente com a quantidade de 

registros de entrada, o qual limita muito a quantidade de registros de treinamento.  

3.6.3. SPRINT 

O SPRINT [SPRINT96] é o sucessor direto do SLIQ. Sua principal 

contribuição foi eliminar a dependência a uma estrutura de dados central, o que 

acontecia com o SLIQ. O algoritmo tem o objetivo de analisar os diversos
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exemplos de um conjunto de treinamento e gerar a partir destes, a menor árvore 

de decisão possível.  

O algoritmo analisa o conjunto de treinamento e valores e tenta 

encontrar algum padrão de classificação dos dados, montando uma árvore de 

decisão particionando os dados do conjunto de treinamento até que todos os 

atributos apresentem valores de uma mesma classe em suas ramificações. Uma 

vantagem do SPRINT é que ele aceita tanto atributos discretos quanto numéricos.  
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CAPÍTULO 4 -  MODELAGEM DO PROBLEMA DE ANÁLISE DO 

PERFIL DE CONTRIBUINTES 

A investigação da aplicação de análise do perfil de contribuintes caso 

foi baseado no modelo de Processo CRISP-DM( Cross-Industry Standard Process 

for Data Mining), descrito sucintamente no Capítulo 2 desta dissertação. Este 

modelo define um processo de mineração de dados não linear. O ciclo de vida do 

projeto de mineração de dados consiste de seis fases, a saber:  

 

Entendimento do Negócio 

 

Entendimento dos dados  

 

Preparação dos dados  

 

Modelagem dos dados  

 

Avaliação 

 

Utilização ou aplicação  

4.1. Entendimento do Negócio 

4.1.1. Introdução 

Um dos grandes problemas enfrentados pelas Secretarias de Fazenda 

de todo o Brasil são as perdas provocadas intencionalmente por contribuintes, 

pelo não pagamento de impostos devidos, ao Governo. 

A sonegação fiscal é um fator social negativo que provoca, entre outros 

males, a concorrência desleal no sistema econômico e um grande prejuízo ao 

Erário Público, pois reduz substancialmente os recursos financeiros que deveriam 

ser postos à disposição da coletividade no aprimoramento das ações sociais, em 

função do não pagamento de impostos e contribuições. É considerado um 

atentado à cidadania e é praticado mediante utilização de mecanismos criminosos 

para se desonerar das obrigações sociais e tributárias. 

A sonegação ou evasão fiscal pode se apresentar como evasão fiscal 

simples, que se caracteriza pelo não pagamento do tributo declarado como devido 

pelo próprio contribuinte, normalmente não decorrendo de qualquer fraude ou 

malícia do mesmo, e evasão fiscal qualificada, que se caracteriza por falta de 

pagamento, total ou parcial, do tributo, cujo valor não é declarado como devido 

pelo contribuinte, necessitando ser apurado pelo fisco através do lançamento de 
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ofício. Geralmente, é dolosa (má-fé) ou fraudulenta, e envolve a utilização de 

meios ilícitos para evitar, eliminar, reduzir ou retardar o pagamento ou 

recolhimento do tributo devido. 

É uma fraude dificilmente perdoável porque ela é flagrante e também 

porque o contribuinte se opõe conscientemente à lei. Os juristas a consideram 

como repreensível. Os meios mais freqüentes de sonegação usados pelo 

contribuinte são prestar declarações falsas ao fisco, não pagar o tributo devido no 

prazo determinado, inserir elementos inexatos nos documentos ou livros fiscais, 

deixar de declarar operações (vendas, prestação de serviços ou outras rendas) 

visando diminuir a quantia do imposto devido, fazer contrabando ou descaminho 

de mercadorias, ou seja, comprar e vender produtos estrangeiros sem pagar o 

imposto correspondente. 

É dever do Estado combater a evasão fiscal para evitar a concorrência 

desleal entre contribuintes. Para tal, deverá tomar medidas preventivas e 

corretivas no âmbito da administração tributária estadual, possibilitando a 

identificação de contribuintes com baixo recolhimento do ICMS, e/ou aqueles com 

indícios de prática de infrações à legislação tributária.  

Nesta pesquisa, o problema de análise de perfile do contribuinte com 

técnicas de mineração de dados é investigado através de um estudo de caso 

realizado com dados da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco 

(SEFAZ-PE). 

A SEFAZ-PE tem 117 anos de existência e tem como função o controle 

da receita e das despesas do Estado de Pernambuco e como missão, prover e 

gerir recursos financeiros necessários à implementação das políticas públicas do 

Estado. 

Como visão de negócio, a SEFAZ-PE quer ser reconhecida como uma 

instituição de excelência na geração de recursos para o desenvolvimento 

econômico e social do Estado, na garantia da justiça e da transparência fiscal e 

no controle da qualidade do gasto público.  

A SEFAZ-PE atua em todo o Estado de Pernambuco através de suas 

AREs8, e também através da ARE virtual (Atendimento da maioria dos serviços 

prestados ao público, pela INTERNET). Possui aproximadamente 800.000 
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contribuintes cadastrados com diversos regimes de pagamento e segmentos 

econômicos, dentre os quais, cerca de 67.000 ativos regulares habilitados.  

Hoje, a SEFAZ mantém 34 sistemas nas áreas tributária e financeira, 

interligados. Na área tributária (parte integrante deste trabalho) os sistemas têm 

como função manterem atualizados desde o cadastramento do contribuinte, 

passando por todas as suas apurações mensais até o pagamento e controle de 

seus impostos.  

4.1.2. Visão geral do projeto  

Tendo como um dos seus propósitos principais o de arrecadar o 

potencial contributivo das transações econômicas sujeitas a tributos estaduais, a 

SEFAZ-PE tem na Ação Fiscal o seu principal sistema, devendo revê-lo sempre 

que as mudanças ambientais comprometam seu desempenho e que necessitem 

de um acompanhamento mais de perto da fiscalização: a nova dinâmica das 

atividades econômicas e de seus atores; a ampliação e diversificação do universo 

de contribuintes; e os avanços da tecnologia da informação. 

Apesar da evolução dos modelos de controle das atividades da 

administração pública brasileira a partir do advento da informatização e dos 

ajustes ocorridos nas décadas de 80 e 90, em que se deu desenvolvimento 

acelerado de métodos estatísticos e tecnológicos, avalia-se que o sistema atual, 

que respondeu adequadamente no passado aos desafios da ação fiscal, não mais 

atende aos desafios dos tempos atuais. 

Tal descompasso no sistema traz transtornos ao mecanismo interno do 

próprio sistema e, indo mais além, atinge o tecido social, oportunizando atos 

criminosos, de corrupção, como a sonegação fiscal.  

Hoje, o problema de sonegação fiscal tem sido enfrentado através da 

auditoria fiscal no domicílio fiscal do contribuinte. Porém, não é possível fiscalizar 

todos os contribuintes.  

Aumentar o número de auditores fiscais talvez não seja 

economicamente viável e não tende a promover melhorias significativas neste 

quadro dobrando-se as equipes. A chave para minoração de perdas está na 

seleção dos contribuintes que devem ser fiscalizados.  

Para tal, a Secretaria da Fazenda sente a necessidade de identificar 

padrões escondidos nos dados existentes, que revelam irregularidade de 
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sonegação fiscal. Embora esse tipo de conhecimento exista nas bases de dados, 

ele não tem sido amplamente utilizado por causa da limitação cognitiva do ser 

humano em correlacionar uma grande quantidade de informações.  

4.1.3. Avaliação da Situação Atual 

Tendo como um dos seus propósitos principais o de arrecadar o 

potencial contributivo das transações econômicas sujeitas a tributos estaduais, a 

SEFAZ-PE tem na ação fiscal seu principal sistema, devendo revê-lo sempre que 

as mudanças ambientais comprometam seu desempenho e que necessitem de 

um acompanhamento mais de perto da fiscalização: a nova dinâmica das 

atividades econômicas e de seus atores; a ampliação e diversificação do universo 

de contribuintes; e os avanços da tecnologia da informação. 

Avalia-se que o sistema atual, que respondeu adequadamente no 

passado aos desafios da ação fiscal, não mais atende aos desafios dos tempos 

atuais.  

Atualmente, o problema da sonegação tem sido enfrentado através da 

auditoria fiscal no domicílio fiscal do contribuinte. Porém, não é possível fiscalizar 

todos os contribuintes.  

Tipicamente, a seleção de contribuintes a serem fiscalizados é 

baseada nos dados cadastrais do contribuinte e na sua atividade fiscal.  

Com base na sua experiência, o auditor realiza consulta às bases de 

dados do Data Warehouse existente na instituição, além de algumas bases do 

sistema corporativo (Arrecadação, Cadastro de Contribuintes (pesquisa de todos 

os sócios para verificar a idoneidade dos mesmos), Sistemas de Controle de 

Notas Fiscais (cruzamento de notas fiscais entre fornecedores e destinatários)), e 

posteriormente seleciona manualmente alguns ou todos os resultados da consulta 

para identificar os contribuintes que devem ser submetidos à auditoria. Além de 

consultas aos sistemas e ferramentas existentes na instituição, o auditor pesquisa 

em jornais, sites informativos dos diversos segmentos acompanhados, sites 

informativos jurídicos, tributários e econômicos, as aberturas de filiais, novos 

grupos, fusões, incorporações, novas decisões judiciais, etc., além de pesquisar 

por denúncias, anônimas ou não, indicações de AFTE´S9 de campo, e ainda 

pesquisar por algumas solicitações de contribuintes já cadastrados (às vezes 

algumas solicitações podem levar a algum tipo de sonegação). O processo de 
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identificação dos contribuintes baseado no cadastro e nos dados do perfil de 

operações de compra/venda, na prática é artesanal, o que acaba impedindo que 

os técnicos tenham como avaliar detalhadamente um grande número de 

contribuintes candidatos. Como resultado, o índice de sucesso é baixo, ficando na 

faixa de 5 a 10% do total de serviços de auditoria.  

4.1.4. Registro das Informações 

Uma empresa nasce a partir do registro público de Empresas Mercantis 

e Atividades Afins, na JUCEPE10, que é o órgão administrador e executor de tal 

registro.  

A partir daí e, caso a nova Empresa tenha como sua atividade fim a 

circulação de mercadorias e serviços, faz-se necessário o seu cadastramento na 

SEFAZ-PE.  Após o seu cadastramento, a mesma está obrigada a declarar todas 

as suas apurações mensais / semestrais, além de pagar seus impostos devidos. 

No âmbito da administração pública, o ICMS representa a maior parcela na soma 

dos valores arrecadados, desempenhando assim um papel central, uma vez que 

representa a principal fonte de receita dos Estados da Federação, 

conseqüentemente, o suporte maior do financiamento dos investimentos públicos 

e, mesmo, da própria administração. Em situação normal, os valores devidos de 

ICMS11 são recolhidos mensalmente, devendo ocorrer impreterivelmente no mês 

subseqüente aos fatos geradores e sempre se respeitando uma data máxima a 

ser fixada pelo serviço fiscal de cada Estado.  

Geralmente, mas não necessariamente, a data de pagamento está 

vinculada à característica da atividade desenvolvida pelo contribuinte (indústria, 

comércio, serviços etc.) e espera-se que o recolhimento conste de uma única 

parcela, expressão da totalidade do valor do imposto. 

Por não haver um monitoramento eficaz na sua totalidade, alguns 

indivíduos não atendem aos prazos prescritos para liquidação de débitos, o que 

acarreta problemas nos compromissos acordados e metas previstas pelo Estado.  

A quebra do fluxo de entrada de recursos nas contas do Tesouro 

Estadual, provocada por esses contribuintes ou por aqueles que simplesmente 
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abandonam de vez as obrigações fiscais, gera, além de prejuízos nominais, um 

aumento de custos cominados ao Estado quando este tenta reaver tais receitas.  

Assim sendo, a necessidade de reduzir custos operacionais e 

assegurar a arrecadação dos tributos, pela redução da inadimplência dos 

contribuintes, revelou a necessidade de alterações nos mecanismos e técnicas de 

controle aplicadas na análise de perfil de contribuintes.  

4.1.5. Metas da Mineração de Dados 

Este trabalho consiste numa pesquisa sobre o processo de análise de 

perfil de contribuinte e enquadramento deste em faixas de risco de inadimplência 

fiscal, utilizando Inteligência Artificial, associado aos métodos de mineração de 

dados. 

O objetivo principal é a análise investigatória das bases existentes na 

instituição, utilizando técnicas de mineração de dados, mais precisamente, 

árvores de decisão, a fim de detectar sonegadores em potencial e, a partir dos 

resultados, identificar novos padrões que permitam detectar contribuintes 

potenciais à auditoria. Estes padrões não serão observados pelos técnicos, mas 

uma análise baseada em técnicas de mineração de dados pode revelá-los.  

Para que o projeto de mineração de dados seja considerado um caso 

de sucesso, este deverá retratar uma melhoria na definição do processo de 

auditoria e o conseqüente aumento da arrecadação. 

O melhoramento no processo de auditoria e o aumento da arrecadação 

deverá ser retratado pelos auditores fiscais, responsáveis pelos segmentos 

econômicos acima descritos, a partir de resultados de consultas estatísticas ou, 

futuramente, um sistema que identifique, no ato do cadastramento da empresa, a 

partir de dados digitados e necessários para o cadastramento, um indicador 

informando se a empresa é passível de ser constantemente monitorada.  

Otimizar a relação equipe versus empresas a serem monitoradas, 

através de um novo processo de seleção e priorização, bem como o incremento 

da arrecadação seria um benefício relevante a ser alcançado.  

Os potenciais resultados após a tarefa de mineração de dados estão 

descritos a seguir: 

 

Melhoria no critério de seleção dos contribuintes a serem 

fiscalizados. As visitas dos fiscais às empresas serão mais bem 
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planejadas, pois eles receberão a relação de empresas localizadas 

nas suas respectivas áreas de atuação e, para cada uma delas, os 

indícios que devem ser verificadas in loco. 

 
Aumento da Arrecadação de cada segmento econômico 

investigado.  

 

Subsídio aos usuários nos aspectos relativos à confiabilidade dos 

dados que estão trabalhando, baseados nos quais as decisões 

serão tomadas. 

 

Apresentação da informação em forma de gráficos, visando a 

atender aos anseios dos Usuários e ajudá-los a observar fatos 

relevantes.  

4.2. Entendimento dos dados 

4.2.1. Coleta dos dados iniciais (Identificação das fontes de 

dados) 

Os dados foram adquiridos a partir do Data Warehouse do tributário 

disponível na Instituição. Através de entrevistas com auditores fiscais foi possível 

determinar quais as principais fontes de informação para a busca de sonegação.  

O Data Warehouse possui cerca de 274 tabelas e 4093 colunas 

diferentes, totalizando 34 Data Marts (DM), entre dados do tributário e financeiros. 

Não houve, por parte dos auditores do FISCO problemas em se trabalhar com as 

tabelas, apenas de se preservar a identificação dos contribuintes.  

Os Data Marts escolhidos no Data Warehouse tributário foram: 

Cadastro, Arrecadação, GIAM12 e Débitos Fiscais. Planos foram efetuados para 

se extrair a base (em TXT) final para efetuar treinamentos e testes da ferramenta 

de mineração de dados. Os atributos disponíveis foram listados para análise e foi 

realizada uma seleção dos atributos e informações sobre arrecadação mensal dos 

tributos.  O nicho de contribuintes escolhidos foram aqueles considerados como 

grandes contribuintes (que possuem apuração anual superior a 120.000 UFIR13). 

O relacionamento entre esses Data Marts se dá através do seqüencial 

de inscrição do contribuinte, chave primária identificadora do contribuinte.   
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4.2.2. Descrição dos dados iniciais 

A quantidade de registros selecionados para o projeto, equivalentes  

aos contribuintes Normais, foi de 31.289 registros. O período analisado foi o 1º. 

Semestre de 2006 (janeiro a junho/2006). O Data Mart de Contribuintes possui 99 

colunas; o Data Mart da Arrecadação possui 20 colunas; o Data Mart da Apuração 

Mensal possui 137 colunas e o Data Mart de Débitos Fiscais possui 7 colunas. A 

seguir, a definição do conteúdo de cada Data Mart, juntamente com o seu 

dicionário de dados.   

4.2.2.1. Base de Cadastro de Contribuintes 

Este Data Mart contém as informações indispensáveis à identificação, 

localização e classificação dos contribuintes que efetuam operações relativas à 

circulação de mercadorias em trânsito (compra/venda) e a prestação de serviços.  

Como esta base faz parte de um Data Mart, todos o campos com 

dados ausentes foram tratados. Sendo assim, as datas em branco, foram 

preenchidas com 19110101. Os demais campos, em caso de não preenchimento, 

foram preenchidos com valor zero. 

Este Data Mart tem como chave primária a Inscrição Estadual do 

Contribuinte, gerado pela própria Secretaria da Fazenda, quando do 

cadastramento do contribuinte. Este código é composto de 14 caracteres e é 

único. 

O porte da Empresa, que faz parte da Inscrição Estadual, está 

localizado no 3º dígito deste campo. É um sinalizador que informa o tipo de 

obrigação tributária a que está sujeita a empresa em análise.  

O nicho de contribuintes escolhidos para treinamento/teste das 

soluções foram os contribuintes com regime de pagamento normal , ou seja, que 

possuem faturamento anual maior que 120.000 UFIR, além de estarem com a 

situação ativo regular . 

O Apêndice D apresenta o dicionário de dados do cadastro de 

contribuintes contendo o nome do atributo, o tipo de dado de cada campo e sua 

respectiva descrição.  
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4.2.2.2. Base de Arrecadação do Contribuinte 

São os dados provenientes dos DAEs14 que são entregues em Bancos, 

de onde são transmitidos para a SEFAZ. 

Este Data Mart tem como chave primária a Autenticação bancária do 

documento de arrecadação estadual, juntamente com a identificação do 

contribuinte. O campo Autenticação Bancária é composta de 25 dígitos e o 

seqüencial de inscrição, de 7 dígitos.  

A base de dados contém informações de identificação do contribuinte, 

data de vencimento do tributo, período fiscal do tributo, identificação do 

documento que originou o pagamento do tributo, código da receita, código do 

município onde foi efetuado o pagamento ou onde foi efetuada a circulação de 

mercadoria e serviços, data de pagamento do tributo, valor pago do tributo, 

identificação do agente arrecadador onde foi efetuado o pagamento do 

documento. Como esta base faz parte de um Data Mart, todos o campos com 

dados ausentes foram tratados. Sendo assim, as datas com preenchimento 

opcional, foram preenchidas com 19110101. Os demais campos, em caso de não 

preenchimento, foram preenchidos com valor zero. 

A partir da escolha dos contribuintes no DM de Contribuintes, estes 

foram identificados no Data Mart da Arrecadação e selecionados os períodos 

fiscais, arrecadados ou não, de janeiro a junho de 2006.  

O Apêndice E apresenta o dicionário de dados do cadastro de 

arrecadação, contendo o nome do atributo, o tipo de dado de cada campo e sua 

respectiva descrição. 

4.2.2.3. Base da GIAM do Contribuinte 

Este Data Mart armazena os dados referentes às informações de 

apurações mensais do contribuinte. A Base contém informações de identificação 

do contribuinte, período fiscal da apuração mensal, código de receita e valores 

referentes à apuração mensal do contribuinte. 

A chave primária é composta pela concatenação dos atributos de 

inscrição estadual do contribuinte com ano/mês de referência. 

Como esta base faz parte de um Data Mart, todos o campos com 

dados ausentes foram tratados. Sendo assim, as datas com preenchimento 
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opcional, foram preenchidas com 19110101. Os demais campos, em caso de não 

preenchimento, foram preenchidos com valor zero. 

O Apêndice F apresenta o dicionário de dados do cadastro de GIAM, 

contendo o nome do atributo, o tipo de dado de cada campo e sua respectiva 

descrição. 

4.2.2.4. Base de Débitos Fiscais do Contribuinte 

Este Data Mart armazena os dados referentes às informações de 

processos fiscais do Contribuinte. Esses processos fiscais são oriundos do não 

pagamento dos tributos estaduais deste. A Base contém informações de 

identificação do contribuinte, período fiscal do tributo, código de receita e valores 

referentes às dívidas do contribuinte. Como esta base faz parte de um Data Mart, 

todos o campos com dados ausentes foram tratados. Sendo assim, as datas com 

preenchimento opcional, foram preenchidas com 19110101. Os demais campos, 

em caso de não preenchimento, foram preenchidos com valor zero. 

O Apêndice G apresenta o dicionário de dados do cadastro de débitos 

fiscais do contribuinte, contendo o nome do atributo, o tipo de dado de cada 

campo e sua respectiva descrição. 

4.2.3. Exploração dos dados 

A partir dos Data Marts acima descritos, foi executado um plano 

(programa criado na ferramenta de DW) para efetuar a junção destes, gerando 

apenas uma única base. 

Com a integração dos Data Marts, foi criado o atributo alvo. Este, indica 

se o contribuinte tem indícios ou não de irregularidade fiscal. O percentual destes 

contribuintes ficou assim distribuído:   

Irregularidade 
Contribuinte Freqüência

 

Percentual

 

N 27139

 

86,74 %

 

S 4150

 

13,26 %

  

Como pode ser visto, no período executado (1º semestre de 2006), a 

quantidade de contribuintes irregulares foi baixa.   
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4.2.4. Verificação da qualidade dos dados 

Pelo fato de todos os dados terem sido adquiridos a partir do Data 

Warehouse do tributário disponível na Instituição, e por existir rotinas de ETL 

(extraction, transformation and load) nos dados, as inconsistências referentes a 

dados faltantes já foram tratados previamente. Caso os campos obrigatórios não 

tivessem preenchimento, os mesmos eram preenchidos da seguinte forma:  

Atributos numéricos obrigatórios: quando não estavam preenchidos, 

eram preenchidos com zeros. 

Atributos categóricos: se fossem para serem preenchidos com S ou N 

e, em caso de dado ausente, foram preenchidos com N. 

Atributos com formato DATA: em caso de não preenchimento, 

adotaram o valor 19110101 ou 191101. 

Outros tratamentos de pré-processamento dos dados serão 

considerados na seção a seguir.  

4.3. Preparação dos dados 

4.3.1. Seleção dos dados 

Para que um projeto de mineração de dados tenha sucesso, a fonte de 

dados precisa passar por uma análise e tratamento, a fim de auxiliar no 

processamento do algoritmo de mineração . Este evento é denominado pré-

processamento. Os dados precisam estar integrados e em formato tabelar. 

Posteriormente, se necessário, precisam ser excluídos, incluídos, calculados, 

transformados, e por causa disso, novas colunas precisam ser criadas.  

A partir de análises na base resultante, alguns atributos dos Data Marts 

selecionados foram mantidos, outros incluídos e outros excluídos, conforme 

descrito a seguir: 

As colunas abaixo relacionadas foram excluídas da base resultante, a 

partir do  Data Mart de Arrecadação: 

Identificação do contribuinte Arrecadação - Informação replicada por já existir no 

Data Mart do Cadastro de Contribuintes de ICMS.  

data de vencimento e data de arrecadação - Informações irrelevantes para o 

alvo da mineração de dados, já que o valor pago escolhido foi o valor efetivo do 
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Imposto pago. Este valor já foi calculado no ambiente corporativo, levando em 

conta a data de arrecadação e data de vencimento do documento pago.  

código da receita e descrição da receita -

 
Informações irrelevantes para o alvo 

da mineração de dados. Não importa que tipo de tributo tenha sido pago ou não, e 

sim,os contribuintes irregulares (pelo não pagamento ou pagamento a menor) das 

receitas escolhidas.  

código do município e descrição do município - Informações replicadas por já 

existir no Data Mart do Cadastro de Contribuintes de ICMS. 

período fiscal - Informação irrelevante, pois cada coluna de valor arrecadado  

equivale a um mês do período fiscal (vai de 01/2006 a 06/2006).  

numero da parcela - Informação replicada, já que esta informação também 

existe no Data Mart de Débitos Fiscais. Os outros códigos de receita que 

possuem o número da parcela, não foram selecionados para este projeto.  

valor total pago , valor da multa , valor dos juros - Informações irrelevantes 

para este projeto, já que o que se deseja é verificar se o imposto declarado foi o 

valor do imposto respectivo, pago.  

código do banco arrecadador - Informação irrelevante para o projeto. Em 

análises futuras, essa informação poderá ser útil para se identificar o quantitativo 

de contribuintes que estão efetuando o recolhimento do tributo no banco/agencia 

requerido.  

tipo de documento de origem , descrição do documento de origem , número do 

documento de origem - Informações irrelevantes para este projeto, já que o que 

se deseja é verificar contribuintes irregulares cadastrados no Estado de 

Pernambuco.  

situação do documento arrecadado - Informação irrelevante, já que para este 

projeto foram escolhidos todos os documentos como pagos, sem erro e já 

apropriados.  

código do tipo de identificação - Informação irrelevante, já que todos os 

contribuintes escolhidos foram os contribuintes com inscrição estadual no Estado 

de Pernambuco. Neste caso, o código do tipo de identificação será sempre igual 

a 1.  

número da autenticação bancária - Informação irrelevante para o projeto, já que 

não se deseja analisar este atributo.  
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As colunas abaixo relacionadas foram excluídas da base resultante, a 

partir do  Data Mart de Débitos Fiscais: 

identificação do contribuinte Débitos Fiscais - Informação replicada por já existir 

no DM do Cadastro de Contribuintes de ICMS.  

código da situação do processo - Informação irrelevante, já que para este 

projeto foram escolhidos todos os processos com situação igual a 1, 2 ou 3.  

As colunas de valores monetários foram excluídas da base resultante, 

a partir do  Data Mart de GIAM, com exceção do atributo 

ICMS_Normal_A_Recolher, sendo disponibilizadas 6 colunas destes valores 

referentes aos períodos fiscais de janeiro a junho 2006.  O restante dos valores 

são informações irrelevantes para este estudo, já que o que se deseja é verificar 

se o imposto declarado foi o valor do imposto respectivo, pago.  

Além das colunas de valores monetários, outras colunas relacionadas a 

seguir foram excluídas também do Data Mart de GIAM: 

número da inscrição estadual GIAM - Informação replicada por já existir no Data 

Mart do Cadastro de Contribuintes de ICMS.  

período fiscal - Informação irrelevante, pois cada coluna de 

ICMS_Normal_A_Recolher equivale a um mês do período fiscal (vai de 01/2006 

a 06/2006).  

código de natureza de receita e código de agrupamento da natureza de receita 

- Informação replicada por já existir no Data Mart de Arrecadação.  

código do município - Informações replicadas por já existir no Data Mart do 

Cadastro de Contribuintes de ICMS. 

código de série do documento , número da sub-série do documento, número do 

caixa , número de fabricação - Informações irrelevantes para este projeto de 

mineração de dados. Estas informações equivalem às informações de notas 

fiscais ou pontos de venda. 

código do incentivo - Informação replicada por já existir no Data Mart da 

Cadastro de Contribuintes de ICMS.   

data de transmissão , data de vencimento , data do balanço e data de 

geração - Informações supérfluas para este projeto de mineração de dados, pois 

não há o menor interesse em verificar estas datas referenciadas na guia de 

apuração mensal (GIAM) do respectivo contribuinte.  
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código de origem , código do cfop , indicador de entradas e saídas , indicador 

da natureza da operação , indicador de origem , descrição da origem , 

indicador de transporte comum , indicador de movimento - Informações 

supérfluas para esta tarefa de mineração de dados. 

As colunas abaixo relacionadas foram excluídas da base resultante, a 

partir do  Data Mart de Cadastro de Contribuintes de ICMS: 

número da inscrição estadual Cadastro Contribuinte - Este atributo é 

confidencial, pois identifica o contribuinte. Deste atributo, apenas o seqüencial de 

inscrição foi aproveitado. Servirá como um seqüencial do arquivo.  

razão social , nome de fantasia , CGC-CPF , Numero do NIRE - Estas 

colunas são confidenciais, pois identifica o contribuinte. Portanto, foram excluídas.   

Indicador de pedido de baixa , data de pedido de baixa , indicador de 

concessão de baixa , data de conciliação de baixa , indicador de reabilitação , 

indicador de não renovação , indicador de inidôneo , data de validade da 

inscrição - Para os contribuintes escolhidos (ativos regulares), estas colunas não 

estão preenchidas. Informação irrelevante. 

Nome do Logradouro , Nome do Bairro , Descrição do CNAEF , Nome do 

município de contato , descrição do segmento econômico , nome do bairro de 

contato , nome do logradouro de contato , descrição do centro comercial - 

Informações replicadas, já que estes atributos possuem seus códigos 

correspondentes. Essas colunas foram excluídas.  Esta decisão também 

melhorará o desempenho dos algoritmos de mineração de dados.  

indicador da forma de recolhimento - Preenchido apenas para os contribuintes 

de Regime de pagamento simples , ou seja: 18.2, 18.3 e 18.9. O nicho de 

contribuintes escolhidos para este estudo foi o contribuinte ativo regular (18.1).  

código da situação - Como o nicho de contribuintes escolhidos foi ATIVOS 

REGULARES, todos os registros estarão preenchidos com 1 ou 2. 

data de emissão da FIC (ficha de inscrição do contribuinte) - Informação 

redundante, porque o seu conteúdo é igual à data de inscrição.  

código da DRR , código da região fiscal - Informações redundantes, já que o 

código do município por si só agrega estes outros dois. 

indicador exceção de informação , indicador de não localizado , data de não 

localizado , data de suspensão de atividade , quantidade de dias de suspensão 
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de atividade - Contribuintes ativos regulares (escolhidos para teste da 

ferramenta), estão SEMPRE com esses atributos zerados. 

código da empresa do monitor , código da mensagem do monitor , código da 

equipe do monitor , código do estabelecimento do monitor , descrição da marca 

do franqueador , numero da matricula do monitor , numero do telefone do 

monitor , data do sistema da marca , hora do sistema da marca 

 

essas 

colunas foram excluídas pelo fato de uma minoria de contribuintes possuírem 

franqueadores.  

indicador habilitado de transporte , indicador de credenciado para tecido 

 

essas colunas foram excluídas porque o atributo CNAE (Código Nacional de 

Atividade Econômica) já possui essa informação.  

Código de logradouro de contato , numero do CEP de contato , código do 

município do centro comercial , código do bairro de contato , código do 

município de contato - Estas colunas foram substituídas por seus respectivos 

indicadores. Caso seus códigos estivessem com preenchimento, os indicadores 

eram preenchidos com S ; Caso contrário, com N . Foram substituídas em razão 

dos seus conteúdos estarem sem preenchimento na grande maioria dos registros. 

As colunas abaixo relacionadas foram incluídas da base resultante, a 

partir do  Data Mart de Cadastro de Contribuintes de ICMS: 

data de marco - Equivale à data final de pesquisa = 30/06/2006. Esta coluna foi 

incluída para efetuar o cálculo entre a diferença de dias entre as datas da tabela, 

a fim de melhorar o desempenho dos algoritmos selecionados.  

diferença de dias entre data de inscrição e data de marco - É a diferença de dias 

entre a data de inscrição e a data de marco. Equivale à quantidade de dias entre 

essas duas datas. 

diferença de dias entre data da última alteração e data de marco 

 

É a diferença 

de dias entre a data da ultima alteração e a data de marco. Equivale à quantidade 

de dias entre essas duas datas. 

A fim de melhorar o desempenho dos algoritmos de mineração de 

dados, foram criados os atributos abaixo na base resultante, já que número de 

telefone é informação única para cada contribuinte e interessa apenas saber se o 

contribuinte possui ou não tais informações: 
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indicador de telefone do contribuinte - Em substituição ao atributo 

Número_Telefone_Contribuinte. Se preenchido, então Ind_Telefone_Contribuinte 

= S ; Caso contrário, Ind_Telefone_Contribuinte = N . 

Indicador_Telefone_Contribuinte Freqüência

 
Percentual

 
N 10018

 
32,02

 

S 21271

 

67,98

  

Indicador_Telefone_Contato Freqüência

 

Percentual

 

N 28524

 

91,16

 

S 2765

 

8,84

  

Em relação ao atributo Indicador_Telefone_Contato , apesar do 

percentual bastante elevado de informação não preenchida, os mesmos serão 

úteis para a análise dos algoritmos de mineração, visto que este atributo tem o 

seu preenchimento opcional no momento do cadastramento do contribuinte na 

Instituição. 

indicador de logradouro de contato - Em substituição ao atributo cd_09.01 - 

Código Logradouro Contato. Se preenchido, então Ind_Lograd_Contato = S ; 

Caso contrário, Ind_Lograd_Contato = N . Apesar do percentual bastante 

elevado de informação não preenchida, esta será útil para análise dos algoritmos 

de mineração, visto que este atributo tem o seu preenchimento opcional no 

momento do cadastramento do contribuinte na Instituição. 

Indicador_Lograd_Contato Freqüência

 

Percentual

 

N 27856

 

89,03

 

S 3433

 

10,97

  

indicador de CEP de contato - Em substituição ao atributo cd_09.16 

 

Numero 

CEP Contato. Se preenchido, então Ind_CEP_Contato = S ; Caso contrário, 

Ind_CEP_Contato = N . Apesar do percentual bastante elevado de informação 

não preenchida, esta será útil para análise dos algoritmos de mineração, visto que 

este atributo tem o seu preenchimento opcional no momento do cadastramento do 

contribuinte na Instituição. 

Indicador_CEP_Contato Freqüência

 

Percentual

 

N 30338

 

96,96

 

S 951

 

3,04
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indicador de bairro de contato - Em substituição ao atributo cd_09.06 

 
Código 

Bairro Contato. Se preenchido, então Ind_Bairro_Contato = S ; Caso contrário, 

Ind_Bairro_Contato = N . Apesar do percentual bastante elevado de informação 

não preenchida, esta será útil para análise dos algoritmos de mineração, visto que 

este atributo tem o seu preenchimento opcional no momento do cadastramento do 

contribuinte na Instituição. 

Indicador_Bairro_Contato Freqüência

 

Percentual

 

N 27865

 

89,06

 

S 3424

 

10,94

  

indicador de município de contato - Em substituição ao atributo cd_09.08 

 

Código Município Contato. Se preenchido, então Ind_Município_Contato = S ; 

Caso contrário, Ind_Município_Contato = N . Apesar do percentual bastante 

elevado de informação não preenchida, esta será útil para análise dos algoritmos 

de mineração, visto que este atributo tem o seu preenchimento opcional no 

momento do cadastramento do contribuinte na Instituição. 

Indicador_Município_Contato

 

Freqüência

 

Percentual

 

N 27834

 

88,96

 

S 3455

 

11,04

  

indicador do município do centro comercial - Em substituição ao atributo 

cd_12.09 

 

Código Município Centro Comercial. Se preenchido, então 

Ind_Município Centro Comercial = S ; Caso contrário, Ind_Município Centro 

Comercial = N . Apesar do percentual bastante elevado de informação não 

preenchida, esta será útil para análise dos algoritmos de mineração, visto que 

este atributo tem o seu preenchimento opcional no momento do cadastramento do 

contribuinte na Instituição.  

Ind_Município Centro Comercial Freqüência

 

Percentual

 

N 30169

 

96,42

 

S 1120

 

3,58

  

As colunas abaixo relacionadas foram incluídas da base resultante, a 

partir do  Data Mart de Débitos Fiscais: 

diferença de dias entre data de carência e data de marco - É a diferença de dias 

entre a data de carência do processo fiscal (30 dias após a data de registro) e a 

data de marco. Equivale à quantidade de dias entre essas duas datas. 
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diferença de dias entre data de registro e data de marco - É a diferença de dias 

entre a data de Registro do Processo fiscal e a data de marco. Equivale à 

quantidade de dias entre essas duas datas. 

4.3.2. Limpeza dos dados 

Além dos atributos acima citados terem sido excluídos por sua 

irrelevância para este estudo de caso, outros atributos foram excluídos pela 

existência de dados ruidosos porque mais de 95% dos seus conteúdos estavam 

preenchidos com 01/01/1911 , o que significa que estes atributo, nas bases 

corporativas estavam com seus valores nulos.  

data de início e data de término

 

- excluídos porque 99,99% dos registros 

(31288 de um total de 31289) possuíam a mesma informação (01/01/1911).   

Data Inicio Freqüência Percentual 
01/01/1911

 

31288

 

99,99

 

27/08/2002

 

1

 

0,01

  

Data 
Termino  Freqüência Percentual 
01/01/1911

 

31288

 

99,99

 

27/08/2002

 

1

 

0,01

  

data de solicitação da senha - excluído porque 99,98% dos registros (31285 de 

um total de 31289 registros) possuía a mesma informação (01/01/1911).   

Data Solic_ 
Senha Freqüência Percentual  

01/01/1911

 

31285

 

99,987

 

12/06/2000

 

1

 

0,003

 

27/06/2003

 

2

 

0,007

 

26/09/2007

 

1

 

0,003

  

código da unidade consumidora da CELPE 

 

CODUNC e indicador da unidade 

Consumidora CELPE - Estes atributos foram utilizados há um certo tempo, na 

tentativa de conceder desconto aos contribuintes que tinham uma quantidade 

elevada de consumo de energia elétrica, mas a idéia foi abortada. Por este 

motivo, 95,46% das informações não foram preenchidas.     

cd_01.51 - 
Código Freqüência  Percentual 
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Unidade 
Consumidora 
Celpe - 
CODUNC 

Não preench

 
29870

 
95,46

 
Com preench 1419

 
4,54

  
cd_01.50 - 
Indicador 
Unidade 
Consumidora 
Celpe Freqüência  Percentual 

1

 

168

 

0,54

 

2

 

6

 

0,02

 

N 31115

 

99,44

  

tipo de comércio de serviço - excluído porque 99,91% dos registros (31261 de 

um total de 31289 registros) não possuía informação (preenchida com N).  

cd_01.30 -Tipo Comercio 
 Serviço Freqüência  Percentual  

1

 

3

 

0,01

 

4

 

25

 

0,08

 

N 31261

 

99,91

  

código do tipo de estabelecimento - excluído porque 99,95% dos registros 

(31275 de um total de 31289 registros) não possuía informação (preenchida com 

N).  

cd_02.03 - Código Tipo 
Estabelecimento Freqüência  Percentual  

1

 

11

 

0,035

 

4

 

1

 

0,003

 

10

 

1

 

0,003

 

16

 

1

 

0,003

 

N 31275

 

99,956

  

indicador de credenciamento de importação - excluído porque 99,43% dos 

registros (31111 de um total de 31289) não possuía informação (preenchida com 

SEM INF ).  

cd_01.55 - Indicador 
Credenciado Importação Freqüência  Percentual

 

N 42

 

0,13

 

S 136

 

0,43

 

SEM IND 31111

 

99,44

  

número do prédio do contribuinte - excluído porque a informação estava muito 

granularizada e poderia prejudicar a eficiência dos algoritmos de mineração, além 
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desta informação não fazer muito sentido, já que a localização dos contribuintes 

regulares/irregulares já era atendida por outros atributos de endereço, 

aproveitados neste estudo . 

indicador de correspondência - excluído porque 94,03% dos registros não 

possuía informação (preenchido com N ).  

Cd_01.66 

 

Indicador 
Correspondência

 

Freqüência

 

Percentual

 

1

 

394

 

1,26

 

2

 

929

 

2,97

 

3

 

546

 

1,74

 

N 29420

 

94,03

  

código de incentivo fiscal - excluído porque 98,04% dos registros não possuía 

informação (preenchido com SEM IND ).   

Cd_01.66 

 

Código Incentivo 
Fiscal

 

Freqüência

 

Percentual

 

1

 

4

 

0,01

 

2

 

4

 

0,01

 

4

 

7

 

0,02

 

5

 

5

 

0,01

 

6

 

15

 

0,05

 

7

 

52

 

0,18

 

8

 

526

 

1,68

 

SEM IND 30676

 

98,04

   

data de registro (tipo data)

 

- Este atributo foi excluído porque 99,991% dos 

registros não possuía informação e foi preenchido com 01/01/1911 .   

Cd_06.11  Data 
Registro (Tipo 

Data) 

 

Freqüência 

 

Percentual

 

01/01/1911

 

31286

 

99,991

 

12/03/1996

 

1

 

0,003

 

31/07/2006

 

1

 

0,003

 

06/07/2007

 

1

 

0,003

  

4.3.3. Construção dos dados 

Apesar de já existir um DataWarehouse na instituição e, neste 

ambiente existir as etapas de pré-processamento, foi necessário efetuar alguma 

agregação nos dados, a fim de reduzir a quantidade de domínios destes, já que, 
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para cada atributo, apenas um tipo de domínio equivalia a, no mínimo, 95% dos 

registros. Estão descritos conforme a seguir:  

Data Mart de Cadastro de Contribuintes 

tipo de natureza jurídica final - equivale à transformação do atributo cd_01.29 

 
Tipo_Natureza_Juridica . Os domínios 23 e 28 equivalem a 95,60% dos registros. 

O total de domínios passou de 42 tipos para 4 tipos, conforme tabela abaixo.  

cd_01.29 

 

Tipo_Natureza_Jurídica_Final

 

Freqüência 

 

Percentual

 

21

 

740

 

2,36

 

23

 

15555

 

49,72

 

28

 

14357

 

45,88

 

OUT 637

 

2,04

  

nome do centro comercial atu8 - equivale à transformação do atributo cd_12.02 

- Nome Centro Comercial . O domínio sem centro comercial equivale a 96,42% 

dos registros. O total de domínios passou de 95 tipos para 3 tipos, conforme 

tabela abaixo.  

cd_12.02 - Nome 
Centro Comercial Freqüência 

 

Percentual

 

SEM CENTRO 
COMERCIAL 30169

 

96,42

 

OUTROS 610

 

1,95

 

SHOPPINGS 510

 

1,63

  

tipo final  de logradouro do contribuinte - equivale à transformação do atributo 

Tipo_Logradouro_Contribuinte . O domínio rua equivale a 54,99% dos registros, 

conforme tabela abaixo.   

Tipo_logradouro_Contribuinte

 

Freqüência  Percentual 
RUA 17206

 

54,99

 

AVE 9332

 

29,82

 

OUT 4751

 

15,18

   

número atual do CEP16 do Contribuinte -  equivale à transformação do atributo 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte . Como a quantidade de domínio era muito 

grande, este atributo foi agrupado em sub-região, conforme a estrutura dos 

Correios. Segundo os Correios, o CEP está estruturado segundo o sistema 

decimal, sendo composto de Região , sub-região , setor , sub-setor , divisor 

de sub-setor e identificadores de distribuição , conforme demonstrado a seguir: 
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1 3 1 6 5 - 0 0 0  

onde  1: região (5= PE, AL, PB e RN).   

3: Sub-região  

1: setor   

6: Sub-setor  

5: Divisor de sub-setor  

000: indicadores de distribuição (sufixo) 

Os três algarismos após o hífen são denominados de sufixo e 

destinam-se à identificação individual de Localidades, Logradouros,  Códigos 

Especiais e Unidades do Correio, conforme o seguinte: 

Localidades não codificadas por logradouros (possuem um único CEP): 

- Faixa de Sufixos utilizada: 000 a 999 

- Caixas Postais Comunitárias: 990 a 998 

- Localidades codificadas por logradouros: 

- Logradouros: Faixa de Sufixos utilizada: 000 a 899 

- Códigos Especiais: Faixa de Sufixos utilizada: 900 a 959 

- CEPs Promocionais: Faixa de Sufixos utilizada: 960 a 969 

- Unidades dos Correios: Faixa de Sufixos utilizada: 970 a 989 e 999. 

- Caixas Postais Comunitárias: Faixa de Sufixos utilizada: 990 a 998  

Ao final do agrupamento deste atributo em sub-região, o total de 

registros para cada sub-região ficou assim distribuída:  

SUB-REGIAO Freqüência 

 

Percentual 

 

5 6892

 

22,03

 

0 5461

 

17,45

 

4 4893

 

15,64

 

3 4891

 

15,63

 

6 3793

 

12,12

 

1 3371

 

10,77

 

2 1986

 

6,35

 

7 1

 

0,003

 

8 1

 

0,003

  

A fim de melhorar o desempenho dos algoritmos de mineração de 

dados, este atributo foi discretizado e, portanto, o conteúdo de cada agrupamento 

passou a ser o seguinte:   



Modelagem do Problema de Análise do Perfil de Contribuintes 
_______________________________________________________________________________________    

65  

 
SUB-REGIAO 

DISCRETIZADA 
DE PARA 
5 SUB-REGIAO5

 
0 SUB-REGIAO0

 
4 SUB-REGIAO4

 
3 SUB-REGIAO3

 

6 SUB-REGIAO6

 

1 SUB-REGIAO1

 

2 SUB-REGIAO2

 

7 SUB-REGIAO7

 

8 SUB-REGIAO8

  

CNAE_Final (Código Nacional de Atividade Econômica) Principal e 

secundário: Este atributo equivale à transformação dos atributos cd_07.02 - 

Código do CNAE, cd_07.05 - Código do CNAE Secundário 1, cd_07.08 - Código 

do CNAE Secundário 2, cd_07.11 - Código do CNAE Secundário 3, cd_07.14 - 

Código do CNAE Secundário 4, cd_07.17 - Código do CNAE Secundário 5. Como 

a quantidade de domínio era muito grande, estes atributos foram agrupados 

segundo a estrutura do CONCLA [CONCLA]. As duas primeiras posições 

equivalem às Divisões do CNAE. Estas duas posições geraram este novo 

atributo, que é a Seção CNAE [CNAE02]. 

Ao final do agrupamento deste atributo em seções, o total de registros 

para cada seção ficou assim distribuída: 

Classe_CNAE

 

Freqüência Percentual 
G 22635

 

72,34

 

C 3697

 

11,81

 

I 1643

 

5,25

 

F 1215

 

3,88

 

H 1006

 

3,21

 

J 286

 

0,91

 

N 273

 

0,87

 

S 221

 

0,71

 

M 84

 

0,27

 

E 50

 

0,17

 

D 41

 

0,14

 

R 33

 

0,11

 

L 31

 

0,10

 

K 23

 

0,07

 

P 18

 

0,06

 

Q 16

 

0,05

 

89 10

 

0,03

 

O 7

 

0,02
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CNAE_Sec1 Freqüência  Percentual 
0

 
21029

 
67,21

 
G 7411

 
23,68

 
C 984

 
3,15

 
I 418

 
1,34

 
F 316

 
1,01

 

H 288

 

0,92

 

S 283

 

0,90

 

N 238

 

0,76

 

J 97

 

0,32

 

M 79

 

0,25

 

L 40

 

0,13

 

R 31

 

0,10

 

E 28

 

0,09

 

Q 13

 

0,04

 

P 11

 

0,03

 

K 9

 

0,03

 

D 6

 

0,02

 

89

 

5

 

0,01

 

U 3

 

0,01

  

CNAE_Sec2

 

Freqüência 

 

Percentual 

 

0

 

27327

 

87,38

 

G 2787

 

8,91

 

C 361

 

1,15

 

F 194

 

0,62

 

I 135

 

0,43

 

N 126

 

0,40

 

H 99

 

0,31

 

S 89

 

0,28

 

M 47

 

0,15

 

J 46

 

0,14

 

E 19

 

0,06

 

L 19

 

0,06

 

R 18

 

0,04

 

K 9

 

0,03

 

P 7

 

0,02

 

Q 3

 

0,01

 

89

 

1

 

0,00

 

D 1

 

0,00

 

U 1

 

0,00

  

CNAE_Sec3

 

Freqüência

 

Percentual

 

0

 

29343

 

93,78

 

G 1322

 

4,22

 

C 145

 

0,46

 

F 136

 

0,43

 

N 80

 

0,25

 

I 58

 

0,18

 

H 53

 

0,17
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S 49

 
0,16

 
J 32

 
0,10

 
M 32

 
0,10

 
E 12

 
0,04

 
L 7

 
0,03

 
P 7

 
0,03

 
K 5

 
0,02

 

R 5

 

0,02

 

U 2

 

0,01

 

D 1

 

0,00

   

CNAE_Sec4

 

Freqüência

 

Percentual

 

0

 

31212

 

99,75

 

G 53

 

0,17

 

C 10

 

0,03

 

S 5

 

0,02

 

F 2

 

0,01

 

J 2

 

0,01

 

L 2

 

0,01

 

H 1

 

0,00

 

I 1

 

0,00

 

N 1

 

0,00

  

CNAE_Sec5

 

Freqüência

 

Percentual

 

0

 

27716

 

88,58

 

SEMVALOR 3548

 

11,34

 

G 13

 

0,05

 

C 6

 

0,02

 

F 2

 

0,01

 

I 1

 

0,00

 

J 1

 

0,00

 

L 1

 

0,00

 

N 1

 

0,00

  

Como se pode verificar, os CNAES secundários 2, 3, 4 e 5 possuem 

alguns domínios com um percentual a partir de 85% dos valores com o mesmo 

preenchimento. Sendo assim, estes foram reagrupados com o valor do domínio 

OUTROS , a fim de melhorar o desempenho dos algoritmos. O resultado destes 

agrupamentos está descrito a seguir: 

CNAE_Sec2

 

Freqüência

 

Percentual

 

0

 

27327

 

87,34

 

G 2787

 

8,91

 

OUTROS 1175

 

3,75

  

CNAE_Sec3

 

Freqüência

 

Percentual

 

0

 

29343

 

93,78
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G 1322

 
4,23

 
OUTROS 624

 
1,99

  
CNAE_Sec4

 
Freqüência

 
Percentual

 
0

 
31212

 
99,75

 
OUTROS 77

 
0,25

  

CNAE_Sec5

 

Freqüência

 

Percentual

 

0

 

27716

 

88,58

 

OUTROS 25

 

0,08

 

SEMVALOR 3548

 

11,34

  

Atributos transformados 

Data Mart de Arrecadação  

Valor_do_Imposto 

 

Os valores referentes às receitas selecionadas, foram 

somados no atributo de saída Valor_ICMS_Recolhido, para cada período fiscal 

(de 01/2006 a 06/2006).  

Data Mart de GIAM:  

valor_icms_normal_a_recolher  Os valores referentes às receitas selecionadas, 

foram somados no atributo de saída Valor_ICMS_Normal_A_Recolher, para cada 

período fiscal (de 01/2006 a 06/2006).  

Para cada Data Mart, e a fim de melhorar o desempenho dos 

algoritmos, todos os campos descritivos foram substituídos por seus respectivos 

códigos, a saber: 

Data Mart  de Cadastro de Contribuinte do ICMS 

Nome Logradouro 

 

Substituído pelo Código do Logradouro . 

Nome Bairro 

 

Substituído pelo Código do Bairro . 

Descrição CNAEF 

 

Substituído pelo Código do CNAEF . 

Município Contato 

 

Substituído pelo Código do Município de Contato . 

Nome Bairro Contato - Substituído pelo Código do Bairro de Contato . 

Nome Logradouro Contato - Substituído pelo Código do Logradouro de 

Contato . 

Descrição Centro Comercial - Substituído pelo Código do Centro Comercial . 

Descrição Segmento Econômico Substituído pelo Código do Segmento 

Econômico . 
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4.3.4. Integração dos dados 

A partir de análises dos dados, foram selecionadas as informações 

contidas no Data Warehouse da instituição, complementando com as informações 

já classificadas nas entrevistas com especialistas, como importante à pesquisa.  

Os tipos de dados disponíveis em entrada foram selecionados num 

período entre 01/06/2006 e 30/06/2006.  

A integração dos dados foi efetuada entre os Data Marts do Cadastro 

de Contribuintes, Arrecadação, GIAM e Débitos Fiscais.  

O nicho de contribuintes escolhidos para treino/teste da ferramenta de 

mineração de dados foram os contribuintes normais , ou seja, que possuem 

faturamento anual maior que 120.000 UFIR, além de estarem com a situação 

ativo regular . 

A partir das informações obtidas dos Data Marts acima, foi efetuada a 

junção desses grupos de dados, a fim de se gerar a base para treino e teste do 

modelo de mineração de Dados.  

Para tal, foi utilizada a ferramenta de Data Warehouse da Instituição, o 

SAGENT, a partir do seguinte programa (plano): 

1. Leitura do Data Mart de Cadastro de Contribuintes, pelo filtro situação 

cadastral =  ativo regular habilitado e tipo de regime de pagamento = 1. Como 

resultado dessa consulta, foram selecionados 31.289 contribuintes. 

2. Leitura do Data Mart de GIAM, tendo como filtro o seqüencial de inscrição da 

GIAM = seqüencial de inscrição do cadastro e período fiscal entre 200601 até 

200606, sendo que, para cada registro selecionado, foi obtida cada coluna de 

icms a recolher . Este atributo equivale a 17% do valor das vendas efetuadas no 

período fiscal mencionado. Caso não tenha havido venda neste período ou caso o 

contribuinte não tenha apresentado a GIAM, este valor estará com informação 

nula.  

3. Leitura do Data Mart de Arrecadação, tendo como filtro seqüencial de inscrição 

da arrecadação = seqüencial de inscrição do cadastro e período fiscal entre 

200601 até 200606, sendo que, para cada registro selecionado, e para cada 

período fiscal, foi obtida cada coluna de icms recolhido , que equivale ao 

somatório das receitas pagas 005-1 (ICMS normal), 011-6, 017-5 e 008-6 (ICMS 
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Importação). Caso o contribuinte não tenha efetuado o pagamento para 

determinado período, este valor estará com informação nula.  

4. Leitura do Data Mart de Débitos Fiscais, tendo como filtro o seqüencial de 

inscrição de débitos fiscais = seqüencial de inscrição do cadastro e Data de 

Referência = 20070930 (Esta data equivale à última carga efetuada no Data Mart 

de Débitos Fiscais). Apenas os contribuintes que tinham a situação do processo 

= 1, 2 ou 3 foram selecionados. 

A partir deste plano, a base para treinamento/teste resultou dos 

atributos descritos no Apêndice H.  

Granularidade dos dados 

Data Mart de Cadastro de Contribuinte do ICMS 

Como os dados provenientes do Data Mart são atualizados 

semanalmente, as informações cadastrais do contribuinte são as mais recentes.  

Data Mart de Arrecadação  

Para este DM, os dados são armazenados diariamente e, a cada novo 

mês, é adicionado um retrato da arrecadação no mês em questão.  

Data Mart da GIAM - Guia de Informações da Apuração Mensal  

Para este Data Mart, os dados são armazenados mensalmente e, a 

cada novo mês, é adicionado um retrato dos livros fiscais no mês em questão.  

Data Mart de Processos Fiscais  

Para este Data Mart, os dados são armazenados mensalmente e, a 

cada novo mês, é adicionado um retrato dos processos que, por ventura, o 

contribuinte tenha, estarão armazenados no mês em questão.  

4.3.5. Formatação dos dados 

Como a execução dos algoritmos SLIQ e SPRINT requerem que o 

atributo ALVO esteja na última coluna, a base para treino e teste do modelo de 

mineração de dados foi formatado conforme a seguir:  

1º. Atributo: seqüencial de inscrição - Número seqüencial, que 

identifica o contribuinte a ser analisado. Essa informação mascara a sua 

identidade.  

Último atributo(alvo): Nova_classe_saida_Atu .  

Alguns atributos foram criados para a geração do atributo alvo, a saber:  
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inadimplência do mês 1

 
- Se Icms_Normal_a_Recolher_Mes_Fisc_01 > 

Valor_ICMS_Pago_Mes01, então Inad_Mes_01 = 1, Caso contrário, 0; 

inadimplência do mês 2

 
- Se Icms_Normal_a_Recolher_Mes_Fisc_02 > 

Valor_ICMS_Pago_Mes02, então Inad_Mes_02 = 1, Caso contrário, 0; 

inadimplência do mês 3

 
- Se Icms_Normal_a_Recolher_Mes_Fisc_03 > 

Valor_ICMS_Pago_Mes03, então Inad_Mes_03 = 1, Caso contrário, 0; 

inadimplência do mês 4

 

- Se Icms_Normal_a_Recolher_Mes_Fisc_04 > 

Valor_ICMS_Pago_Mes04, então Inad_Mes_04 = 1, Caso contrário, 0; 

inadimplência do mês 5

 

- Se Icms_Normal_a_Recolher_Mes_Fisc_05 > 

Valor_ICMS_Pago_Mes05, então Inad_Mes_05 = 1, Caso contrário, 0; 

inadimplência do mês 6

 

- Se Icms_Normal_a_Recolher_Mes_Fisc_06 > 

Valor_ICMS_Pago_Mes06, então Inad_Mes_06 = 1, Caso contrário, 0; 

flag de inadimplência 

 

Se o somatório dos atributos Inad_Mes_01 a 

Inad_Mes_06 for maior ou igual a 3 (ou seja, por 3 meses, o contribuinte 

arrecadou menos que devia, é considerado com indício de irregularidade fiscal), 

então Flag_Inad = S (contribuinte com irregularidade de pagamento no tributo). 

Caso contrário, Flag_Inad = N .   

Nova_classe_saida_Atu

  

Esse atributo é gerado a partir das seguintes 

condições: 

Se Flag_Inad = S (indício de irregularidade) e o atributo 03 - 

Quantidade Parcelas em Atraso = N (não tem parcela em atraso ou não tem 

processo fiscal), então o contribuinte é regular, ou seja, Nova_Classe_Saida_Atu 

= N . 

Se Flag_Inad = N (sem indício de irregularidade) e o atributo 03 - 

Quantidade Parcelas em Atraso = N (não tem parcela em atraso ou não tem 

processo fiscal), então o contribuinte é regular, ou seja, Nova_Classe_Saida_Atu 

= N . 

Se Flag_Inad = S (indício de irregularidade) e o atributo 03 - 

Quantidade Parcelas em Atraso = S (não tem parcela em atraso ou não tem 

processo fiscal), então o contribuinte é irregular, ou seja, Nova_Classe_Saida_Atu 

= S . 



Modelagem do Problema de Análise do Perfil de Contribuintes 
_______________________________________________________________________________________    

72  

 
Se Flag_Inad = N (sem indício de irregularidade) e o atributo 03 - 

Quantidade Parcelas em Atraso = S (tem parcela em atraso ou tem processo 

fiscal), então o contribuinte é irregular, ou seja, Nova_Classe_Saida_Atu = S . 

A tabela foi ordenada pelo seqüencial de inscrição .   

flag_irreg_SFDF - Se ( código de situação = 2 e quantidade de parcelas em 

atraso maior que zeros) ou ( código de situação = 1 e diferença de dias entre 

data de registro do processo e data de carência > 30) ou ( código da situação 

= 3), então flag_irreg_SFDF = 1(equivalente a contribuinte com irregularidade 

fiscal perante SEFAZ); Caso contrário, flag_irreg_SFDF = 0 (equivalente a 

contribuinte sem irregularidade fiscal perante SEFAZ-PE); 

Para verificação final, do total de 31.289 registros, 27.139 registros 

estão regulares e 4.150 registros tem irregularidade fiscal. Essa verificação final 

foi efetuada após a interseção entre os atributos Flag_Inad e 

Nova_classe_saida_atu .  
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15 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus (Santa Terezinha do Menino Jesus) 
16 MIDAS - UFF - Mineração de Dados na UFF

 
CAPITULO 5 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO PROBLEMA 

INVESTIGADO  

5.1. Introdução  

Os algoritmos utilizados para geração das árvores de decisão foram o 

ID3, o SLIQ e o SPRINT, descritos no Capítulo 3.  

Nos três algoritmos, a forma de representação gráfica é a padrão de 

uma árvore de decisão, exibindo apenas a profundidade e os níveis da árvore. 

Quanto mais externo o nível, melhor o ganho de informação, ou seja, melhor o 

atributo para ser o nó raiz e seus subseqüentes. 

Em todos os algoritmos escolhidos, foram realizados vários testes, 

alterando-se os parâmetros de entrada do modelo selecionado e número de 

passos de treinamento e foram escolhidos os dois melhores resultados destes 

testes. Não foram atribuídos pesos diferenciados para as variáveis. Para cada 

teste, verificava-se o percentual de erros e acertos.  

O ID3 está implementado na ferramenta TANAGRA [TANAGRA05]  . O 

TANAGRA foi desenvolvido por Ricco RAKOTOMALALA, na University of Lyon, 

em Janeiro de 2004. As características dos algoritmos e os critérios para estas 

escolhas estão descritas no Capitulo 3.  

Os algoritmos SPRINT e SLIQ estão implementados na ferramenta de 

mineração de dados Thérèse15 por André Luis Didier, em janeiro de 2008, a partir 

da ferramenta MIDAS - UFF16 [MIDAS-UFF04], sendo esta última desenvolvida na 

Universidade Federal Fluminense 

 

Niterói 

 

RJ, por Renata Pereira e Luis Filipe 

Santos, sendo gentilmente cedida, para execução dos algoritmos, neste projeto.  

5.2. Ferramenta Thérèse 

O Thérèse foi escrito em Java e se destina a executar os algoritmos 

para mineração de dados, SLIQ e SPRINT exatamente como consta na 

documentação [SLIQ96] e [SPRINT96]. Isto implica em todos os requisitos de 

desempenho, de ler a base de dados por pedaços, sem colocá-la inteiramente na 

memória de trabalho da máquina.  
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O Thérèse funciona com três tipos de arquivos: um binário, de uso 

interno,o CSV (Comma Separated Values) e XLS (Planilha do MS Excel). O 

arquivo binário de uso interno é criado após a primeira leitura da base. As listas 

de atributos são criadas neste tipo de arquivo que nada mais é que a serialização 

de objetos Java [W]. Esses arquivos são facilmente lidos e escritos durante o 

decorrer do processamento nos dois algoritmos. 

O arquivo CSV é ideal para este tipo de algoritmo. Ele é lido linha a 

linha requerendo pouca memória para ser completamente « varrido ».  

O arquivo XLS é prático para a modificação da base de dados, pois é 

de fácil manipulação. O revés dele se dá por conta do carregamento completo na 

memória de trabalho do computador. É praticamente inútil para o uso efetivo dos 

algoritmos, já que eles foram criados para evitar esse tipo de uso da memória! 

Não encontramos nenhuma referência para leitura em pedaços de um arquivo 

XLS. 

Como na ferramenta MIDAS, o Thérèse possibilita apenas a poda 

completa ou nenhuma. Porém, foi acrescentado um contador, que é um limitador 

de profundidade para interromper o crescimento da árvore, calculando os erros. É 

equivalente a uma poda manual, com base na profundidade. 

O SPRINT fornece um algoritmo propício à paralelização do 

processamento. Nesta versão do Thérèse tal suporte não foi implementado, pois 

a máquina onde este foi rodado possui apenas um processador. 

Apesar da não preocupação em implementar o paralelismo, o código 

está separado a ponto de facilmente acrescentar o suporte a mais threads para a 

construção da árvore. 

O único grave limitador da desempenho foi o uso de cálculos de 

precisão em Java. O cálculo de ponto flutuante é sabidamente lento na 

linguagem. Utilizamos o API JNI (Java Native Interface) para executar cálculos 

específicos para cada processador. Isso não sacrificaria a portabilidade, pois seria 

uma pequena parte do código que seria dependente; apenas essa parte de soma, 

multiplicação, logaritmo etc.  diferentemente do que é o MIDAS. 
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5.3 Estrutura de experimentação 

As árvores de decisão geradas pelos algoritmos ID3, SLIQ e SPRINT e 

que apresentaram melhores resultados estão descritas nas páginas seguintes. As 

demais árvores, estarão descritas nos Apêndices. Para cada algoritmo foram 

utilizados os atributos que são gerados quando do cadastramento do contribuinte 

na instituição SEFAZ-PE. 

O primeiro passo foi separar a base de dados, aleatoriamente, em 

conjuntos de treinamento e teste, tanto na ferramenta TANAGRA, quanto na 

ferramenta Thérèse. Para a ferramenta TANAGRA, foi utilizado o componente 

SAMPLING, que seleciona registros aleatoriamente, tendo como parâmetro de 

entrada  quantidade ou percentual da base a ser dividida, ficando a cargo do 

usuário. Para efetuar os testes com árvores de decisão, é sugerido utilizar o 

percentual de 75% para a base de treinamento e 25% para a base de testes.   

O segundo passo foi decidir quais atributos seriam selecionados para a 

criação da árvore de decisão. Esse passo se deu na etapa de pré-processamento, 

onde todos os atributos foram analisados, excluídos, transformados, agrupados,e 

até mesmo, criados. 

O próximo passo foi executar treinamentos com a base utilizando os 

algoritmos de árvore de decisão ID3, SLIQ e SPRINT.   

Uma árvore de decisão é a interpretação de um conjunto de regras de 

classificação que dividem o espaço de entrada. Cada algoritmo escolhe o melhor 

atributo, para ser o atributo raiz, de acordo com o Ganho de informação, descrito 

no Capítulo 3.  

Os resultados obtidos em todos os algoritmos testados estão de acordo 

entre eles.  

5.4. Arvores de decisão geradas pelo ID3 

A interpretação da árvore gerada pelo ID3, foi a que apresentou uma 

menor taxa de erros, portanto a melhor, conforme a Figura 5.1. Esta Figura é o 

espelho do resultado obtido na ferramenta do TANAGRA.   
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5.4.1 Parâmetros do ID3 

Os parâmetros abaixo estão descritos detalhadamente na seção 5.7.1.    

Aprendizado Supervisionado 3 (ID3) 

Parâmetros 

Parâmetros do ID3  

Tamanho antes da separação 2

 

Tamanho após a separação 20

 

Profundidade máxima das folhas  50

 

Melhor limite de separação 0,0300

  

Resultados 

Performances do classificador 

Taxa de erro (%) 13,07% 

Valores da predição Matriz de confusão (%) 

Valor

 

Recall

 

1-Precisão

 

N 0,9992

 

0,1303

 

S 0,0091

 

0,3778

   

N S Somatório 

N 99,91%

 

0,09%

 

86,88%

 

S 99,09%

 

0,91%

 

13,12%

 

Soma

 

99,04%

 

0,96%

 

75%

  

Os 75% equivalem ao total de 23466 registros, escolhidos aleatoriamente para a base de 
treinamento.  

Características do classificador 

Descrição dos dados  

Atributo alvo (TARGET)

 

Nova_classe_saida_Atu (2 valores)

 

Outros atributos 36 

Descrição da árvore 

Número de nós  11

 

Número de folhas 7

  

5.4.2 Árvore de decisão gerada 

 

cd_01.54 - Indicador Credenciado in [N] 
o Ind_tem_AIDF_Atualizado in [N] 

 

Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu < 479,5000 then Nova_classe_saida_Atu = N (93,87 % of 522 
examples) 

 

Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu >= 479,5000 
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cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [OUT] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 
% of 0 examples) 

 
cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [23] then Nova_classe_saida_Atu = N (79,31 
% of 29 examples) 

 
cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [21] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % 
of 0 examples) 

 
cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [28] then Nova_classe_saida_Atu = S (62,22 
% of 45 examples) 

o Ind_tem_AIDF_Atualizado in [S] then Nova_classe_saida_Atu = N (50,19 % of 4844 examples) 

 
cd_01.54 - Indicador Credenciado in [S] then Nova_classe_saida_Atu = N (96,67 % of 18026 examples)  

Figura 5.1. Árvore de decisão gerada pelo ID3 (com profundidade de 4)  

Como se pode perceber, a árvore do Apêndice A está mais detalhada 

que a da Figura 5.1., porém mais difícil de ser interpretada. Na árvore da Figura 

5.1. houve uma melhor generalização, e portanto, mais simples. Isso se deu pelo 

fato da escolha da profundidade entre as árvores.   

5.4.3 Interpretação da árvore de decisão em português 

estruturado 

 

Se contribuinte descredenciado da SEFAZ 
o Se contribuinte não tem autorização de impressão de documento fiscal (AIDF)  

 

Se houve alteração há menos de 01 ano e 01 mês, contribuinte regular (93,87 % of 522 examples) 

 

Se houve alteração cadastral há mais de 01 ano e 01 mês 

 

Se t ipo de natureza j urídica = Empresário Individual , contribuinte irregular (62,22 % 
of 45 examples)     

 

Se t ipo de natureza j urídica = Sociedade empresaria limitada - empresa privada 
contribuinte regular (79,31 % of 29 examples) 

o Se contribuinte tem autorização de impressão de documento fiscal (AIDF), contribuinte regular (50,19 % of 
4844 examples) 

 

Se contribuinte estiver credenciado na SEFAZ , contribuinte regular (96,67 % of 18026 examples)  
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5.4.4 Interpretação da árvore de decisão por parte do especialista 

em mineração de dados  

CASO 1: Indícios de regularidade  

1. Se o contribuinte está credenciado na SEFAZ-PE, ou seja, este contribuinte 

passou pelas fronteiras de Pernambuco, foi fiscalizado e cumpriu com suas 

obrigações tributárias (96,67 % de 18.026 exemplos) 

2. O contribuinte não está credenciado na SEFAZ-PE, mas tem a autorização 

para impressão de documento fiscal (AIDF) (50,19 % de 4.844 exemplos) 

3. Contribuinte não credenciado na SEFAZ e não tem autorização para impressão 

de documento fiscal (AIDF): 

3.1. houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 mês (93,87 % de 

522 exemplos). 

3.2. houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Sociedade Anônima limitada 

 

empresa 

privada (79,31 % de 29 exemplos).  

CASO 2: Indícios de irregularidade: 

1. Contribuinte não credenciado na SEFAZ e não tem autorização para impressão 

de documento fiscal (AIDF): 

1.1. e houve alteração cadastral há mais de 01 ano e 01 mês e tipo de 

natureza jurídica igual a Empresário(individual) (62,22 % de 45 exemplos)     

5.5. Árvores de decisão geradas pelo SPRINT  

A interpretação da árvore gerada pelo SPRINT(treinamento 3), na 

Figura 5.2, foi a que apresentou uma menor taxa de erros, portanto a de melhor 

desempenho. 

5.5.1 Parâmetros do SPRINT  

Taxa de erro: 10,98 %   
N S Soma 

N 18.723 1.590 20.313 
S 987 2.166 3.153 
Soma 19.710 3.756 23.466 
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5.5.2 Árvore de decisão gerada  

L cd_01.54 - Indicador Credenciado em [S]  
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 482,00, Folha de classe N (17.971 ocorrências, 96,61%) , 610 erros  
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 482,00, Folha de classe indefinida (nenhuma ocorrência, 0,00%)  

R cd_01.54 - Indicador Credenciado em [N]  
L Ind_tem_AIDF_Atualizado em [S]   

L Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu <= 447,50    
L cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [21, OUT, 23] 

L cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG5, SUB-REG3, SUB-REG4, 
SUB-REG1], Folha de classe N (214 ocorrências, 87,38%) , 27 erros 
R cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG0, SUB-REG2, SUB-REG6], 
Folha de classe N (100 ocorrências, 67,00%) , 33 erros    

R cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [28]     
L cd_08.11 - Código Município Contribuinte <= 90,00      

L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 1.000.000,00 
L cd_01.37 - Indicador Faturamento em [2], Folha de classe N (46 
ocorrências, 50,00%) , 23 erros 
R cd_01.37 - Indicador Faturamento em [1], Folha de classe S (21 
ocorrências, 90,48%) , 2 erros      

R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 1.000.000,00 
L Classe_CNAE_ParteFinal em [G, C], Folha de classe N (26 
ocorrências, 73,08%) , 7 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [H, I], Folha de classe S (3 
ocorrências, 100,00%)      

R cd_08.11 - Código Município Contribuinte > 90,00 
L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 1.500.000,00, Folha de classe N 
(122 ocorrências, 60,66%) , 48 erros 
R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 1.500.000,00, Folha de classe N 
(48 ocorrências, 81,25%) , 9 erros   

R Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu > 447,50    
L Classe_CNAE_ParteFinal em [G, C, I]     

L cd_01.76 - Indicador ECF em [COM_ECF] 
L cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG5, SUB-REG6, 
SUB-REG3] 

L Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu <= 1.645,00, Folha de classe N 
(107 ocorrências, 82,24%) , 19 erros 
R Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu > 1.645,00, Folha de classe N 
(328 ocorrências, 61,89%) , 125 erros 

R cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG0, SUB-REG1, 
SUB-REG2, SUB-REG4] 

L cd_08.02 - Tipo Logradouro Contribuinte Final em [RUA], Folha 
de classe S (223 ocorrências, 62,33%) , 84 erros 
R cd_08.02 - Tipo Logradouro Contribuinte Final em [AVE, OUT], 
Folha de classe S (203 ocorrências, 50,74%) , 100 erros     

R cd_01.76 - Indicador ECF em [SEM_ECF] 
L Classe_CNAE_ParteFinal em [G, C], Folha de classe S (3.059 ocorrências, 
56,13%) , 1.342 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [I], Folha de classe S (123 ocorrências, 82,93%) 
, 21 erros    

R Classe_CNAE_ParteFinal em [D, E, F, H, J, K, L, M, N, Q, R, S]     
L cd_01.37 - Indicador Faturamento em [1]      

L cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [21, OUT] 
L Indicador_Telefone_Contato em [S], Folha de classe N (6 
ocorrências, 50,00%) , 3 erros 
R Indicador_Telefone_Contato em [N], Folha de classe N (12 
ocorrências, 100,00%)       

R cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [23, 28] 
L cd_01.74 - Indicador Processamento Dados em [1], Folha de 
classe S (71 ocorrências, 69,01%) , 22 erros 
R cd_01.74 - Indicador Processamento Dados em [2, N], Folha de 
classe N (11 ocorrências, 72,73%) , 3 erros     

R cd_01.37 - Indicador Faturamento em [2, N] 
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 405,00, Folha de classe S (11 
ocorrências, 54,55%) , 5 erros 
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 405,00, Folha de classe N (200 
ocorrências, 78,50%) , 43 erros  

R Ind_tem_AIDF_Atualizado em [N]   
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 476,00 

L Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final em [SEM INF, G], Folha de classe N (435 ocorrências, 93,56%) , 
28 erros 
R Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final em [C, D, F, H, I, K, L, M, N, P, S], Folha de classe N (32 
ocorrências, 96,88%) , um erro   

R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 476,00    
L cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [OUT, 23] 
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L Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final em [SEM INF, F, N, H, I], Folha de classe N (37 
ocorrências, 89,19%) , 4 erros 
R Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final em [G, J], Folha de classe N (8 ocorrências, 50,00%) 
, 4 erros    

R cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [28] 
L cd_01.62 - Indicador Internet em [SEM IND], Folha de classe N (7 ocorrências, 
100,00%)      
R cd_01.62 - Indicador Internet em [N] 

L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 0,00, Folha de classe S (35 
ocorrências, 62,86%) , 13 erros 
R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 0,00, Folha de classe S (7 
ocorrências, 85,71%) , um erro  

Figura 5.2. Árvore de decisão gerada pelo SPRINT (treinamento 3, com profundidade de 7)  

5.5.3 Interpretação da árvore de decisão em português 

estruturado 
Se contribuinte credenciado na SEFAZ   

Se houve alteração há menos de 1 ano e 1 mês, contribuinte regular  
Se contribuinte descredenciado da SEFAZ   

Se contribuinte tem AIDF (autorização de impressão de documentos fiscais)    
Se contribuinte inscrito na SEFAZ há menos de 1 ano e 1 mês  

Se t ipo de natureza j urídica diferente de Empresário (individual) , independente da região do 
CEP, contribuinte regular    
Se t ipo de natureza j urídica igual a Empresário (individual)

     

Se código de município menor ou igual a 090       
Se valor capital social de Empresa <= 1.000.000,00 

Se faturamento do contribuinte menor que 120.000 UFIR, 
contribuinte regular 
Se faturamento do contribuinte maior que 120.000 UFIR, 
contribuinte irregular       

Se valor capital social de Empresa > 1.000.000,00 
Se CNAE principal = [COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, INDÚSTRIAS DE 
TRANSFORMAÇÃO], contribuinte regular  
Se CNAE principal = [TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, 
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO], contribuinte irregular      

Se código de município maior que 090  
Independente do Valor Capital Social Empresa <= 1.500.000,00, contribuinte 
regular     

Se contribuinte inscrito na SEFAZ há mais de 01 ano e 01 mês  
Se CNAE principal = [COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, 
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO]     

Se contribuinte emitiu cupom fiscal  
Se CEP contribuinte estiver em [SUB-REG5, SUB-REG6, SUB-REG3], 
independente de sua data de inscrição, contribuinte regular   

Se CEP contribuinte estiver em [SUB-REG0, SUB-REG1, SUB-REG2, 
SUB-REG4], independente do tipo de logradouro, Contribuinte 
irregular      

Se contribuinte não emitiu cupom fiscal  
Se CNAE principal = [COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS, INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ALOJAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO ], contribuinte irregular  

R Classe_CNAE_ParteFinal em [ELETRICIDADE E GÁS, ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS, 
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS, ARTES, 
CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS]     

Se faturamento maior que 120.000 UFIR  
Se tipo de natureza jurídica = Sociedade empresaria limitada  empresa 
privada ou Empresário individual  

Se contribuinte não possui PED (Processamento eletrônico de 
dados), contribuinte irregular  
Se contribuinte não informou se tem PED ou possui PED 
(Processamento eletrônico de dados), contribuinte regular  

Qualquer outro tipo de natureza jurídica,  contribuinte regular   
Se contribuinte não informou faturamento ou faturamento menor ou igual a 120.000 
UFIR 

Se houve alteração cadastral há menos de 01 ano e 12 dias, contribuinte 
irregular  
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Se houve alteração cadastral há mais de 01 ano e 12 dias, contribuinte 
regular   

Se contribuinte não tem AIDF (Autorização de impressão de documento fiscal)    
Se houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 mês  

Se CNAE secundário não informado ou igual a COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
E MOTOCICLETAS, INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ELETRICIDADE E GÁS, CONSTRUÇÃO, 
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, ATIVIDADES 
FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS, ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES, EDUCAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS, contribuinte regular    

Se houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês,  
Se tipo de natureza jurídica = Sociedade empresaria limitada - empresa privada ou  qualquer 
outro tipo  

Se CNAE secundário 01 não informado ou = CONSTRUÇÃO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, ALOJAMENTO 
E ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO contribuinte regular     

Se t ipo de natureza j urídica = Empresário individual

 

Se contribuinte não informou se comercializa na INTERNET, contribuinte regular      
Se contribuinte não comercializa na INTERNET ,  

Independente do valor capital social da Empresa, contribuinte irregular  

5.5.4 Interpretação da árvore de decisão por parte do especialista 

em mineração de dados  

CASO 1: Indícios de regularidade: 

1.1. O contribuinte está credenciado na SEFAZ, ou seja, este contribuinte passou 

pelas fronteiras de Pernambuco, foi fiscalizado e cumpriu com suas obrigações 

tributárias e teve alteração cadastral há menos de um ano e um mês (17.971 

ocorrências, 96,61%) , 610 erros  

1.2. Caso o contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ, mas tenha 

autorização de impressão de documento fiscal (AIDF) e esteja inscrito há menos 

de um ano e um mês,  

1.2.1. se tipo de natureza jurídica diferente de Empresário (individual) e se 

CEP do contribuinte estiver em sub-reg5 , sub-reg3 , sub-reg4 , sub-

reg1 (214 ocorrências, 87,38%) , 27 erros 

1.2.2. se tipo de natureza jurídica diferente de Empresário (individual) e se 

CEP do contribuinte estiver em sub-reg0 , sub-reg2 , sub-reg6 (100 

ocorrências, 67,00%) , 33 erros 

1.2.3. se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual) ,, se município 

menor ou igual a 090, se valor social da Empresa <= 1.000.000,00 e se o 

seu faturamento for menor que 120.000 UFIR (46 ocorrências, 50,00%) , 23 

erros.   

1.2.4. se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual) ,, se município 

menor ou igual a 090, se valor social da Empresa > 1.000.000,00 e se o 



Avaliação de desempenho no problema investigado 
_______________________________________________________________________________________   

82 

CNAE principal = Comércio , Reparação de veículos automotores e 

motocicletas, indústrias de transformação (26 ocorrências, 73,08%) , 7 

erros. 

1.2.5. se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual) , se município 

maior que 090, se o Valor Capital Social Empresa <= 1.500.000,00 (122 

ocorrências, 60,66%) , 48 erros 

1.2.6. se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual) , se município 

maior que 090, se o Valor Capital Social Empresa > 1.500.000,00 (48 

ocorrências, 81,25%), 9 erros.  

1.3. Caso o contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ, mas tenha 

autorização de impressão de documento fiscal (AIDF) e esteja inscrito há mais de 

um ano e um mês,   

1.3.1. Se CNAE principal = [ Comércio; Reparação de veículos 

automotores e motocicletas , indústrias de transformação , alojamento e 

alimentação , comércio; reparação de veículos automotores e 

motocicletas , indústrias de transformação , alojamento e alimentação ], 

emitiu cupom fiscal e o CEP do contribuinte estiver nas seguintes sub-

regiões SUB-REG3, SUB-REG5, SUB-REG6: 

1.3.1.1. Se contribuinte inscrito há menos de 4 anos e 2 meses (107 

ocorrências, 82,42%), 19 erros. 

1.3.1.2. Se contribuinte inscrito há mais de 4 anos e 2 meses (328 

ocorrências, 61,89%), 125 erros. 

1.3.2. Se CNAE principal = [ eletricidade e gás , água, esgoto, atividades 

de gestão de resíduos e descontaminação , Construção , Transporte, 

armazenagem e correio , informação e comunicação , atividades 

financeiras, de seguros e serviços relacionados , atividades imobiliárias , 

atividades profissionais, científicas e técnicas , atividades administrativas 

e serviços complementares , saúde humana e serviços sociais , Artes, 

cultura, esporte e recreação , outras atividades de serviços ], faturamento 

maior que 120.000 UFIR, se tipo natureza jurídica = Sociedade 

Empresaria imitada-empresa privada ou Empresário individual e se 

contribuinte possui PED (Processamento eletrônico de dados) ou não 

informou se possui PED (11 ocorrências, 72,73%), 3 erros.  
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1.3.3. Se CNAE principal = Eletricidade e gás , Água, esgoto, atividades 

de gestão de resíduos e descontaminação , Construção , Transporte, 

armazenagem e correio , Informação e Comunicação , Atividades 

financeiras, de seguros e serviços relacionados , Atividades imobiliárias , 

Atividades profissionais, científicas e técnicas , Atividades administrativas 

e serviços complementares , saúde humana e serviços sociais , Artes, 

cultura, esportes, cultura, esporte e recreação , Outras atividades de 

serviços , faturamento maior que 120.000 UFIR: 

1.3.3.1. Se natureza jurídica diferente de S. A. limitada 

 

empresa 

privada e S.A fechada  empresa privada :  

1.3.3.1.1. Informou fone de contato (6 ocorrências, 50%), 3 erros.  

1.3.3.1.2. Não informou fone de contato (12 ocorrências, 10%). 

1.3.4. Se CNAE principal = Eletricidade e gás , Água, esgoto, atividades 

de gestão de resíduos e descontaminação , construção , Transporte, 

armazenagem e correio , Informação e comunicação , Atividades 

financeiras, de seguros e serviços relacionados , Atividades imobiliárias , 

Atividades profissionais, científicas e técnicas , Atividades administrativas 

e serviços complementares , Saúde humana e serviços sociais , Artes, 

cultura, esporte e recreação , outras atividades de serviços , se 

contribuinte não informou o faturamento ou faturamento menor que 

120.000 UFIR e se houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 12 dias 

(200 ocorrências, 78,50%), 43 erros.  

1.4. contribuinte não credenciado e não possui autorização de impressão de 

documento fiscal(AIDF), se houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 

mês: 

1.4.1. CNAE secundário não informado ou igual a Comércio; reparação de 

veículos automotores e motocicletas (435 ocorrências, 93,56%), 28 erros.  

1.4.2. CNAE secundário igual a Indústrias de transformação , Eletricidade 

e gás , Construção , Transporte, armazenagem e correio , Alojamento e 

alimentação , Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados , 

Atividades imobiliárias , Atividades profissionais, científicas e técnicas , 

Atividades administrativas e serviços complementares , Educação , 

Outras atividades de serviços (32 ocorrências, 96,88%), 01 erro.  
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1.5. Contribuinte não credenciado e não possui autorização de impressão de 

documento fiscal(AIDF), se houve alteração cadastral há mais de 01 ano e 01 

mês: 

1.5.1. Se tipo de natureza jurídica = empresário individual e se contribuinte 

não informou se comercializa na INTERNET (7 ocorrências, 100%). 

1.5.2. Se tipo de natureza jurídica = sociedade empresa limitada 

 

empresa privada ou qualquer outro tipo e se CNAE secundário = 

comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas e 

informação e comunicação (8 ocorrências, 50%), 4 erros.   

CASO 2: indícios de irregularidade: 

2.1. Caso o contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ, mas tenha 

autorização de impressão de documento fiscal (AIDF) e esteja inscrito há menos 

de 1 ano e 1 mês,  

2.1.1. Se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual) , se município 

menor ou igual a 090, se valor social da Empresa <= 1.000.000,00 e se o seu 

faturamento for maior que 120.000 UFIR (21 ocorrências, 90,48%), 2 erros.  

2.1.2. Se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual) ,, se município 

menor ou igual a 090, se valor social da Empresa > 1.000.000,00 e se o CNAE 

principal = [ Transporte, armazenagem e correio , Alojamento e alimentação ] (3 

ocorrências, 100%). 

2.2. Caso o contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ, mas tenha 

autorização de impressão de documento fiscal (AIDF) e esteja inscrito há mais de 

1 ano e 1 mês,  

2.2.1. Se CNAE principal = [ Comércio; reparação de veículos automotores 

e motocicletas , indústrias de transformação , Alojamento e alimentação", emitiu 

cupom fiscal e o CEP do contribuinte estiver nas seguintes sub-regiões SUB-

REG0, SUB-REG1, SUB-REG2, SUB-REG4. 

2.2.1.1. Tipo de logradouro = rua (223 ocorrências, 62,83%) 84 

erros. 

2.2.1.2. tipo de logradouro = ave , outros (203 ocorrências, 

50,74%), 100 erros.  

2.2.2. Senão emitiu cupom fiscal: 
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2.2.2.1. Se CNAE principal = [ Comércio; reparação de veículos 

automotores e motocicletas , indústrias de transformação ] (3059 

ocorrências, 56,13%), 1.342 erros.  

2.2.2.2.  Se CNAE principal = [ Alojamento e alimentação"], (123 

ocorrências, 82,93%), 21 erros.  

2.2.3. Se CNAE principal = [ Eletricidade e gás , Água, esgoto, atividades 

de gestão de resíduos e descontaminação , Construção , Transporte, 

armazenagem e correio , Informação e comunicação , Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados , Atividades imobiliárias , Atividades 

profissionais, científicas e técnicas , Atividades administrativas e serviços 

complementares , Saúde humana e serviços sociais , Artes, cultura, esporte e 

recreação , Outras atividades de serviços ], faturamento maior que 120.000 

UFIR, se tipo natureza jurídica = Sociedade Empresaria imitada-empresa privada 

ou Empresário individual e se contribuinte não possui PED (Processamento 

eletrônico de dados), (71 ocorrências, 69,01%), 22 erros. .  

2.2.4. Se CNAE principal = [ Eletricidade e gás , Água, esgoto, atividades 

de gestão de resíduos e descontaminação , Construção , Transporte, 

armazenagem e correio , Informação e comunicação , Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados , Atividades imobiliárias , Atividades 

profissionais, científicas e técnicas , Atividades administrativas e serviços 

complementares , Saúde humana e serviços sociais , Artes, cultura, esporte e 

recreação , Outras atividades de serviços ], se contribuinte não informou o 

faturamento ou faturamento menor que 120.000 UFIR e se houve alteração 

cadastral há menos de 1 ano e 12 dias.(11 ocorrências, 54,55%), 5 erros.  

2.3. Caso o contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ, e não tenha 

autorização de impressão de documento fiscal (AIDF),   

2.3.1. se houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, se tipo de 

natureza jurídica = empresário individual e se contribuinte não comercializa na 

INTERNET  

2.3.1.1. Se não informou valor do capital social (35 ocorrências, 

62,86%), 13 erros. 

2.3.1.2. Se informou valor do capital social (7 ocorrências, 85,71%), 

1 erro. 
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5.6. Árvore de decisão gerada pelo SLIQ   

A interpretação da árvore gerada pelo SLIQ, na Figura 5.3, foi a que 

apresentou uma menor taxa de erros, portanto a melhor. 

5.6.1. Parâmetros do SLIQ   

TREINAMENTO 01 SLIQ (profundidade 7)  

Matriz de confusão (treinamento, valores absolutos):    

Taxa de erro: 10,89 %   
N S Perc.final 

N 92,35% 7,65% 86,56% 
S 31,80% 68,20% 13,44% 
Perc.final 84,22% 15,78% 75% 

  

5.6.2. Árvore de decisão gerada   

L cd_01.54 - Indicador Credenciado em [S]  
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 482,00, Folha de classe N (17.932 ocorrências, 96,65%) , 600 erros  
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 482,00, Folha de classe indefinida (nenhuma ocorrência, 0,00%)  

R cd_01.54 - Indicador Credenciado em [N]  
L Ind_tem_AIDF_Atualizado em [S]   

L Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu <= 451,00    
L cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [21, OUT, 23] 

L Classe_CNAE_ParteFinal em [G, C, M, I], Folha de classe N (270 ocorrências, 81,48%) , 
50 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [E, F, H, J, N, O, P, R], Folha de classe N (48 ocorrências, 
97,92%) , 1 erro    

R cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [28]     
L cd_08.11 - Código Município Contribuinte <= 90,00      

L Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu <= 18,50 
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 419,00, Folha de classe 
N (15 ocorrências, 86,67%) , 2 erros 
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 419,00, Folha de classe 
N (8 ocorrências, 62,50%) , 3 erros      

R Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu > 18,50 
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 301,00, Folha de classe 
S (15 ocorrências, 66,67%) , 5 erros 
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 301,00, Folha de classe 
S (58 ocorrências, 62,07%) , 22 erros     

R cd_08.11 - Código Município Contribuinte > 90,00 
L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 1.500.000,00, Folha de classe N 
(128 ocorrências, 60,16%) , 51 erros 
R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 1.500.000,00, Folha de classe N 
(58 ocorrências, 81,03%) , 11 erros   

R Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu > 451,00    
L Classe_CNAE_ParteFinal em [G, C, I]     

L cd_01.76 - Indicador ECF em [COM_ECF]      
L cd_08.11 - Código Município Contribuinte <= 90,00 

L Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu <= 1.073,50, Folha de classe N 
(36 ocorrências, 75,00%) , 9 erros 
R Dif_dias_DT_Insc_e_Dt_Marco_Atu > 1.073,50, Folha de classe S 
(419 ocorrências, 58,47%) , 174 erros      

R cd_08.11 - Código Município Contribuinte > 90,00 
L cd_01.38 - Indicador Faixa Contribuinte em [FAIXA_01], Folha de 
classe N (263 ocorrências, 57,41%) , 112 erros 
R cd_01.38 - Indicador Faixa Contribuinte em [FAIXA_00, FAIXA_02, 
FAIXA_03, FAIXA_05], Folha de classe N (169 ocorrências, 73,37%) , 
45 erros     

R cd_01.76 - Indicador ECF em [SEM_ECF] 
L Classe_CNAE_ParteFinal em [G, C], Folha de classe S (3.030 ocorrências, 
56,44%) , 1.320 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [I], Folha de classe S (120 ocorrências, 87,50%) 
, 15 erros 
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R Classe_CNAE_ParteFinal em [89, D, E, F, H, J, K, L, M, N, Q, R, S]     

L cd_01.37 - Indicador Faturamento em [1]      
L cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [21, OUT] 

L cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG4], 
Folha de classe S (1 ocorrência, 100,00%)  
R cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG0, 
SUB-REG1, SUB-REG3, SUB-REG5, SUB-REG6], Folha de classe N (13 
ocorrências, 100,00%)       

R cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [23, 28] 
L Indicador_Telefone_Contato em [S], Folha de classe S (19 
ocorrências, 84,21%) , 3 erros 
R Indicador_Telefone_Contato em [N], Folha de classe N (64 
ocorrências, 50,00%) , 32 erros     

R cd_01.37 - Indicador Faturamento em [2, N] 
L Classe_CNAE_ParteFinal em [E, F, S, N], Folha de classe N (98 ocorrências, 
67,35%) , 32 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [89, D, H, J, K, L, M, Q, R], Folha de classe N 
(116 ocorrências, 84,48%) , 18 erros  

R Ind_tem_AIDF_Atualizado em [N]   
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 476,00 

L cd_01.38 - Indicador Faixa Contribuinte em [FAIXA_01], Folha de classe N (84 ocorrências, 
84,52%) , 13 erros 
R cd_01.38 - Indicador Faixa Contribuinte em [FAIXA_00, FAIXA_03], Folha de classe N (401 
ocorrências, 95,76%) , 17 erros   

R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 476,00    
L cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [OUT, 23] 

L cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG6, SUB-REG3, SUB-REG1, 
SUB-REG2], Folha de classe N (29 ocorrências, 96,55%) , 1 erro 
R cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG0, SUB-REG4, SUB-REG5], 
Folha de classe N (23 ocorrências, 73,91%) , 6 erros    

R cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final em [28]     
L cd_01.62 - Indicador Internet em [SEM IND] 

L cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG2], Folha de 
classe S (uma ocorrência, 100,00%)  
R cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final em [SUB-REG0, SUB-REG5, 
SUB-REG6], Folha de classe N (7 ocorrências, 100,00%)      

R cd_01.62 - Indicador Internet em [N] 
L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 0,00, Folha de classe S (33 
ocorrências, 66,67%) , 11 erros 
R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 0,00, Folha de classe S (8 
ocorrências, 62,50%) , 3 erros   

Figura 5.3. Árvore de decisão gerada pelo SLIQ (com profundidade de 7) 

5.6.3. Interpretação da árvore de decisão em português 

estruturado  
Se contribuinte credenciado na SEFAZ, 

Se houve alteração cadastral há menos de 01 ano e 01 mês, contribuinte regular  
Se contribuinte descredenciado da SEFAZ   

Se contribuinte tem AIDF (autorização de impressão de documento fiscal)   
Se contribuinte inscrito há menos de 01 ano  

Se tipo de natureza jurídica = Sociedade anônima fechada - empresa privada, Sociedade 
empresaria limitada - empresa privada, OUT  

Se CNAE principal do contribuinte = [COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, ÁGUA, 
ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO, 
TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL, EDUCAÇÃO, ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO], 
contribuinte regular     

Se tipo de natureza jurídica = Empresário (individual)      
Se município do contribuinte menor ou igual a 090       

Se contribuinte inscrito há menos de 18 dias  
Se houve alteração cadastral há menos de 1 ano, contribuinte 
regular  
Se houve alteração há mais de 1 ano, contribuinte regular      

Se contribuinte inscrito há mais de 18 dias  
Se houve alteração cadastral há menos de 9 meses, contribuinte 
irregular 
Se houve alteração há mais de 9 meses, contribuinte irregular  
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Se código município maior que 090  

Se Valor Capital Social Empresa menor ou igual a 1.500.000,00, contribuinte 
regular  
Se Valor Capital Social Empresa maior que 1.500.000,00, contribuinte regular    

Se contribuinte inscrito há mais de 1 ano 
Se CNAE principal = [COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, 
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO]     

Se contribuinte tem emissão de cupom fiscal (ECF)       
Se código município contribuinte menor ou igual a 090  

Se contribuinte inscrito há menos de 2 anos e 3 meses, 
contribuinte regular  
Se contribuinte inscrito há mais de 2 anos e 3 meses, contribuinte 
irregular      

Se código município maior que 090  
Se faixa de contribuinte = FAIXA 01, FAIXA 00, FAIXA 02, FAIXA03, 
FAIXA05, contribuinte regular     

Se contribuinte não tem emissão de cupom fiscal (ECF) 
Se CNAE principal = [COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS, INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ALOJAMENTO E 
ALIMENTAÇÃO], contribuinte irregular 

Se CNAE principal =  [89, ELETRICIDADE E GÁS, ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS, 
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS, ARTES, 
CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS]     

Se faturamento maior que 120.000 UFIR  
Se Tipo Natureza Jurídica = [Sociedade anônima fechada - empresa privada, 
OUT] 

Se CEP contribuinte estiver  na SUB-REG4, contribuinte irregular  
Se CEP contribuinte estiver  na [SUB-REG0, SUB-REG1, SUB-REG3, 
SUB-REG5, SUB-REG6], contribuinte regular 

Se tipo natureza jurídica = Sociedade empresaria limitada - empresa privada, 
Empresário (individual) 

Se contribuinte informou telefone de contato, contribuinte 
irregular 
Se contribuinte não informou telefone de contato, contribuinte 
regular     

Se contribuinte não informou o faturamento o faturamento menor que 120.000 UFIR 
Se CNAE principal = [ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESCONTAMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS, 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 89, 
ELETRICIDADE E GÁS, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO, ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS, ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 
CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS, ARTES, 
CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO], contribuinte regular  

Se contribuinte não tem autorização de impressão de documento fiscal,     
Se houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 mês  

Se faixa de contribuinte = [FAIXA_01, FAIXA00, FAIXA03], contribuinte regular   
Se houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês 

Se natureza jurídica = Sociedade empresaria limitada - empresa privada, OUT 
Se CEP contribuinte estiver nas sub-regiões  [SUB-REG6, SUB-REG3, SUB-REG1, SUB-
REG2, SUB-REG0, SUB-REG4, SUB-REG5], contribuinte regular    

Se Tipo Natureza Jurídica = Empresário (individual)     
Se contribuinte não indicou que utiliza INTERNET  

Se CEP contribuinte está na SUB-REG2, contribuinte irregular  
Se CEP contribuinte está na SUB-REG0, SUB-REG5, SUB-REG6], contribuinte 
regular      

Se contribuinte indicou que não utiliza internet, contribuinte irregular    
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5.7. Análise dos Resultados

Após a execução da etapa de mineração de dados e da obtenção dos 

resultados, segue-se a etapa de interpretação e uso destes resultados. Nessa 

última etapa o especialista do domínio deverá estar presente para que os 

resultados sejam validados como nova descoberta e com relevância para uso. A 

interpretação pode ser feita de várias maneiras, desde a simples revisão dos 

resultados até a sua comprovação na prática.  

5.7.1. Análise de desempenho  

Os indicadores de desempenho utilizam o conjunto de teste e estão 

definidos em termos de estimativas de probabilidade, que são freqüências 

relativas precedentes da tabela. O conjunto de teste verifica o comportamento 

esperado da árvore de decisão para dados desconhecidos.  

O desempenho das árvores de decisão foi medido por alguns 

indicadores e, quando se trata de problemas de classificação, uma das técnicas 

mais usadas é a Matriz de Confusão [KohPro98]. 

A Matriz de Confusão ou de Erros (Tabela 5.1.) é usada para avaliar o 

resultado de uma classificação, mapeando os valores previstos por um modelo 

com os valores desejados. A matriz de confusão mostra o número de 

classificações corretas em oposição às classificações preditas para cada classe.  

Tabela 5.1. Matriz de confusão   

Real \ Previsto 

 

Negativo

 

Positivo

 

Negativo VN FP 

Positivo FN VP 

Onde: 

VP (Verdadeiros Positivos) - é o número de previsões corretas para 

os casos realmente positivos, ou seja, são os casos sem erro.  

VN (Verdadeiros Negativos) - é o número de previsões corretas para 

os casos realmente negativos, ou seja, são os casos sem erro. 

FP (Falsos Positivos) - correspondem àquelas instâncias negativas 

que foram classificadas como positivas; 
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FN (Falsos Negativos) 

 
correspondem àquelas instâncias 

classificadas como negativas quando na realidade são positivas; 

Para este projeto, VN são os exemplos em que os contribuintes são 

considerados regulares. Caso o contribuinte seja considerado irregular,o caso é 

positivo, ou seja, VP. Ainda podemos calcular duas medidas de erro na matriz de 

confusão, denominadas ErroI (percentual dos contribuintes regulares classificados 

como irregulares)  e ErroII (percentual dos contribuintes irregulares classificados 

como regulares), pela fórmulas descritas abaixo: 

ErroI =    __FP__  

  

ErroII = __FN___   

   

FP + VN   FN + VP 

Ainda podemos utilizar duas outras medidas, especificidade e 

sensibilidade. Elas são equivalentes às medidas de erro apresentadas acima.   

Especificidade =     __VN__  

       

     FP + VN 

Especificidade = 1  ErroI  

Sensibilidade =     __VP__  

       

   FN + VP 

Sensibilidade = 1  ErroII   

A especificidade mede a taxa de acerto do classificador sobre os 

contribuintes regulares. A especificidade é também chamada de RECALL, em 

algumas ferramentas de mineração de dados. A sensibilidade mede o acerto 

sobre os contribuintes irregulares. (como o alvo são os contribuintes irregulares, é 

importante que a sensibilidade seja maximizada, e minimizado o ErroII).  

A taxa de acertos sobre todos os contribuintes é a medida de eficácia 

(Accuracy), chamado também de eficácia, calculada a partir da matriz de 

confusão como mostrado a seguir:   

Exatidão (Accuracy) =  (____VN + VP____  ) * 100(%)      

  VN + FP + FN + VP 
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Em outras palavras, a exatidão é a quantidade de exemplos positivos e 

negativos avaliados corretamente. Algumas vezes, é importante distinguir entre 

dois tipos de erros: os exemplos positivos classificados como negativos (erros de 

omissão) e vice-versa (erros de comissão). Estes dois tipos de erros nos ajudam 

a determinar se os conceitos aprendidos são muito gerais ou muitos específicos. 

Para que um sistema seja preciso, é necessário que sejam geradas descrições 

consistentes (não cubram nenhum exemplo negativo) e que sejam completas 

(cubram todos os exemplos positivos).  

A seguir são mostrados os desempenhos para as árvores criadas pelo 

ID3. O conjunto de testes é composto por 7823 exemplos, equivalente a 25% dos 

exemplos).  

Tabela 5.2. Matriz de confusão para o 1º teste com o ID3 (profundidade 6) 

Teste 1 

Parâmetros 

Conjunto avaliado : exemplos não selecionados  

Resultados 

Predição da instância supersionada 1 

Taxa de erro 13,54% 

Valores da predição Matriz de confusão 

Valor

 

Recall

 

1-Exatidão

 

N 0,8757

 

0,0341

 

S 0,7896

 

0,5171

   

N S Valor 
percentual

 

N 87,56%

 

12,44%

 

87,18%

 

S 21,04%

 

78,96%

 

12,82%

 

Valor percentual 79,04%

 

20,96%

 

25%
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Tabela 5.3. Matriz de confusão para o 2º teste com o ID3 (profundidade 5)  

Teste 2 

Parâmetros 
Conjunto avaliado : exemplos não selecionados  

Resultados 

Predição da instância supersionada 2 

Taxa de erro 13,54% 

Valores da predição Matriz de confusão (%) 

Valor

 

Recall

 

1- Exatidão

 

N 0,8757

 

0,0341

 

S 0,7896

 

0,5171

   

N S Valor 
percentual

 

N 87,56%

 

12,44%

 

87,18%

 

S 21,04%

 

78,96%

 

12,82%

 

Valor percentual

 

79,04%

 

20,96%

 

25%

    

Tabela 5.4. Matriz de confusão para o 3º teste com o ID3(profundidade 4)  

Teste 3 

Parâmetros 

Conjunto avaliado : exemplos não selecionados  

 

Resultados 

Predição da instância supersionada 3 

Taxa de erro 0,1351 

Valores da predição Matriz de confusão (%) 

Valor

 

Recall

 

1- Exatidão

 

N 0,8754

 

0,0335

 

S 0,7936

 

0,5164

   

N S Valor 
percentual

 

N 87,54%

 

12,46%

 

87,18%

 

S 20,64%

 

79,36%

 

12,82%

 

Valor percentual

 

78,96%

 

21.04%

 

25%
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Tabela 5.5. Valores de exatidão positiva, negativa  e total relativos aos três testes do ID3  

Acurácia (Exatidão)

 
Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Acurácia positiva 48,29 %

 
48,29 %

 
48,36 %

 
Acurácia negativa 96,59 %

 
96,59 %

 
96,65 %

 
Acurácia total 86,46 %

 
86,46 %

 
86,49 %

  

Tabela 5.6. Valores de especificidade e sensibilidade relativos aos três testes do ID3  

Especificidade /sensibilidade 

 

Teste 1

 

Teste 2

 

Teste 3

 

especificidade 87,57 %

 

87,57 % 87,54 % 

sensibilidade 78,96 %

 

78,96 % 79,36 % 

 

Tabela 5.7. Taxas de erros  relativos aos três testes do ID3  

Taxa de erros 

 

Teste 1

 

Teste 2

 

Teste 3

 

Erro I 12,43 % 12,43 % 12,46 % 

Erro II 21,04 % 21,04 % 20,64 % 

Erro global 13,54 % 13,54 % 13,51 % 

  

A Tabela 5.2 apresenta o resultado da árvore de decisão pelo ID3 após 

o 1º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,46% e o erro 

global foi de 13,54 %.  

A Tabela 5.3 apresenta o resultado da árvore de decisão pelo ID3 após 

o 2º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,46% e o erro 

global foi de 13,54 %.  

A Tabela 5.4 apresenta o resultado da árvore de decisão após o 3º 

teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,49% e o erro global 

foi de 13,51 %.  

A Tabela 5.5 apresenta os valores da acurácia (exatidão dos testes no 

ID3.  

A Tabela 5.6 apresenta os valores da especificidade e da sensibilidade.  

Para a especificidade, os melhores resultados foram os dos testes 1 e 

2, que totalizou 87,57%, já que este indicador mede a taxa de acerto do 

classificador sobre os contribuintes irregulares.  
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A partir destes resultados, pode-se concluir que o melhor resultado foi 

o do teste 3, em que a taxa de erro foi menor, conseqüentemente, a melhor 

árvore, descrita na Figura 5.1. Os resultados das outras árvores de decisão do 

ID3 encontram-se no Apêndice A, respectivamente ao teste 1.  

A seguir são mostrados os desempenhos para as árvores criadas pelos 

algoritmos SLIQ e SPRINT, a partir da ferramenta Thèresé. O conjunto de testes 

é composto por 7823 exemplos, equivalente a 25% dos exemplos.  

Tabela 5.8 Matriz de confusão para o 1º teste com o algoritmo SPRINT (profundidade 4)    

Tabela 5.9 Matriz de confusão para o 2º teste com o algoritmo SPRINT (profundidade 5)    

Tabela 5.10 Matriz de confusão para o 3º teste com o algoritmo SPRINT (profundidade 7)  

Taxa erros: 11,30 %

 

 

Real \ Previsto 

 

Negativo

 

Positivo

 

% 

Negativo 91,98% 8,02% 87,25%

 

Positivo 33,80% 66,20% 12,75%

 

% 84,57% 15,43% 25% 

 

Tabela 5.11 Valores de exatidão positiva, negativa  e total relativos aos três testes(SPRINT)  

Acurácia (Exatidão)

 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Acurácia positiva 48,29 %

 

48,29 %

 

48,36 %

 

Acurácia negativa 96,59 %

 

96,59 %

 

96,65 %

 

Acurácia total 86,46 %

 

86,46 %

 

86,49 %

 

Taxa erros:12,85 %  

Real \ Previsto 

 

Negativo

 

Positivo

 

% 

Negativo 90,26% 9,74% 86,63%

 

Positivo 33,08% 66,92% 13,37%

 

% 82,62% 17,38% 25% 

Taxa erros:11,82 %  

Real \ Previsto 

 

Negativo

 

Positivo

 

% 

Negativo 94,48% 5,52% 86,68%

 

Positivo 52,88% 47,12% 13,32%

 

%  88,94% 11,06% 25% 
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Tabela 5.12 Valores de especificidade e sensibilidade relativos aos três testes(SPRINT)  

Especificidade /sensibilidade 

 
Teste 1

 
Teste 2

 
Teste 3

 
especificidade 90,26 %

 
94,48 % 91,99 % 

sensibilidade 66,92 %

 
47,12 % 66,20 % 

 

Tabela 5.13 Taxas de erros relativos aos três testes (SPRINT)  

Taxa de erros 

 

Teste 1

 

Teste 2

 

Teste 3

 

Erro I 9,74 % 5,51 % 8,01 % 

Erro II 33,08 % 52,88 % 33,80 % 

Erro global 12,85 % 11,82 % 11,30 % 

 

A Tabela 5.8 apresenta o resultado da árvore de decisão do SPRINT 

após o 1º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,46% e o 

erro global foi de 12,85 %.  

A Tabela 5.9 apresenta o resultado da árvore de decisão do SPRINT 

após o 2º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,46% e o 

erro global foi de 11,82 %.  

A Tabela 5.10 apresenta o resultado da árvore de decisão do SPRINT 

após o 3º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,49 % e o 

erro global foi de 11,30 %.  

A Tabela 5.11 apresenta os valores da exatidão dos testes no SPRINT.  

A Tabela 5.12 apresenta os valores da especificidade e da 

sensibilidade.  

Para a especificidade, o melhor resultado foi o do teste 2 que totalizou 

94,48 %, já que este indicador mede a taxa de acerto do classificador sobre os 

contribuintes irregulares.  

A partir destes resultados, pode-se concluir que o melhor resultado foi 

o do teste 3, em que a taxa de erro foi menor, conseqüentemente, a melhor 

árvore, descrita na Figura 5.2. Os resultados das outras árvores de decisão do 

SPRINT encontram-se no Apêndice B, respectivamente ao treinamento 1.      
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Tabela 5.14 Matriz de confusão para o 1º teste com o algoritmo SLIQ (profundidade 7)  

Taxa erros: 11,36 %

 
 

Real \ Previsto 

 
Negativo

 
Positivo

 
Soma

 
Negativo 6.290 537 6.827 

Positivo 352 644 996 

Soma 6.642 1.181 7.823 

  

Tabela 5.15 Matriz de confusão para o 2º teste com o algoritmo SLIQ (profundidade 5)  

Taxa erros: 11,46 %

 

 

Real \ Previsto 

 

Negativo

 

Positivo

 

Soma

 

Negativo 6.467 338 6.805 

Positivo 559 459 1.018 

Soma 7.026 797 7.823 

  

Tabela 5.16 Matriz de confusão para o 3º teste com o algoritmo SLIQ (profundidade 4)  

Taxa erros: 12,74 %

 

 

Real \ Previsto 

 

Negativo

 

Positivo

 

Soma

 

Negativo 6.119 645 6.764 

Positivo 352 707 1.059 

Soma 6.471 1.352 7.823 

  

Tabela 5.17. Valores de exatidão positiva, negativa  e total relativos aos três testes(SLIQ)  

Acurácia (exatidão)

 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Acurácia positiva 54,53 %

 

57,66 %

 

52,29 %

 

Acurácia negativa 94,70 %

 

92,04 %

 

94,56 %

 

Acurácia total 88,63 %

 

88,53 %

 

87,25 %

  

Tabela 5.18. Valores de especificidade e sensibilidade relativos aos três testes(SLIQ)  

Especificidade /sensibilidade 

 

Teste 1 Teste 2 Teste 3 

especificidade 92,13 %

 

95,03 %

 

90,46 %

 

sensibilidade 64,66 %

 

45,08 %

 

66,76 %
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Tabela 5.19. Taxas de erros  relativos aos três testes(SLIQ)  

Taxa de erros 

 
Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Erro I 7,86 % 4,96 % 9,53 % 

Erro II 35,34 %

 
54,91 %

 
33,24 %

 
Erro global 11,36 %

 
11,46 %

 
12,74 %

  

A Tabela 5.14 apresenta o resultado da árvore de decisão do SLIQ 

após o 1º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,63 % e o 

erro global foi de 11,36 %.  

A Tabela 5.15 apresenta o resultado da árvore de decisão do SLIQ 

após o 2º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 86,53% e o 

erro global foi de 11,46 %.  

A Tabela 5.16 apresenta o resultado da árvore de decisão do SLIQ 

após o 3º teste. Neste resultado, o modelo acertou a classificação de 87,25 % e o 

erro global foi de 12,74 %.  

A Tabela 5.17 apresenta os valores da exatidão dos testes no SLIQ.  

A Tabela 5.18 apresenta os valores da especificidade e da 

sensibilidade.  

Para a especificidade, o melhor resultado foi o do teste 3, que totalizou 

90,46 %, já que este indicador mede a taxa de acerto do classificador sobre os 

contribuintes irregulares.  

A partir destes resultados, pode-se concluir que o melhor resultado foi 

o do teste 1, em que a taxa de erro foi menor, conseqüentemente, a melhor 

árvore, descrita na Figura 5.3. Os resultados das outras árvores de decisão do 

SLIQ encontram-se no Apêndice C, respectivamente ao treinamento 2.  

Como indicadores de desempenho podemos citar a eficiência e a 

compreensão [MICH98]. 

A eficiência é medida em função da quantidade de tempo e recursos 

que um sistema necessita para chegar a uma boa descrição. A partir dos 

resultados dos treinamentos com os algoritmos ID3, SPRINT e SLIQ, os melhores 

resultados apresentaram-se no 2º. Treinamento do ID3, totalizando zero mili-

segundos. Em relação ao algoritmo SPRINT, o melhor resultado foi o treinamento 



Avaliação de desempenho no problema investigado 
_______________________________________________________________________________________   

98 

2, totalizando 5 minutos e 3 segundos. Em relação ao algoritmo SLIQ, o melhor 

resultado foi o treinamento 3, totalizando 5 minutos. 

A compreensão depende totalmente do especialista do domínio, já que 

depende da compreensão do usuário em relação aos resultados da tarefa da 

mineração, e que serão avaliados na seção seguinte.   

5.7.2. Validação dos resultados  

Nessa etapa, os resultados obtidos dos modelos construídos foram 

avaliados por um especialista do domínio, com o intuito de validá-los ou identificar 

falhas existentes de interpretação. Objetiva, também, determinar se algum 

conhecimento adicional foi descoberto ou se hipóteses existentes foram 

confirmadas.  

O especialista define se as regras selecionadas no estudo agregam 

valores úteis à predição. A medida dos resultados se refere especificamente ao 

valor para o negócio e se esse resultado pode ser usado no futuro. Deve-se 

identificar as informações úteis, sua incorporação aos processos de negócio e, 

mais importante, quem usará essas informações [BERLIN97]. 

Após este passo, fecha-se o ciclo de mineração de dados, processo de 

descoberta de conhecimento. Novas hipóteses podem ser formuladas, reiniciando 

o processo. 

Diante dos resultados das árvores de decisão, o especialista do 

domínio apresentou as seguintes considerações: 

1) O fato de não termos nenhum contribuinte Credenciado irregular é o esperado 

(totalmente esperado), pois se o contribuinte tivesse alguma irregularidade, ele 

automaticamente seria descredenciado pelo sistema; 

2) O fato de não termos nenhum contribuinte irregular com alteração cadastral há 

menos de 1 ano, também é um fato que poderia ser esperado (mais ou menos 

esperado), pois é um contribuinte que por algum motivo teve um contato mais 

recente com a SEFAZ; 

3) Conseqüentemente, o fato de termos os contribuinte irregulares na situação de 

alteração cadastral há mais de um ano também poderia ser esperado (mais ou 

menos esperado); 
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4) O fato de não termos nenhum contribuinte irregular como Sociedade Limitada e 

todos irregulares como Empresário individual foi inesperado e teria que ser 

investigado; 

5) O fato de entre 24 contribuintes irregulares, 23 estarem na situação de CNAE 

secundário 1 não informado foi inesperado e deveria ser investigado; 

A tabela 5.20 foi o resultado da interpretação acima feita pelo 

especialista, a partir da melhor árvore de decisão encontrada. 

 

Tabela 5.20. Validação dos resultados pelo especialista do domínio         

Situação % % X 

Universo 

Universo % de 23.466 

Descredenciados          

 

Não tem 

AIDF         

  

Alteração 

cadastral 

há menos 

de um ano   

regular 93,87 490 522  

  

Alteração 

cadastral 

há mais de 

um ano        

   

Sociedade 

limitada       

    

Rua Regular 75 12 16  

    

Out Regular 100 3 3  

    

ave Regular 89 8 10  

   

Empresário 

individual       

    

CNAE1 não 

informado 

Irregular 69,7 23 33 0,09801841 

    

CNAE1 

comércio 

veículos  

Regular 60 6 10  

    

CNAE1 ind. 

transformação 

Regular 100 1 1  

    

CNAE1 

alojamento e 

alimentação 

Irregular 100 1 1 0,004261485 

 

Tem 

AIDF    

Regular 50,19 2431 4844  

Credenciado     Regular 96,67 17.426 18.026  

       

20.401 23.466 0,102279894 
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CAPITULO 6 - CONCLUSÕES 

A motivação para esta dissertação partiu da observação em aplicações 

do mundo real, em que bases de dados corporativas freqüentemente contêm 

tendências desconhecidas, que são de importância estratégica para a 

organização. A partir do estudo de caso que contou com dados reais, obtidos 

junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, referente ao 

departamento de fiscalização e da análise do perfil de contribuintes e a aceitação 

nos especialistas do domínio, mostrou-se que a utilização da mineração de dados 

no processo de apoio à decisão para perfil de contribuintes, torna-se viável.  

Em alternativa aos métodos convencionais surgem os modelos de 

mineração de dados. Neste trabalho, foi considerada a abordagem baseada em 

árvores de decisão utilizando os algoritmos ID3, SPRINT e SLIQ, pela sua 

representatividade e características conceituadas atraentes. 

6.1. Objetivos alcançados 

Este trabalho teve como objetivo utilizar a Mineração de Dados como 

meio para auxiliar futuros Sistemas de Apoio à decisão para análise de perfil de 

contribuintes do ICMS do Estado de Pernambuco, através da análise das 

soluções de extração de regras das abordagens de árvores de decisão para um 

problema em larga escala envolvendo grandes bases de dados, no caso, o 

problema de análise de perfil de contribuintes.  

As árvores de decisão geradas confirmaram, em algumas vezes, 

verdades já sabidas e, em outras, explicitaram conhecimento que despertou a 

curiosidade dos especialistas no domínio. Neste aspecto conclui-se que as 

árvores de decisão podem contribuir com o maior entendimento da fiscalização 

tributária a partir do conhecimento obtido dos dados. 

6.2. Contribuições geradas 

O conhecimento extraído na base de dados sob forma de regras pode 

ser analisado por parte do usuário. Entretanto, quando o volume de regras for 

muito grande, a análise manual desse conhecimento torna-se difícil e custosa 
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fazendo necessário o uso de uma ferramenta de análise automática das regras 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

Outro fato relevante foi que neste estudo de caso a Árvore de Decisão 

serviu para descrever a base de dados, além de prever respostas para novos 

dados. 

Os classificadores foram criados para classificar o contribuinte como 

regular ou irregular e identificar, numa nova base (testes), os regulares e 

irregulares para identificar qual melhor algoritmo. 

No trabalho realizado foi utilizado o modelo do processo CRISP-DM, ao 

problema de minerar dados do fisco estadual.  

Um importante indicador da aprovação do resultado do trabalho pelos 

especialistas é conseqüência dos bons resultados obtidos pelos classificadores 

construídos. Os auditores, conhecedores do negócio, opinaram que tais sistemas 

poderiam ser utilizados como uma segunda opinião: havendo divergências, o 

caso poderia ser reavaliado pela equipe de segmentos econômicos, formados 

também por auditores fiscais, diminuindo a chance de haver uma decisão 

equivocada. Apesar de não trazer conhecimento explícito, a eficiência atingida por 

tais sistemas justifica a sua aplicação. 

6.3. Limitações  

No decorrer do processo de descoberta de conhecimento em base de 

dados, foram encontradas algumas dificuldades relacionadas com o grande 

número de atributos que influenciam o comportamento da estrutura estudada.  

A etapa de preparação das fontes de dados foi em parte facilitada pelo 

fato de já existir na instituição um Data Warehouse. Entretanto, um grande 

esforço foi realizado na análise, transformação e representação dos dados. Por 

estarem no Data Warehouse, pressupõe-se que os dados tenham um alto grau de 

limpeza e correção, contudo a realidade demonstrou uma grande diversidade de 

dados ainda incompletos ou com inconsistências do ponto de vista prático da 

pesquisa. 

Durante o processo de mineração de dados, o pré-processamento de 

dados foi a etapa que mais demandou trabalho, por haver dados incompletos ou 
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inconsistentes. Nesta etapa, foi utilizada a planilha eletrônica EXCEL, para a 

exploração e seleção dos dados.  

Outra grande dificuldade foi a não utilização da ferramenta MIDAS, que 

continha os algoritmos SLIQ e SPRINT, pois o tipo de  tabela de entrada estava 

incompatível com o da ferramenta. Para que fosse possível a realização dos 

testes com estes algoritmos, foi necessário o desenvolvimento da ferramenta 

Thèresé.  

Foram observadas algumas dificuldades antes e durante o 

desenvolvimento do Thérèse, conforme descrito a seguir:  

1. Antes da implementação em Java, pretendia-se apenas extender o MIDAS 

para que fosse possível ler arquivos no formato CSV. Porém, a ferramenta 

MIDAS foi escrita com IDEs e bibliotecas C++ descontinuadas. Após algumas 

tentativas fracassadas, ficou decidido implementar em Java para ser portável e 

de manutenção futura mais simples. A ferramenta foi implementada com base 

no código C++ do MIDAS.  

2. Na fase inicial do desenvolvimento, o não conhecimento dos algoritmos 

retardou um pouco o desenvolvimento, pois, por não conhecer bem o 

funcionamento do software, o código do MIDAS parecia complicado, apesar de 

bem documentado. 

3. Durante o desenvolvimento, o principal problema foi certificar a corretude do 

software. Foram utilizadas bases pequenas com suas árvores e uma base 

maior, sem informação de árvores para ela. Para bases maiores, não foram 

encontradas árvores prontas para checar se o Thérèse a geraria da mesma 

forma. Foram feitos dois tipos de testes: 

3.1. A partir de uma base pequena e de sua árvore, verificar se o 

Thérèse gera a mesma árvore (sanidade); 

3.2. A partir de uma base de dados maior, verificar se o Thérèse gera 

árvores coerentes para uma pequena amostragem dos atributos (colunas) 

utilizando checagem manual (com o uso de filtros no editor de XLS). 

Para evitar cometer os mesmos erros, foram sempre efetuadas 

comparações do código do Thérèse com o código do MIDAS. Em princípio não 

foram encontrados erros graves no MIDAS.  
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6.4. Trabalhos futuros  

Os resultados obtidos nos testes pelo protótipo desenvolvido 

permitiram estabelecer uma base de trabalho para o desenvolvimento futuro de 

um Sistema Inteligente de identificação do perfil de contribuintes em tempo real 

no momento do cadastramento destes, além de monitoramento fiscal, com base 

nas informações existentes de valores recolhidos e apurados por estes 

contribuintes. Este trabalho permitiu também identificar pontos críticos, tais como: 

necessidade de limpeza da base cadastral dos dados antigos na Instituição, como 

também uma melhor consistência nos campos de entrada desta base.   
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APÊNDICE  

Apêndice A: Árvore de decisão algoritmo ID3  Treinamento 1 
Aprendizado supervisionado 1 (ID3) 

Parâmetros 

Parâmetros do ID3  

Tamanho antes da separação 1

 

Tamanho após separação 5

 

Profundidade maxima das folhas 10

 

Melhor limite de separação 0,0300

  

Resultados 

Performances do classificador 

Taxa de erro 13,04 % 

Valores de predição Matriz de confusão 

Valor

 

Recall

 

1-exatidão

 

N 0,9998

 

0,1304

 

S 0,0071

 

0,1538

   

N S Soma 

N 20383

 

4

 

20387

 

S 3057

 

22

 

3079

 

Soma

 

23440

 

26

 

23466

  

Características do classificador  

Descrição dos dados  

Atributo alvo (TARGET)

 

Nova_classe_saida_Atu (2 values)

 

Total de atributos 36 

Descrição da árvore  

Número de nós 63

 

Número de folhas 54

 

Árvore de decisão  

 

cd_01.54 - Indicador Credenciado in [N] 
o Ind_tem_AIDF_Atualizado in [N] 

 

Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu < 479,5000 then Nova_classe_saida_Atu = N (93,87 % of 522 
examples) 

 

Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu >= 479,5000 

 

cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [OUT] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 
% of 0 examples) 

 

cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [23] 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [SEM INF] 

 

cd_08.09 - Codigo Bairro Contribuinte < 1353,0000 then 
Nova_classe_saida_Atu = N (100,00 % of 10 examples) 

 

cd_08.09 - Codigo Bairro Contribuinte >= 1353,0000 then 
Nova_classe_saida_Atu = N (60,00 % of 5 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [G] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(57,14 % of 7 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [C] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [89] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 
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Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [F] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(100,00 % of 2 examples) 

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [I] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(100,00 % of 1 examples) 

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [J] then Nova_classe_saida_Atu = S 
(100,00 % of 1 examples) 

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [E] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [S] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [H] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(100,00 % of 1 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [N] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(100,00 % of 1 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [P] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [M] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [L] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [R] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(100,00 % of 1 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [U] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [K] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [Q] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [D] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(0,00 % of 0 examples) 

 

cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [21] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % 
of 0 examples) 

 

cd_01.29 - Tipo Natureza Juridica_final in [28] 

 

cd_01.62 - Indicador Internet in [N] 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [SEM INF] 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG2] then Nova_classe_saida_Atu = S (100,00 % 
of 1 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG0] then Nova_classe_saida_Atu = S (80,00 % of 
5 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG3] then Nova_classe_saida_Atu = S (71,43 % of 
7 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG1] then Nova_classe_saida_Atu = S (100,00 % 
of 1 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG4] then Nova_classe_saida_Atu = N (50,00 % 
of 4 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG5] then Nova_classe_saida_Atu = S (100,00 % 
of 5 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG6] then Nova_classe_saida_Atu = S (80,00 % of 
5 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG7] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 
0 examples) 

 

cd_08.19 - Numero CEP Contribuinte_Atu_Final in 
[SUB-REG8] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 
0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [G] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (50,00 % of 8 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [C] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (100,00 % of 1 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [89] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [F] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples)
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Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [I] then 
Nova_classe_saida_Atu = S (100,00 % of 1 examples)

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [J] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [E] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 
Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [S] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [H] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [N] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [P] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [M] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [L] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [R] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [U] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [K] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [Q] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

Classe_CNAE_Sec1_Parte03-Final in [D] then 
Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % of 0 examples) 

 

cd_01.62 - Indicador Internet in [S] then Nova_classe_saida_Atu = N (0,00 % 
of 0 examples) 

 

cd_01.62 - Indicador Internet in [SEM IND] then Nova_classe_saida_Atu = N 
(85,71 % of 7 examples) 

o Ind_tem_AIDF_Atualizado in [S] then Nova_classe_saida_Atu = N (50,19 % of 4844 examples) 

 

cd_01.54 - Indicador Credenciado in [S] then Nova_classe_saida_Atu = N (96,67 % of 18026 examples) 



Apêndice 
______________________________________________________________________________________    

110 

A.1. Interpretação da árvore de decisão em português estruturado 

 
Se contribuinte não estiver credenciado na SEFAZ 

o Se Contribuinte não tem AIDF (autorização de impressão de documentos fiscais) 

 
Se houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 mês, contribuinte regular  

 
Se houve alteração cadastral há mais de 1 ano a 1 mês  

 
Se t ipo de natureza j urídica diferente de Sociedade empresaria limitada - empresa 
privada e Empresário (individual) , contribuinte regular  

 
Se t ipo de natureza j urídica = Sociedade empresaria limitada - empresa privada

  

Se contribuinte não informou o CNAE-Secundario01 , contribuinte regular  

 

Se CNAE secundário 1 = G(comercio (veículos), F(construção), I(alojamento 
e alimentação), H(transporte), N(Atividades administrativas e serviços 
complementares) e R(Artes, cultura, esporte e recreação), contribuinte 
regular 

 

Se CNAE secundário 1 = J(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO), contribuinte 
irregular 

 

Se Tipo Natureza Jurídica = Empresário (individual)  

 

Se contribuinte não comercializa na INTERNET  

 

Se contribuinte não informou o CNAE Secundário 1  

 

Se CEP contribuinte = SUB-REG0, SUB-REG2, SUB-REG3, 
SUB-REG1, SUB-REG5, SUB-REG6, contribuinte irregular    

 

Se CEP contribuinte = SUB-REG4, contribuinte regular  

 

Se CNAE secundário 1 = G(comercio de veiculos), C(Indústria de 
transformação), contribuinte regular  

 

Se CNAE secundário 1 = I(Alojamento e alimentação),  
contribuinte irregular  

 

Se contribuinte comercializa na Internet, contribuinte regular 
o Se contribuinte tem AIDF (Autorização de impressão de documento fiscal), contribuinte regular  

 

Se contribuinte credenciado na SEFAZ, contribuinte regular   
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A.2. Interpretação da árvore de decisão por parte do especialista 
em mineração de dados 

CASO 1: Indícios de regularidade: 

1. O contribuinte está credenciado na SEFAZ, ou seja, este contribuinte 

passou pelas fronteiras de Pernambuco, foi fiscalizado e cumpriu com suas 

obrigações tributárias.  

CASO 2: Indícios de regularidade: 

2. Contribuinte tem a autorização de impressão de documento fiscal (AIDF).   

CASO 3: Indícios de regularidade: 

3. O contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ e não tenha autorização 

de impressão de documento fiscal (AIDF) 

3.1 Houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 mês 

3.2 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês e tipo de 

natureza jurídica diferente de Sociedade empresária limitada 

 

empresa privada e Empresário (individual) . 

3.3 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Sociedade empresária limitada 

 

empresa 

privada e se CNAE secundário 1 não foi informado ou igual a 

Comércio-veiculos , Construção , Alojamento e alimentação , 

Transporte , Atividades administrativas e serviços complementares e 

Artes, cultura,esporte e recreação . 

3.4 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Empresário(individual) e comercializa na 

INTERNET,   

3.5 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Empresário(individual) , não comercializa na 

INTERNET, não informou o CNAE secundário e o CEP do contribuinte 

estiver na SUB-REG4.  

3.6 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Empresário(individual) , não comercializa na 
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INTERNET, e o CNAE secundário 1 = comércio de veículos , indústria 

de transformação .   

CASO 4: Indícios de irregularidade: 

4. O contribuinte não esteja credenciado na SEFAZ e não tenha autorização 

de impressão de documento fiscal (AIDF),  

4.1 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês e tipo de 

natureza jurídica igual a Sociedade empresária limitada 

 

empresa 

privada e o CNAE secundário 1 igual a Informação e comunicação . 

4.2 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Empresário(individual) , não comercializa na 

INTERNET, não informou o CNAE secundário 1 e o CEP do 

contribuinte estiver na SUB-REG0, SUB-REG2, SUB-REG3, SUB-

REG3, SUB-REG1, SUB-REG5, SUB-REG6.  

4.3 Houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Empresário(individual) , não comercializa na 

INTERNET e o CNAE secundário 1 = Alojamento e alimentação     
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APÊNDICE B. Árvore de decisão algoritmo SPRINT  Treinamento 
1    

TREINAMENTO 1: Árvore de decisão  SPRINT (profundidade 4)  

Matriz de confusão (treinamento, valores absolutos):    

Taxa de erro:   
N S Soma 

N 18.455 1.907 20.362 
S 932 2.172 3.104 
Soma 19.387 4.079 23.466 

   

L cd_01.54 - Indicador Credenciado em [S]  
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 482,00, Folha de classe N (17.992 ocorrências, 96,75%) , 585 erros  
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 482,00, Folha de classe indefinida (nenhuma ocorrência, 0,00%)  

R cd_01.54 - Indicador Credenciado em [N]  
L Ind_tem_AIDF_Atualizado em [S]   

L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 2.000.000,00    
L Classe_CNAE_ParteFinal em [I], Folha de classe S (191 ocorrências, 78,53%) , 41 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, Q, R, S], Folha de classe S (3.888 
ocorrências, 52,01%) , 1.866 erros   

R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 2.000.000,00 
L cd_08.11 - Codigo Municipio Contribuinte <= 1,00, Folha de classe N (348 ocorrências, 54,60%) , 
158 erros 
R cd_08.11 - Codigo Municipio Contribuinte > 1,00, Folha de classe N (466 ocorrências, 72,96%) , 
126 erros  

R Ind_tem_AIDF_Atualizado em [N]   
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 476,00, Folha de classe N (486 ocorrências, 94,03%) , 29 erros   
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 476,00, Folha de classe N (95 ocorrências, 64,21%) , 34 erros   

B.1. Interpretação da árvore de decisão em português 
estruturado 

 

Se contribuinte credenciado da SEFAZ 
o Se houve alteração há menos de 1 ano e 1 mês, contribuinte regular  

 

Se contribuinte descredenciado da SEFAZ 
o Se contribuinte tem autorização de impressão de documento fiscal (AIDF),  

 

Se Valor capital social de Empresa menor ou igual a 2.000.000,00 

 

Se CNAE principal = ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, INDÚSTRIAS DE 
TRANSFORMAÇÃO, ELETRICIDADE E GÁS, ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO, 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS, ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E 
TÉCNICAS, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL, SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS 
SOCIAIS, ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS, 
contribuinte irregular  

 

Se Valor capital social de Empresa maior que 2.000.000,00, contribuinte regular 
o Se contribuinte não tem autorização de impressão de documento fiscal (AIDF), independente da data da 

ultima alteração cadastral efetuada, contribuinte regular.  
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B.2. Interpretação da árvore de decisão por parte do especialista 
em mineração de dados: 

CASO 1: Indícios de regularidade:  

1. O contribuinte está credenciado na SEFAZ, ou seja, este contribuinte 

passou pelas fronteiras de Pernambuco, foi fiscalizado e cumpriu com suas 

obrigações tributárias e teve alteração cadastral há menos de 1 ano e 1 

mês (17.992 ocorrências, 96,75%), 585 erros. 

CASO 2: Indícios de regularidade:  

2. Se não tem autorização de impressão de documento fiscal (AIDF).  

2.1. Houve alteração há menos de 0 ano e 1 mês (486 ocorrências, 

94,03%), 29 erros. 

2.2. Houve alteração há mais de 0 ano e 1 mês (95 ocorrências, 

64,21%), 34 erros. 

CASO 3: Indícios de regularidade: 

3. O contribuinte não está credenciado na SEFAZ, mas tem autorização de 

impressão de documento fiscal (AIDF): 

3.1. Se o valor capital social da empresa for maior que 2.000.000,00 

3.1.1. Se município do contribuinte <= 001 (348 ocorrências, 

54,60%), 158 erros. 

3.1.2. Se município do contribuinte > 001 (466 ocorrências, 72,96%), 

126 erros. 

3.2. Se houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 1 mês, tipo de 

natureza jurídica igual a Sociedade Empresaria limitada 

 

empresa 

privada .  

CASO 4: Indícios de irregularidade: 

4. O contribuinte não está credenciado na SEFAZ, mas tem autorização de 

impressão de documento fiscal (AIDF): 

4.1. Se valor capital social da empresa for menor ou igual a 2.000.000,00 e 

possua os seguintes CNAES principais: Alojamento e alimentação , ((191 

ocorrências, 78,53%), 41 erros) Indústrias de transformação , Eletricidade 

e gás , Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação , Construção , Comércio; reparação de veículos 
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automotores e motocicletas , Transporte, armazenagem e correio , 

Informação e comunicação , Atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados , Atividades imobiliárias , Atividades profissionais, científicas 

e técnicas , Atividades administrativas e serviços complementares , 

Administração pública, defesa e seguridade social , Saúde humana e 

serviços sociais , Artes, cultura, esportes e recreação , Outras atividades 

de serviços . (3.888 ocorrências, 52,01%), 1.866 erros.  



Apêndice 
______________________________________________________________________________________    

116 

APÊNDICE C. Árvore de decisão algoritmo SLIQ  Treinamento 3   

Matriz de confusão (treinamento, valores absolutos):   

Taxa de erro: 13,79 %  
N S Soma 

N 18.453 1.922 20.375 
S 926 2.165 3.091 
Soma 19.379 4.087 23.466 

  

L cd_01.54 - Indicador Credenciado em [S]  
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 482,00, Folha de classe N (17.973 ocorrências, 96,76%) , 583 erros  
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 482,00, Folha de classe indefinida (nenhuma ocorrência, 0,00%)  

R cd_01.54 - Indicador Credenciado em [N]  
L Ind_tem_AIDF_Atualizado em [S]   

L cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa <= 2.000.000,00    
L Classe_CNAE_ParteFinal em [I], Folha de classe S (190 ocorrências, 78,42%) , 41 erros 
R Classe_CNAE_ParteFinal em [C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, Q, R, S], Folha de classe S (3.897 
ocorrências, 51,73%) , 1.881 erros   

R cd_01.16 - Valor Capital Social Empresa > 2.000.000,00, 
L cd_08.11 - Codigo Municipio Contribuinte <= 1,00, Folha de classe N (351 ocorrências, 55,56%) , 
156 erros 
R cd_08.11 - Codigo Municipio Contribuinte > 1,00, Folha de classe N (474 ocorrências, 73,42%) , 
126 erros   

R Ind_tem_AIDF_Atualizado em [N]   
L Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu <= 476,00, Folha de classe N (492 ocorrências, 94,51%) , 27 erros   
R Dif_dias_DT_Ult_ALT_e_Dt_Marco_Atu > 476,00, Folha de classe N (89 ocorrências, 61,80%) , 34 erros  

C.1. Interpretação da árvore de decisão em português 

estruturado 

Se contribuinte credenciado na SEFAZ 
Se houve alteração cadastral há menos de 1 ano e 6 meses, contribuinte regular (17.973 ocorrências, 96,76%) , 583 
erros  
Se houve alteração cadastral há mais de 1 ano e 6 meses, contribuinte irregular (nenhuma ocorrência, 0,00%)  

Se contribuinte não estiver credenciado na SEFAZ   
Se contribuinte tem autorização de impressão de documento fiscal(AIDF)    

Se valor capital social da Empresa <= 2.000.000,00 
Se CNAE principal = [ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO], contribuinte irregular (190 ocorrências, 
78,42%) , 41 erros 
Se CNAE principal = [ INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO, ELETRICIDADE E GÁS, ÁGUA, ESGOTO, 
ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO; 
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E 
CORREIO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS, ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS, 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 
SEGURIDADE SOCIAL, SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS, ARTES, CULTURA, ESPORTE E 
RECREAÇÃO, OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS], contribuinte irregular  

Se valor capital social da Empresa > 2.000.000,00, contribuinte regular  
Se contribuinte não tem autorização de impressão de documento fiscal (AIDF), contribuinte regular        
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APÊNDICE D: Visão da base de CADASTRO DE CONTRIBUINTES: 

Nome do atributo Tipo Descrição do Atributo 
Numero_Registro Numérico Identificação do contribuinte 
Vl_Capital_Social Decimal É o patrimônio da Empresa.  
Numero_Inscrição_Estadual Numérico É o número que identifica o contribuinte de ICMS 

perante a SEFAZ.  
CNPJ_CPF Numérico Item de Grupo. Contem CGC ou CPF do 

contribuinte (numero + filial + dv). Para os casos de 
pessoa jurídica (PJ), será informado o CGC. Para 
os casos de firma individual de pessoa física (PF) 
será informado o CPF.  

Razão_Social Texto Nome ou razão social do contribuinte.  
Nome_Fantasia Texto  Nome fantasia da empresa ou firma individual.  
Numero_NIRE Numérico É o número de inscrição na Junta Comercial.  
Codigo_DRR Numérico É o código da Diretoria da Receita Regional ao qual 

o contribuinte está subordinado.  
Dt_Inscricao Data Data de inscrição do estabelecimento na SEFAZ.   
Dt_Inicio_Atividade Data Data de início de atividade.  
Data_Ultima_Alteracao Data Data da ultima atualização cadastral do contribuinte. 

 

Data_Inicio Data Data início de validade do incentivo fiscal concedido 
ao contribuinte.  

Data_Termino Data Data término de validade do incentivo fiscal 
concedido ao contribuinte.  

Data_Reabilitacao Data Data em que o contribuinte foi reabilitado, isto é, deixou 
de ser inidôneo.  

Data_Beneficio_Fiscal Data Data do benefício fiscal do contribuinte. 
Data_Solicitacao_Senha Data Data de solicitação de SENHA para acesso à Internet pelo 

Contribuinte. 
Data_Validade_Inscrição Data Data de validade da inscrição  Maximo de 90 dias 
Data_Nao_Loc Data Data da não localização do contribuinte.  
Data_Pedido_Baixa Data Data de pedido de baixa contribuinte.  
Data_Conc_Baixa Data Data de concessão de baixa do contribuinte.  
Data_Cred_Imp Data Data de credenciamento do contribuinte para 

importação. 
Data_Emis_FIC Data Data emissão ficha cadastral contribuinte.  
Data_Suspensao_Atividade Data Data em que a atividade do contribuinte foi 

suspensa.  
Codigo_Natureza_Juridica_Empresa Numérico Identifica a Natureza Jurídica da Empresa a qual o 

Estabelecimento faz parte.  
Codigo_Estabelecimento Numérico Código do estabelecimento para um Contribuinte de 

ICMS.  
Codigo_Centro_Comercial Numérico É o código do centro comercial ao qual o estabelecimento 

pertence, quando a inscrição estadual está inserida em 
algum centro comercial.  

Tipo_Estabelecimento Numérico Identifica o tipo de estabelecimento do contribuinte  
CODUNC Categórico  Código da Unidade Consumidora CELPE 
Codigo_CNAE  Categórico  Corresponde ao código nacional de atividade econômico 

fiscal exercido pelo contribuinte.  

 

Codigo_CNAE_Secundario 
Categórico  Registra os códigos de CNAE secundários que o 

contribuinte possui.  
Codigo_Regime_Pagamento Categórico  Código de regime de pagamento.  
Codigo_ARE Categórico  Identificador da Agencia da receita estadual  do 

contribuinte.  
Grupo_Atividade_Economica Categórico  Agrupamento, por afinidade, de atividades 

exercidas pelo contribuinte 
Tipo-Logradouro Texto  Tipo do logradouro do domicilio fiscal do  contribuinte.   
Codigo_Logradouro Categórico  Código do logradouro do domicílio fiscal do 

contribuinte.  
Nome_Logradouro Texto  É o nome do logradouro do domicílio fiscal do 

contribuinte.  
Codigo_Bairro Categórico  Identificador bairro do domicilio fiscal do contribuinte.    
Nome_Bairro Texto  Nome do bairro do domicilio fiscal do contribuinte.  
Codigo_Municipio Categórico  Município onde se encontra o domicílio fiscal do 

contribuinte 
Numero_CEP Categórico  Código de endereçamento postal do domicilio fiscal do 
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contribuinte.  

Numero_Telefone Numérico Contém o número do telefone instalado no domicílio 
fiscal do contribuinte.  

Numero_Predio Numérico Número do endereço do domicílio fiscal do 
contribuinte. 

FAX Numérico Numero do fax do contribuinte.  
Complemento_Endereço Texto É o complemento do endereço fiscal do contribuinte  
Tipo_Logradouro_Contato Texto Identifica o tipo de logradouro do endereço de 

contato do contribuinte. 
Codigo_Logradouro_Contato Categórico É a codificação do logradouro do endereço de contato do 

contribuinte.  
Nome_Logradouro_Contato Texto Nome do logradouro do endereço de contato do 

contribuinte.  
CEP - Contato    Categórico Código de endereçamento postal do endereço do 

contribuinte.  
Numero_Telefone_Contato Numérico Telefone para contato 
Numero_Predio_Contato   Numérico Numero do prédio ou casa do endereço de contato do 

contribuinte 
Codigo_Bairro_Contato categórico Codificação do bairro do endereço de contato do 

contribuinte.  
Nome_Bairro_Contato Texto  Nome do bairro do endereço de contato do contribuinte.  
Codigo_Municipio_Contato Categórico  Código de município do endereço de contato do 

contribuinte.  
Complemento_Endereco_contato Texto  Complemento do endereço de  contato do contribuinte.  
Nome_Municipio_Contato Texto Nome do município de contato do contribuinte. 
Descricao_Centro_Comercial Texto  Nome do Centro Comercial 
Indicador_Nao_Localizado Categórico 

dicotômico 
Indicador contribuinte não localizado.  

Ind_Benef_Fiscal Categórico 
dicotômico 

Indicador de que o contribuinte possui BENEFICIO 
FISCAL pela PORT. 314/1999.  

Indicador-Pedido-Baixa Categórico 
dicotômico 

Indicador de que o contribuinte solicitou baixa 
(fechamento) da empresa. 

Indicador-Concessao-Baixa Categórico 
dicotômico 

 Indicador de concessão baixa contribuinte.                                                

Indicador-Reabilitação Categórico 
dicotômico 

Indicador de reabilitação do contribuinte.  

Indicador_Nao_Renovação Categórico 
dicotômico 

Indicador de renovação da inscrição do contribuinte. 

 

Indicador_exceção_Inf Categórico 
dicotômico 

Indicador de tratamento de exceção do contribuinte. 

Indicador_forma_recolhimento Categórico 
dicotômico 

Identificador da forma de recolhimento para o 
contribuinte.  

Indicador_Inidoneo Categórico 
dicotômico 

Indicador de inidoneidade do contribuinte.  

 Indicador_Credenciado_trans Categórico 
dicotômico  

Indicador de credenciamento pelo CAE de 
transporte (4714016).  

Indicador_CODUNC Categórico 
dicotômico 

Indicador do código da unidade consumidora da CELPE.  

Indicador_Faturamento Categórico 
dicotômico 

indicador do sistema SFIN, para controle do 
contribuinte faturamento maior que 120.000 UFIR.  

Indicador_NF_Serie_D Categórico 
dicotômico 

Indicador de uso de nota fiscal série D.   

Indicador_Processamento_Dados                                    

 

Categórico 
dicotômico 

Indicador de uso de processamento de dados pelo 
contribuinte.  

Indicador_credenciado_Imp Categórico 
dicotômico 

Indicador de credenciamento de importação.  

Indicador_ECF Categórico 
dicotômico 

Indicador do uso de equipamentos fiscais do 
contribuinte.  

Indicador_Internet  Categórico 
dicotômico 

Indicador de uso na comercialização de 
mercadorias pela INTERNET.  

Indicador_ultima_AIDF Numérico Número da ultima AIDF preenchida.  
Indicador_CPF_CNPJ Categórico 

dicotômico 
Indica se é CPF ou CNPJ.  
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Indicador_Correspondencia_Oficio Categórico 
dicotômico 

Indicador de emissão de correspondência para 
emissão de cartas ao contribuinte.  

Indicador_Contador Categórico 
dicotômico 

Indicador se o estabelecimento possui contador ou 
não.  

Indicador_Faixa_Contribuinte  Categórico 
dicotômico 

É o quanto a empresa é idônea para a SEFAZ. 
Quanto menor a faixa, mais digno é o contribuinte.  

Indicador_Credenciado_Tecido Categórico 
dicotômico 

Indicador de credenciado pelo CNAE de tecido.  

Indicador_habilitado_trans Categórico 
dicotômico 

Indicador de habilitado pelo CNAE de 
TRANSPORTE. 

Tipo_Comerc_Servico Categórico 
dicotômico 

Tipo de estabelecimento de comercialização de 
serviços.  

Flag_exclus_Comerc_servicos Categórico 
dicotômico 

Indicador do tipo de comercialização de serviços. 

Codigo_Equipe_Monitor Numérico Código da equipe quando o contribuinte está sendo 
monitorado.  

Codigo_Mensagem_Monitor Numérico Contém o código da mensagem a ser enviada nas 
operações sobre esses contribuintes.  

Codigo_Empresa_Monitor Texto  Código da Empresa do funcionário.  
Codigo_Estabelecimento_Monitor Texto  Código do órgão de lotação do monitor.. 
Numero_Matricula_Monitor Numérico Este campo contém o numero da matricula do 

monitor do contribuinte  
Numero_Telefone_Monitor Numérico Este campo contém o telefone do monitor fiscal.  
Data_Sistema_Marca Data Data de marcação de algum sistema do SIAT para 

credenciamento.  
Hora_Sistema_Marca Hora  Hora de marcação de algum sistema do SIAT para 

credenciamento.  
Qtd_dias_susp_atividade Numérico Quantidade de dias de suspensão da atividade de 

um contribuinte.  
Tipo_Incentivo Numérico Indicador do tipo de incentivo do contribuinte, caso 

possua.  
Codigo_Região_Fiscal Numérico Representa a unidade setorial de fiscalização da 

SEFAZ, em que o contribuinte está instalado 
Descrição_CNAEF Texto  Descrição do código nacional de atividade 

econômico-fiscal do contribuinte. 
Codigo_Situação Categórico 

dicotômico 
Indicador da situação do contribuinte perante 
SEFAZ.  

Descrição_Segmento_Econômico Texto  Agrupamento de CNAEF.  
Descrição_Marca_Franqueador Texto  Contém a descrição da marca do franqueador 
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APÊNDICE E: Visão da base de Arrecadação: 

Nome do atributo Tipo Descrição do Atributo 
Codigo_Tipo_Identificação Numérico Código do tipo de documento de identificação do 

contribuinte 
Identificação_Contribuinte Numérico É o número que identifica o contribuinte de ICMS 

perante a SEFAZ.  
Data_vencimento Data  Contém a data de vencimento do DAE. 
Data_arrecadaçao Data Contém a data em que o DAE foi pago. 
Código_receita Categórico  Código da natureza de receita, com o DV 
Descricao_receita Texto  Descrição da natureza de receita 
Descricao_municipio Texto  Descrição do município do contribuinte 
Codigo_municipio Categórico  Código de município do contribuinte ou onde o 

imposto está sendo pago.  
Período_fiscal Data  Equivale à data em que ocorreu o fato gerador. 
tipo_documento_origem Categórico  Código de identificação do tipo de documento de 

origem usado no DAE 
Descrição_documento_origem Texto  Descrição do documento de origem de 

recolhimento 
Numero_Documento_origem Numérico  Contém o numero do documento de origem 

referente ao imposto a ser pago 
Numero_parccela Numérico  Número da parcela ao qual o pagamento da 

obrigação está destinado.  
Valor_total_pago Decimal  Valor referente ao pagamento efetuado (inclui 

imposto, multa e juros, caso o DAE seja pago fora 
do vencimento) 

Valor_imposto Decimal  Valor do imposto referente ao pagamento efetuado 
Valor_multa Decimal  Valor da multa referente ao pagamento efetuado, 

se fora do vencimento 
Valor_juros Decimal  Valor dos juros referente ao pagamento efetuado, 

se fora do vencimento 
Situação_documento_arrecadado Numérico  Destinado a identificação da situação que o DAE se 

encontra.  
Numero_Autenticacao_Bancaria Texto  Identifica o número da autenticação bancária no 

DAE 
Codigo_Banco_Arrecadador Categórico Identificação interna do Agente Arrecadador ou da 

Instituição Bancária 

 



Apêndice 
______________________________________________________________________________________    

121 

APÊNDICE F: Visão da base de GIAM: 
Nome do atributo Tipo Descrição do Atributo 
Numero_ Identificação_Contribuinte Numérico É o número que identifica o contribuinte de 

ICMS perante a SEFAZ.  
Periodo_Fiscal Data  Período em que acontece o fato gerador  
Docr_Num_SubSerie Texto  Código da sub-série do documento 
Data_transmissão Data  Contém a data de transmissão do documento 

para a SEFAZ 
Indicador_movimento Categórico 

dicotômico 
Indicação da GIAM com movimento.  

Data_geraçao Data  Data da geração do arquivo, pelo contribuinte 
Código_incentivo Texto  Código do incentivo fiscal  
Data_balanco Data  Data do balanço da empresa 
Valor_inicial_mt Decimal  Valor inicial de mercadorias tributadas 
Valor_inicial_mnt Decimal  Valor inicial de mercadorias não tributadas 
Valor_final_mt Decimal  Estoque final de mercadorias tributadas 
Valor_final_mnt Decimal  Estoque final de mercadorias não tributadas 
Valor_CTB_disponibilidade Decimal  Valor disponibilidade 
Valor_CTB_clientes Decimal  Valor clientes 
Valor_CTB_emps_financ Decimal  Valores de empréstimos e financiamentos 
Quantidade_Empregados Numérico Quantidade de empregados 
Quantidade_consumo_energia Numérico Consumo de energia elétrica no domicílio 

fiscal do contribuinte 
Valor_Sld_Cred_prdo_Ant Decimal  Valor do saldo credor do período fiscal anterior 
Valor_ICMS_Subst_entrada Decimal  Valor do ICMS Substituto pelas Entradas 
Valor_Outros_Creditos Decimal  Valor Outros Créditos 
Valor_Estorno_Debito Decimal  Valor do Estorno de Débito 
Valor_Saldo_Devedor Decimal  Valor do Saldo Devedor 
Valor_Tot_Cred_Apuracao_ICMS Decimal  Valor Total do Crédito de Apuração do ICMS 
Valor_Deducao_Investimento Decimal  Valor de Dedução do Investimento 
Valor_Outras_Deducoes Decimal  Valor de Outras Deduções 
natrect_cd Decimal  Código de natureza de receita 
Valor_ICMS_Normal_a_Recolher Decimal  Valor do ICMS Normal a Recolher 
Valor_ICMS_Normal_Debito Decimal  Valor do ICMS Normal Débito 
Valor_Estorno_Credito Decimal  Valor do Estorno de Crédito 
Valor_Outros_Debitos Decimal  Valor de Outros Débitos 
Valor_Saldo_Credor Decimal  Valor do Saldo Credor 
Valor_Total_Debito_Apuracao_ICMS Decimal  Valor Total do Débito de Apuração do ICMS 
Valor_Det_Oc_Cred_Presumido Decimal  Valor de Outros Créditos-crédito presumido 
Valor_Det_Oc_Transf_Cred Decimal  Valor de Outros Créditos-Transferência 

Crédito 
Valor_Det_Oc_restituicao Decimal  Valor de Outros Créditos-Restituição 
Valor_Det_Oc_out_hipot Decimal  Valor de Outros Créditos - Outras hipóteses 
Valor_Det_Od_Transf_Cre Decimal  Valor de Outros Débitos-Transferência Crédito 
Valor_Det_Od_out_hipot Decimal  Valor de Outros Débitos - Outras hipóteses 
Valor_Det_EC_cmp_debito Decimal  Valor de Estorno de Créditos - Comp. Débito 
Valor_Det_EC_bens_ativo Decimal  Valor de Estorno de Créditos 

 

Bens Ativos 
Imobilizados 

Valor_Det_EC_outr_hipot Decimal  Valor de Estorno de Créditos 

 

Outras 
hipóteses 

Valor_prcl_saldo_credor Decimal  Valor parcela do Saldo. credor período anterior 
Valor _manut_credito Decimal  Manutenção do credito no período 
Valor _transf_cred_de_estl Decimal  Valor Transf. Credito de estabelecimento da 

Empresa 
Valor _transf_cred_de_oemp Decimal  Valor Transf. Credito de outra Empresa 
Valor _transf_cred_para_estl Decimal  Valor Transf. Credito para estabelecimento da 

Empresa 
Valor _transf_cred_para_oemp Decimal  Valor Transf. Credito para outra Empresa 
Valor_abatimento_divida Decimal  Valor do Abatimento da dívida 
Valor_dte_entrada Decimal  Valor Detalhamento do estorno de credito-

entrada 
Valor_dte_saida Decimal  Valor Detalhamento do estorno de credito-

saida  
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Valor_dte_saldo_acum Decimal 

 
Valor Detalhamento do estorno de credito-saldo acumulado 

Valor 
_dte_est_saidas_isentas 

Decimal 

 
Valor Detalhamento do estorno de credito-estorno por saídas 
isentas 

Valor _dte_est_saida Decimal 

 
Detalhamento do Estorno de Crédito-Estorno por Saída ou 
Perda 

Valor _dte_total_estorno Decimal 

 
Detalhamento do Estorno de Crédito-Total do Estorno Mensal 

Valor _rec_icms_total Decimal 

 
Recolhimento do ICMS - Valor do Total 

Valor _pi_prcl_nao_incent Decimal 

 

Produtos Incentivados - Valor da Parcela não Incentivada 
Valor _pi_sald_reman_incent Decimal 

 

Produtos Incentivados - Valor do Saldo Remanescente do 
Incentivo 

Valor _pi_prcl_municipios Decimal 

 

Produtos Incentivados - Parcela dos Municípios 
Valor _pi_prcl_incentivo Decimal 

 

Produtos Incentivados - Parcela do Incentivo 
Valor_ icant_saida_comliber Decimal 

 

ICMS Pago Antecipadamente-Saídas com Liberação 
Valor _icant_saida_semliber Decimal 

 

ICMS Pago Antecipadamente-Saídas sem Liberação 
Valor_ativo_fixo_entradas Decimal 

 

Valor do ativo fixo uso/consumo de entradas. 
Valor _ativo_fixo_saidas Decimal 

 

Valor do ativo fixo uso/consumo de saídas. 
Valor _salcred_perio_ant Decimal 

 

Valor do saldo credor do período fiscal anterior. 
Valor _icms_normal_cred Decimal 

 

Valor ICMS normal credor. 
Valor _icms_fonte_cred Decimal 

 

Valor do ICMS retido na fonte.  
Valor _icms_subst_entradas Decimal 

 

Valor do ICMS substituído pelas entradas. 
Valor _outros_credito Decimal 

 

Valor de outros créditos. 
Valor _estorno_debito Decimal 

 

Valor do Estorno de débito. 
Valor _saldo_devedor Decimal 

 

Valor do saldo devedor. 
Valor _total_icms_normal Decimal 

 

Valor total dos créditos. 
Valor _deducao_invest Decimal 

 

Valor deduzido para investimento. 
Valor _outras_deducoes Decimal 

 

Valor Outras Deduções. 
Valor _icms_normal_recolher Decimal 

 

Valor do ICMS normal a recolher. 
Valor _icms_normal_deb Decimal 

 

Valor do ICMS normal de débito. 
Valor _outros_debitos Decimal 

 

Valor de Outros Débitos 
Valor _estorno_credito Decimal 

 

Valor de estorno de crédito. 
Valor _saldo_credor Decimal 

 

Valor do Saldo Credor. 
Valor _total Decimal 

 

Valor Total de débitos. 
dt_balanco data Data do Balanço 
Valor _inicial_merc_tribut Decimal 

 

Valor Estoque inicial das mercadorias tributadas. 
Valor _inicial_merc_ntribut Decimal 

 

Valor Estoque inicial das mercadorias não tributadas. 
Valor _final_merc_tribut Decimal 

 

Valor Estoque final da mercadoria tributada. 
Valor _final_merc_ntribut Decimal 

 

Valor Estoque final da mercadoria não tributada. 
Valor _variac_merc_tribut Decimal 

 

Valor Variação do estoque da Mercadoria Tributada 
Valor _contabil Decimal 

 

Valor contábil da operação fiscal. 
Valor _base_calculo Decimal 

 

Valor Base de cálculo da operação fiscal. 
Valor _isentas_ntribut Decimal 

 

Valores Fiscais isentos. 
Valor _outras Decimal 

 

Outras operações fiscais. 
Valor _recolhimento Decimal 

 

Valor do recolhimento do ICMS. 
Valor _ent_com_credito Decimal 

 

Valor de Entradas - Com Crédito 
Valor _ent_sem_credito Decimal 

 

Valor de Entradas - Sem Crédito 
Valor _ent_uso_consumo Decimal 

 

Valor de Entradas - Uso Consumo Ativo Fixo 
Valor _ent_total Decimal 

 

Valor de Entradas - Total 
Valor _sai_com_debito Decimal 

 

Valor de Saídas - Com Débito 
Valor _sai_sem_debito Decimal 

 

Valor de Saídas - Sem Débito 
Valor _sai_uso_consumo Decimal 

 

Valor de Saídas - Uso Consumo Ativo Fixo 
Valor _sai_total Decimal 

 

Valor de Saídas - Total 
Valor _estoque_inicial Decimal 

 

Valor do Estoque Inicial 
Valor _estoque_final Decimal 

 

Valor do Estoque Final 
Valor _entradas Decimal 

 

Valor das Entradas 
Valor _saidas Decimal 

 

Valor das Saídas 
Valor _ICMS Decimal 

 

Valor do ICMS no período 
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Valor _oper_valor Decimal  Valor Demonstrativo das Operações - Valor 
Valor _oper_credito Decimal  Valor Demonstrativo das Operações - Crédito 
Valor _oper_debito Numérico Valor Demonstrativo das Operações - Débito 
In_entradas_saidas Categórico 

dicotômico 
Indicador de entrada ou saída.  

In_origem Categórico  Indicador de origem da apuração.  
ds_origem Texto  Descrição da origem  
Cfop_cd Numérico Código do CFOP 
Valor _contabil Decimal  Valor Contábil 
Valor _base_calculo Decimal  Valor Base de Cálculo 
Valor _icms_normal Decimal  Valor ICMS Normal 
Valor _isentas Decimal  Valor Isentas Não Tributadas 
Valor _outras Decimal  Valor Outras 
Valor _energia_eletrica Decimal  Valor de Energia Elétrica 
Valor _comunicacoes Decimal  Valor de Comunicações 
Valor _outros Decimal  Outros Valores 
Valor _ativo_fixo Decimal  Valor de Ativo Fixo 
Munc_cd Decimal  Código do município 
Valor _Munc_Rect Decimal  Valor da receita 
In_transp_comun Texto  Demonstrativo das Operações - Indicador de Transporte 

ou Comunicação 
Ds_origem Texto  Demonstrativo das Operações - Descrição da Origem 
Munc_cd categórico Código do Município 
In_nat_operacao Categórico 

dicotômico 
Indicador da natureza da operação.  

Valor _entrada Decimal  Valor das Entradas 
Valor _saida Decimal  Valor das Saídas 
Nu_fabricacao Numérico  Número de Fabricação 
Nu_caixa Numérico Número do Caixa 
Valor _gt Decimal  Valor do GT 
Valor 
_compensacao_deb 

Decimal  Valor de Compensação de Débito 

Agrrect_cd Categórico  Código do Agrupamento de Recita. 
Natrect_cd Categórico  Código da receita 
Dt_vencimento Data  Data de Vencimento do Imposto  
Valor _recolhimento Decimal  Valor do Recolhimento do ICMS 
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APÊNDICE G: Visão da base de DÉBITOS FISCAIS: 
Nome do atributo Tipo Descrição do Atributo 
Numero_ Identificação_Contribuinte Numérico É o número que identifica o contribuinte de ICMS 

perante a SEFAZ.  
Código da Situação do Processo Categórico  Código da Situação do Processo.  
Numero do Processo SEFAZ Numérico Número do Processo (Etiqueta de débitos). 
Montante  Valor Atual Decimal  Saldo do Processo, na data da extração para o data 

mart;  
Quantidade de parcelas em atraso Numérico  Quantidade de parcelas vencidas e não pagas.

 

Válido apenas para processos parcelados; 
Data do registro Data  Data de ciência do processo, pelo contribuinte.  
Data da carência registro Data  Data final da carência inicial do processo.  
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APÊNDICE H:  Visão final da base para treinamento/teste  
Nome do atributo Tipo Descrição do Atributo 
01.03  Numero_Registro Numérico Identificação do contribuinte 
01..17  Data Inscrição Data Data do cadastramento do 

estabelecimento fiscal do contribuinte, 
na SEFAZ.   

Data Marco Processamento Data Data da criação da tabela  
Qtde_Dias_Dt_Insc_Dt_Proc Numérico  Diferença de dias entre a data de 

inscrição e a data de processamento 
01.63  Data Ultima Alteração Data Data da última alteração cadastral do 

estabelecimento fiscal do contribuinte, 
na SEFAZ. 

Qtde_Dias_Dt_Ult_Alt_Dt_Proc Numérico  Diferença de dias entre a data da 
ult.alteração e a data de processamento 

01.16-Valor Capital Social Empresa  Decimal É o patrimônio da Empresa.  

01.29 - Tipo_Natureza_Juridica_final Categórico 

  

Tipo natureza jurídica contribuinte.  

12.02  Nome Centro Comercial_Atu08 Texto  Contém o nome do centro comercial do 
estabelecimento do contribuinte.  

08.02 - Tipo-Logradouro_Contribuinte_Final Categórico 

  

Tipo do logradouro domicilio fiscal 
contribuinte.  

Cd_08.01  Código Logradouro Contribuinte Numérico Código do logradouro do contribuinte. 
Cd_08.09 

 

Código Bairro Contribuinte Numérico Código do bairro do  domicilio fiscal do  
contribuinte. 

Cd_08.11- Código Município Contribuinte Numérico Município do domicílio fiscal do 
contribuinte 

Cd_08.19-Numero CEP Contribuinte Atu Numérico Código de endereçamento postal do 
domicilio fiscal do contribuinte.  

Indicador_telefone_Contribuinte Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado, Informa se o 
contribuinte informou ou não telefone 
fiscal.  

Ind_FAX_Contribuinte Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte informou ou não o FAX 
fiscal. Valores assumidos S/N 

Cd_07.02  Codigo_CNAE  Numérico Código nacional de atividade 
econômico fiscal exercido pelo 
contribuinte.  

Classe_CNAE_Parte_Final Categórico Atributo agregado.  
Ind_CEP_Contato Categórico 

dicotômico 
Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte informou ou não o CEP de 
contato.  

Indicador_Telefone_Contato Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte informou ou não o telefone 
de contato.  

Indicador_Bairro_Contato Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte informou ou não o bairro de 
contato.  

09.04 - Numero_Predio_Contato   Numérico Numero do prédio ou casa do endereço 
de contato do contribuinte 

Indicador_Municipio_Contato Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte informou ou não o 
municipio de contato.  

01.04 - Indicador_CPF_CGC Categórico 
dicotômico 

 

Indica se é CPF ou CNPJ.  

Cd_01_52 - Ind_Benef_Fiscal Categórico 
dicotômico 

 

Indica se o contribuinte possui 
BENEFICIO FISCAL pela PORT. 
314/1999  

cd_01.27 - Indicador Reabilitação Categórico 
dicotômico 

 

Indica se o contribuinte foi reabilitado ou 
não pela SEFAZ.  

01.37 - Indicador_Faturamento Categórico 
dicotômico 

 

Indica se o contribuinte possui 
faturamento maior que 120.000 UFIR.  

01.38 - Indicador_Faixa_Contribuinte Categórico 

 

 Contém o indicador da faixa de risco do 
contribuinte.  

01.54  Indicador_Credenciado Categórico 
dicotômico 

 

Indica se o contribuinte está 
credenciado ou não pela SEFAZ.  
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01.62 - Indicador_Internet  Categórico 

 
Indica se o contribuinte efetua a 
comercialização de mercadorias pela 
INTERNET.  

01.65 - Indicador_Contador Categórico 
dicotômico 

 
Indica se o contribuinte possui contador. 

 
01.73 - Indicador_NF_Serie_D Categórico 

 
Indica se o contribuinte possui Nota 
fiscal Série D  

01.74 - Indicador_Processamento_Dados                                    

 
Categórico 

 
Indica se o contribuinte usa PED 

  
Processamento de dados eletrônico. 

01.75  Indicador_ultima_AIDF Categórico 
dicotômico 

 
Indica se o contribuinte possui 
AIDF(Autorização de Impressão de 
Documento Fiscal).  

01.76  Indicador_ECF Categórico 
dicotômico 

 

Indicador do sistema de equipamentos 
fiscais, para controle de contribuintes 
sem ECF.  

07.05  Codigo_CNAE_Sec01 Numérico Registra os códigos de CNAE 
secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 1.  
Sub_Classe_CNAE_Sec01 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 1(2 primeiras posições)  
Agrup_Sub_Classe_CNAE_Sec01 Categórico Atributo gerado 
07.08 - Codigo_CNAE_Sec02 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 2.  
Sub_Classe_CNAE_Sec02 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 1(2 primeiras posições)  
Agrup_Sub_Classe_CNAE_Sec02 Categórico Atributo gerado, conforme anexo XX 
07.11 - Codigo_CNAE_Sec03 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 3.  
Sub_Classe_CNAE_Sec03 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 1(2 primeiras posições)  
Agrup_Sub_Classe_CNAE_Sec03 Categórico Atributo gerado. 
07.14 - Codigo_CNAE_Sec04 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 4.  
Sub_Classe_CNAE_Sec04 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 1(2 primeiras posições)  
Agrup_Sub_Classe_CNAE_Sec04 Categórico Atributo gerado 
07.17 -Codigo_CNAE_Sec05 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 5. 
Sub_Classe_CNAE_Sec05 Numérico Registra os códigos de CNAE 

secundários que o contribuinte possui 

 

ocorrência 1(2 primeiras posições)  
Agrup_Sub_Classe_CNAE_Sec05 Categórico Atributo gerado 
ICMS_Normal_A_Recolher_Mes_Fisc_01 Decimal Somatório do ICMS normal a recolher 

no período fiscal janeiro (em que 
aconteceu o fato gerador) 

ICMS_Normal_A_Recolher_Mes_Fisc_02 Decimal Somatório do ICMS normal a recolher 
no período fiscal fevereiro (em que 
aconteceu o fato gerador) 

ICMS_Normal_A_Recolher_Mes_Fisc_03 Decimal Somatório do ICMS normal a recolher 
no período fiscal março (em que 
aconteceu o fato gerador) 

ICMS_Normal_A_Recolher_Mes_Fisc_04 Decimal Somatório do ICMS normal a recolher 
no período fiscal abril (em que 
aconteceu o fato gerador) 

ICMS_Normal_A_Recolher_Mes_Fisc_05 Decimal Somatório do ICMS normal a recolher 
no período fiscal maio (em que 
aconteceu o fato gerador) 

ICMS_Normal_A_Recolher_Mes_Fisc_06 Decimal Somatório do ICMS normal a recolher 
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no período fiscal junho (em que 
aconteceu o fato gerador) 

Valor_ICMS_Pago_Mes01 Decimal Valor do ICMS recolhido pelo 
contribuinte no mês de janeiro de 2006 

Valor_ICMS_Pago_Mes02 Decimal Valor do ICMS recolhido pelo 
contribuinte no mês de fevereiro de 
2006 

Valor_ICMS_Pago_Mes03 Decimal Valor do ICMS recolhido pelo 
contribuinte no mês de março de 2006 

Valor_ICMS_Pago_Mes04 Decimal Valor do ICMS recolhido pelo 
contribuinte no mês de abril de 2006 

Valor_ICMS_Pago_Mes05 Decimal Valor do ICMS recolhido pelo 
contribuinte no mês de maio de 2006 

Valor_ICMS_Pago_Mes06 Decimal Valor do ICMS recolhido pelo 
contribuinte no mês de junho de 2006 

Inad_Mes_01 Numérico Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem inadimplência no Mês-
fical_01.  

Inad_Mes_02 Numérico Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem inadimplência no Mês-
fical_02.  

Inad_Mes_03 Numérico Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem inadimplência no Mês-
fical_03.  

Inad_Mes_04 Numérico Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem inadimplência no Mês-
fical_04.  

Inad_Mes_05 Numérico Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem inadimplência no Mês-
fical_05.  

Inad_Mes_06 Numérico Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem inadimplência no Mês-
fical_06.  

Soma_Inad_Atu Categórico Somatório do conteúdo das colunas 
Inad_Mes_01 a Inad_Mes_06.  

18.01 - Numero Processo Sefaz Numérico Número do Processo (Etiqueta de 
débitos) 

11_ Montante_Valor_Atual Decimal Saldo do Processo, na data da extração 
para o data mart; 

06.11 - Data Registro (Tipo Data) Data  Representa a data de ciência do 
processo, pelo contribuinte. 

Quantidade_Parcs-Atraso Numérico Quantidade de parcelas vencidas e não 
pagas. Válido apenas para processos 
parcelados  

Flag-irreg-sfdf Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem algum processo fiscal 
em vigor.  

flag_tem_DF Categórico 
dicotômico 

Atributo gerado. Informa se o 
contribuinte tem irregularidade com a 
SEFAZ.  

07.11 - Data Carencia (Tipo Data) Data  Data final da carência inicial do 
processo.  

Dif_Dias_DT_Carencia_e_Dt_Marco_processamento Numérico Diferença de dias entre a data de 
carência e a data de processamento 

07.11 - Data Registro (Tipo Data) Data Data final da carência inicial do 
processo.  

Dif_Dias_DT_Registro_e_Dt_Marco_processamento Numérico  Diferença de dias entre a data de 
registro e a data de processamento 

Nova_Classe_Saida_Atu Categórico 
dicotômico 

Informa se o contribuinte está irregular 
ou não com a SEFAZ.  
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