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Abstract. An agricultural supply chain is made of the relationship between va-
rious companies, where products are made and commercialized. The SPICA fra-
mework is a tool witch provides a way to manage, analyse and to ensure quality
control of a supply chain. The blockchain, together with the SPICA framework,
can be used as a way to record the events of a supply chain, in a decentralized
manner, and can be used to track and ensure quality control over this supply
chain.

Resumo. Uma cadeia de produção agrı́cola é formada pelas relações entre
várias empresas, onde produtos são produzido e comercializados. O framework
SPICA é uma ferramenta que fornece um meio de gerenciar, analisar e efeturar
o controle de qualidade de cadeias produtivas. A blockchain, junto com o fra-
mework SPICA, pode ser usada como uma maneira de registrar os eventos de
uma cadeia produtiva, de forma descentralizada, e pode ser usada para rastrear
e efetuar o controle de qualidade da mesma.

1. Introdução

Um produto com base em matérias primas agrı́colas 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 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 [1] (”SuPply chain Integration, Coordination, contrac-
ting and Auditing framework”) tem como objetivo ser uma ferramenta completa para
integração de cadeias produtivas agropecuárias. Um produto com base em matérias
primas agrı́colas passa por uma cadeia de produção complexa antes de ser comerciali-
zado. Desde a produção da matéria prima, armazenamento, transporte, fabricação até a
comercialização, várias empresas estão envolvidas. Com o framework SPICA pode ser
possı́vel 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 pro-
dutiva 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.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

2.1. Cadeia de produção agrı́cola

Uma cadeia de produção agrı́cola [1] é composta por produtores, indústrias, transpor-
tadores, depósitos e distribuidoras que participam na venda, distribuição e produção de
diversos produtos. Cada elemento da cadeia é autônomo, e a confiança mútua entre os
participantes da cadeia pode ser inexistente.

O framework SPICA é uma ferramenta que fornece um meio de gerenciar e ana-
lisar uma cadeia de produção agrı́cola. O SPICA já fornece um meio de rastreabilidade e
um meio de controle de qualidade, por meio das regulations.

A Blockchain pode ser usada para registrar os eventos da cadeia produtiva, de
forma que novos dados são inseridos na cadeia a medida que um produto atravessa a ca-
deia de produção. Como a Blockchain é descentralizada, todos os participantes da cadeia
produtiva de um produto, ou de um conjunto de produtos, podem participar inserindo da-
dos na cadeia, fazendo buscas na mesma ou fazendo o controle de qualidade, sem que
haja confiança entes as partes envolvidas.

2.2. Blockchain

Blockchain é uma cadeia de registros descentralizada formada por blocos interligados
usando criptografia. Cada bloco contém um hash criptográfico do bloco anterior, um
timestamp e um dado de uma transação. É utilizada principalmente, em conjunto com
outros métodos de segurança, em cripto-moedas como a Bitcoin [2].

Como cada bloco contém o hash do bloco anterior, a alteração dos dados de algum
bloco no meio da cadeia resultaria na alteração do hash de todos os blocos consecutivos.
Portanto a cadeia é por design resistente a modificações.

Para a distribuição dos dados de forma descentralizada, protocolos de peer-to-peer
são usado entre partes não confiáveis de uma rede para validar as informações da cadeia.
Uma vez que um dado inserido é validado, ele não pode ser alterado.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é produzir uma especificação de como registrar os eventos de
uma cadeia produtiva, usando a blockchain junto com o framework SPICA, a fim de
rastrear os eventos de uma cadeia produtiva e realizar o controle de qualidade. Também
realizar alguns estudos de caso a fim de verificar até que ponto a especificação produzida
é adequada.



4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiro será feito um estudo sobre o funcionamento do framework SPICA e da Block-
chain. Após isto será feito uma especificação de como a framework SPICA pode trabalhar
junto com a blockchain, a fim de registrar os eventos da cadeia produtiva e aplicar os devi-
dos controles de qualidade (regulations). Por fim alguns estudos de caso serão realizados
a fim de verificar a viabilidade da especificação.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo sobre o funcionamento do framework SPICA;
2. Estudo sobre o funcionamento da blockchain;
3. Produção da especificação;
4. Estudos de caso;
5. Escrita do relatório final;

Tabela 1. Cronograma de Execução
abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com este trabalho espera-se obter um conhecimento sobre o funcionamento do framework
SPICA e da blockchain, espra-se produzir uma especificação para o registro de eventos
usando o SPICA e a blockchain e de realizar estudos com casos de teste para verificar a
viabilidade da especificação produzida.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.
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