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RESUMO

Segundo a 1, 3.1-3.2, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as con-
clusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo
(informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original.
O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido
no próprio documento. (. . . ) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, an-
tecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também
por ponto.

Palavras-chave: Latex. Template ABNT-DC-UEL. Editoração de texto.
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ABSTRACT

This is the english abstract. The Abstract in English should be faithful to the Resumo in
Portuguese, but not a literal translation.

Keywords: Latex. ABNT-DC-UEL template. Text editoration.
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1 INTRODUÇÃO

Um produto com base em matérias primas agrícolas passa por uma cadeia de
produção complexa antes de ser comercializado. Desde a produção da matéria prima,
armazenamento, transporte, fabricação até a comercialização, várias empresas estão en-
volvidas. Com isso, é formada uma rede complexa, onde cada elemento dessa rede é uma
empresa envolvida, e as relações entre os elementos dessa rede representam as relações
entre as empresas. Algumas normas são aplicadas sobre as diferentes partes da cadeia de
produção de um determinado produto, para assim garantir a qualidade do mesmo.

O framework SPICA [2] ("SuPply chain Integration, Coordination, contracting and
Auditing framework") tem como objetivo ser uma ferramenta completa para integração
de cadeias produtivas agropecuárias. Um produto com base em matérias primas agrícolas
passa por uma cadeia de produção complexa antes de ser comercializado. Desde a pro-
dução da matéria prima, armazenamento, transporte, fabricação até a comercialização,
várias empresas estão envolvidas. Com o framework SPICA pode ser possível monitorar
e gerenciar essa cadeia produtiva, e verificar se os devidos controles de qualidade são
seguidos. Neste framework, os controles de qualidade são chamados de regulations.

Junto com o framework SPICA, a tecnologia Blockchain pode ser usada como uma
maneira de registrar os eventos que acontecem na cadeia de produção. Como a blockchain
é descentralizada, a confiança mútua entre as diferentes partes da cadeia produtiva não
precisa existir. Como os eventos da produção são registrados na blockchain, esta pode ser
usada como um meio de rastrear os eventos da cadeia e verificar se as normas de produção
foram devidamente seguidas, garantindo assim a qualidade do produto.

Estre trabalho, visa encontrar uma maneira de, junto com o framework SPICA,
usar a blockchain como uma maneira de registrar os eventos da cadeia produtiva de forma
descentralizada, verificar se a mesma pode ser usada O framework SPICA [2] ("SuPply
chain Integration, Coordination, contracting and Auditing framework") tem como obje-
tivo ser uma ferramenta completa para integração de cadeias produtivas agropecuárias.
Um produto com base em matérias primas agrícolas passa por uma cadeia de produção
complexa antes de ser comercializado. Desde a produção da matéria prima, armazena-
mento, transporte, fabricação até a comercialização, várias empresas estão envolvidas.
Com o framework SPICA pode ser possível monitorar e gerenciar essa cadeia produtiva, e
verificar se os devidos controles de qualidade são seguidos. Neste framework, os controles
de qualidade são chamados de regulations.

Junto com o framework SPICA, a tecnologia Blockchain pode ser usada como uma
maneira de registrar os eventos que acontecem na cadeia de produção. Como a blockchain
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é descentralizada, a confiança mútua entre as diferentes partes da cadeia produtiva não
precisa existir. Como os eventos da produção são registrados na blockchain, esta pode ser
usada como um meio de rastrear os eventos da cadeia e verificar se as normas de produção
foram devidamente seguidas, garantindo assim a qualidade do produto.

Estre trabalho, visa encontrar uma maneira de, junto com o framework SPICA,
usar a blockchain como uma maneira de registrar os eventos da cadeia produtiva de forma
descentralizada, verificar se a mesma pode ser usada para rastrear os eventos dessa cadeia
produtiva e verificar se os devidos controles de qualidade (regulatins) são seguidos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cadeia de Produção Agrícola

Uma cadeia de produção agrícola é um conceito que define a relação entre diversos
componentes do agronegócio. Os componentes são formados por fornecedores de insumos
agrícolas, prestadores de serviço, indústrias, distribuidores e comerciantes e o consumidor
final. As relações entre os componentes da cadeia é formada por todas as atividades que
ocorrem desde a produção da matéria prima até a chega do produto finalizado para o
consumidor. [3]

As relações entre os componentes da cadeia é formada por um fluxo direto de
materiais e um fluxo inverso de capital e informações [3] [4]. Vista como um todo, a cadeia
de produção agrícola não é formada apenas por relações uma-a-uma entre os diversos
componestes da cadeia, mas é formata por uma rede complexa de relações [4].

A cadeia de produção agrícola pode sofrer com a interferência de diversos fatores,
como localização geográfica, estações do ano clima e perecibilidade dos produtos, e possui
fatores negativos como o impacto ao meio ambiente e o uso de substancias geneticamente
modificadas. Vários tipos de controles são colocados sobre uma cadeia de produção. [2]

Uma cadeia de produção está sujeita a diversos controles e pode sofrer não apenas
com limitações de negociação ou cronológicas, mas também com fatores como localização
geográfica, estações do ano, clima e perecibilidade dos produtos. Algumas cadeias de
produção geram preocupações com impacto ao meio ambiente e o uso de substancias
tóxicas ou geneticamente modificadas portanto é necessário o monitoramento de todas as
etapas da produção. [2]

Outro fator a ser considerado é o fluxo de retorno de uma cadeia, o qual consiste
em reutilizar um subproduto de uma etapa da produção, reinserindo o mesmo em outra
etapa da produção. [2]

O quantidade de elementos disponíveis permite que vários tipos de cadeias de
produção agrícola existam. E também um mesmo tipo de matéria prima pode ser usado
na produção de diversos tipos de produtos. [2]
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