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RESUMO 

 

 

Rastreabilidade e transparência de informações em cadeias produtivas do 

agronegócio são dois conceitos que vêm ganhando relevância internacional. 

Informações sobre o conjunto de atividades desenvolvidas no processo produtivo 

adquirido, assim como a exigência de produtos com procedência que respeitem 

aspectos sócio ambientais, estão se tornando fatores decisivos em negociações entre 

empresas e países. Nesse contexto a cadeia produtiva do biodiesel, com a soja como 

sua maior fonte de matéria-prima, apresenta grande dificuldade de garantir a 

rastreabilidade da origem do produto e informações necessárias para viabilizar a 

emissão de Créditos de descarbonização pelas usinas de biodiesel, reduzindo assim 

a receita destas usinas. Uma tecnologia que mostra grande potencial para garantir 

tanto a rastreabilidade, quanto a transparência na cadeia produtiva é o blockchain. 

Apesar de ter sido criada com o objetivo de ser a estrutura de rede que coordena o 

Bitcoin e suas transações, sua natureza imutável, descentralizada e anônima permite 

aplicabilidade em diversos elos de uma cadeia produtiva. Dado este potencial, este 

trabalho apresenta um mapeamento de um modelo funcional para cadeia produtiva 

do Biodiesel a partir da soja como matéria-prima, utilizando como base os conceitos 

do framework SPIℂA em uma rede blockchain, com objetivo de garantir a 

rastreabilidade desde o grão produzido até o Créditos de descarbonização  (CBIOs) 

emitido, viabilizando o fluxo financeiro do CBIOS até os produtores de grãos. 

 

Palavras-chave: Blockchain; Cadeia Produtiva; Rastreabilidade; Transparência; 

Créditos de descarbonização; CBIOs; Biodiesel 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Traceability and transparency of information in agribusiness production chains are two 

concepts that are gaining international relevance. Information about the set of activities 

developed in the acquired production process, as well as the requirement for products 

with origin that respect socio-environmental aspects, are becoming decisive factors in 

negotiations between companies and countries. In this context, the biodiesel 

production chain, with soybeans as its main source of raw material, presents great 

difficulty in guaranteeing the traceability of the product's origin and the necessary 

information to enable the issuance of Decarbonization Credits by the biodiesel plants, 

thus reducing revenue from these plants. A technology that shows great potential to 

guarantee both traceability and transparency in the production chain is blockchain. 

Although it was created with the objective of being the network structure that 

coordinates Bitcoin and its transactions, its immutable, decentralized and anonymous 

nature allows applicability in several links of a production chain. Given this potential, 

this work presents a mapping of a functional model for the Biodiesel production chain 

based on soy as a raw material, using the concepts of the SPIℂA framework in a 

blockchain network as a basis, in order to ensure traceability from the grain produced 

up to the Decarbonisation Credits (CBIOs) issued, enabling the financial flow from 

CBIOS to grain producers. 

 

Keywords: Blockchain; Supply Chain; Biofuel; Traceability; Transparency; Carbon 

Credits; Decarbonisation credits; CBIOs; Biodiesel 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em setembro de 2015, o Brasil participou da COP21 na qual foram 

apresentadas e ratificadas as metas nas quais o Brasil se compromete atingir para 

contribuir com a redução do Gases do Efeito Estufa (GEE). Elas englobam os setores 

de combustíveis, uso da terra, energia, agricultura, reflorestamento, indústria e 

transportes com metas de redução de emissão, aumento de área de reservas e 

aumento da eficiência energética (NATIONS, 2015). 

Apesar do Brasil ter firmado este compromisso no Acordo de Paris e existirem 

políticas que buscam suportar o alcance destas metas, nos últimos anos o Brasil vem 

sendo alvo de severas críticas internacionais quanto ao controle de suas reservas 

ambientais e emissão de GEE. No ano de 2020 as críticas foram intensificadas com o 

descontrole de queimadas em diversas regiões do Brasil, aumento do desmatamento 

e alterações em políticas ambientais.  

Neste mesmo ano, a comunidade internacional questionou diversos aspectos 

da produção agropecuária brasileira, além de questões de preservação ambientas a 

disputa entre áreas produtivas para alimentos e biocombustíveis também foi 

questionada. A situação se tornou critica quando 29 fundos de investimentos, que em 

2020 administraram US$ 4,1 tri em ativos, enviaram uma carta aberta para sete 

embaixada brasileiras no exterior (UE, Japão e EUA) solicitando explicações sobre o 

desmatamento e políticas ambientais no Brasil (PINTO; CAGLIARI, 2020).  A incerteza 

internacional quanto a condução das políticas ambientais brasileiras também 

impactaram diretamente o acordo entre União Europeia e Mercosul, que até o 

momento da construção dessa dissertação não teve aprovação entre os membros do 

parlamento europeu justamente pelo questionamento a respeito da política ambiental 

brasileira (MURILO SOUZA, 2020). 

O fato de a cadeia do agronegócio ser uma das mais longas, ramificada, 

altamente dinâmicas e com diferentes atores, dificulta o fluxo de informação, controles 

e fiscalização exigidos em regras, regulamentos e leis brasileiras e internacionais. Por 

não existir um mecanismo único e coordenado na cadeia as informações e controle 

acabam se perdendo ao longo da cadeia.  
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A necessidade de rastreabilidade na cadeia se evidencia com a possibilidade 

recente de emissão de Créditos de descarbonização pela política criada para suportar 

o Acordo de Paris nas questões de biocombustíveis, o Renovabio (MARCOVITCH et 

al., 2019). No entanto, na emissão de créditos de descarbonização para produção de 

biocombustíveis, os produtores da soja que é destinada para a produção de biodiesel 

não recebem estes créditos pela impossibilidade de provar que o produto foi utilizado 

para produção de biodiesel. 

Dada a necessidade de rastreabilidade de produtos agrícolas e garantir que 

estes tenham origem e condições que respeitam todas as legislações sócio 

ambientais, esta dissertação tem como desafio propor o mapeamento de um modelo 

funcional para utilização da tecnologia da Blockchain na rastreabilidade de 

informações e processos da cadeia produtiva do biodiesel a partir da soja como 

matéria-prima. 

A possibilidade de utilizar redes ou softwares multiagentes, conhecida como 

Blockchain surge, pois esta tecnologia tem como característica principal viabilizar o 

fluxo de informação de forma rastreável, confiável e imutável (NAKAMOTO, 2008). O 

blockchain é caracterizado como rede que permite que os fluxos de informação 

ocorram de maneira autônoma, sincronizando validações de informação cruzada e 

que podem trocar itens de interesse com um ou muitos players da cadeia de 

informação envolvida.  

Como a cadeia produtiva agrícola é muito diversa e composta por elementos 

heterogêneos, como produtores rurais de diversos tamanhos, Traders, órgãos 

regulatórios, plantas industriais de transformação e consumidores finais, as possíveis 

formas de troca de informação que podem ocorrer são diversas, dependendo do fluxo 

físico da matéria-prima dentro da cadeia. Com o objetivo viabilidade do uso da 

tecnologia de blockchain em cadeia agroindustriais, esse estudo apresenta, através 

do mapeamento dos processos e informações da cadeia produtiva do Biodiesel, o 

mapeamento de um modelo funcional com as funções e parâmetros necessários para 

construção de uma rede em blockchain, viabilizando assim toda rastreabilidade da 

cadeia, desde a produção do grão até a venda do bicombustível nos postos de 

combustível.  



18 

 

 

 

É importante ressaltar que, ao estudar esse trabalho, o leitor terá acesso a um 

modelo que até o momento não foi desenvolvido e que requer uma PoC (Proof of 

concept) para sua comprovação técnica.  

Trata-se de uma proposta inovadora e atual para as necessidades de 

rastreabilidade do agronegócio e que traz como resultado a potencial garantia de 

informações necessárias para garantir visibilidade e o controle do delicado equilíbrio 

entre a produção do agronegócio e as necessidades de proteção ambiental. 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho é criar um modelo funcional para a cadeia 

produtiva do biodiesel a partir do óleo de soja como matéria-prima. O modelo funcional 

elaborado tem como objetivo garantir o fluxo de informação e rastreabilidade 

necessária para a cadeia agroindustrial do biodiesel. O desenvolvimento do modelo 

funcional será baseado em características de uma cadeia genérica do agronegócio e 

de elementos utilizados no desenvolvimento de redes com a tecnologia de blockchain. 

Através desse modelo funcional esperasse alcançar objetivos específicos 

como: 

• Garantir a visibilidade da informação para os envolvidos na cadeia de 

produção do biodiesel; 

• Realizar a rastreabilidade de aspectos ambientais, produtivos e regulatórios 

desde a produção do grão até a emissão dos créditos de descarbonização 

(CBIOS); 

• Criar um modelo que permita que os consumidores brasileiros, 

internacionais e líderes externos tenham segurança e visibilidade das boas 

práticas agrícolas brasileiras e que estas não ameaçam o meio ambiente; 

• Garantir que o modelo funcional possa ser utilizado, em trabalhos futuros, 

para configurar e parametrizar a cadeia dentro de ferramentas de 

blockchain; 

• Recomendar e sugerir melhorias à política atual do Renovabio, suportando o 

desenvolvimento da política de biocombustíveis brasileira na busca pela 

diversificação da matriz energética com biocombustível de diversas fontes 

de matéria-prima renováveis conforme metas do Renovabio (CNPE, 2019). 



20 

 

 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 ACORDO DE PARIS E A CONTRIBUIÇÃO NACIONALMENTE 

DETERMINADA 

Em setembro de 2015, o Brasil participou da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC). O objetivo principal da COP21 foi 

apresentar e validar as Contribuições Nacionalmente Determinadas (CND) por cada 

um dos países participantes. As CND são as metas estabelecidas pelos próprios 

países membros com o objetivo de redução da emissão dos Gases do Efeito Estufa 

(GEE). 

Diferente das metas apresentadas no protocolo de Quioto, no qual uma 

comissão criou as metas para serem aprovadas pelos países participantes, o Acordo 

de Paris (NATIONS, 2015) recebeu de cada um dos países participantes as Intended 

Nationally Determined Contribution (INDC) que são as metas nas quais o próprio país 

define a sua meta para redução dos GEE. Durante a COP21 estes INDC foram 

firmados e se tornaram CND ou Nationally Determined Contribution (NDC) conforme 

documentos oficiais da ONU.  

As medidas definidas pelo Brasil para alcançar a meta estipulada pelo Brasil 

na sua CND foram dividas nos setores de Combustíveis, Florestal e Uso da Terra, 

Energia, Agrícola, Industrial e de Transportes (MARCOVITCH et al., 2019). As 

medidas são: 

 

• Setor de combustíveis: maior participação de bioenergia sustentável na 

matriz energética brasileira para aproximadamente 18% até 2030, com 

aumento do consumo de biocombustíveis (Etanol de primeira e segunda 

geração e biodiesel); 

• Setor florestal e uso da terra: 

a. Cumprimento do Código Florestal; 

b. Políticas e medidas com vistas a alcançar, na Amazônia brasileira, o 

desmatamento ilegal zero e a compensação das emissões de gases 

de efeito de estufa provenientes da supressão legal da vegetação; 

c. Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas; 
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d. Aumentar a participação de sistemas de manejo sustentável de 

florestas nativas; 

• Setor da energia: alcançar uma participação estimada de 45% de energias 

renováveis na composição da matriz energética em 2030, incluindo: 

a. Aumentar o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, de 

28% a 33%; 

b. Aumentar o uso doméstico de fontes de energia não fóssil (além da 

energia hídrica); 

c. Alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. 

• Setor agrícola: fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de 

Carbono (Plano ABC) como a principal estratégia para o desenvolvimento 

sustentável na agricultura; 

• Setor industrial: promover novos padrões de tecnologias limpas e de 

eficiência energética e de infraestrutura de baixo carbono; 

• Setor de transportes: promover medidas de eficiência, na infraestrutura de 

transportes e no transporte público em áreas urbanas. 

 

Estas metas são setorizadas e têm como objetivo alcançar a meta geral do 

Brasil na redução de 37% até 2025 e de 47% até 2030 da emissão de GEE em relação 

a 2005. É importante salientar que não é preciso o cumprimento de todas elas, o 

importante para o Brasil, é a redução absoluta de GEE acordada no compromisso em 

Paris em 2015, não levando em conta a estratégia de implementação e quais as metas 

setoriais serão utilizadas  (MARCOVITCH et al., 2019).  

 

3.2 POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FOMENTAM AS METAS DA COP21 

A COP21 apresentou metas, objetivos e mecanismos, para cada um dos 

países, de forma geral e abrangentes, não apresentando, em sua maioria, os detalhes 

de como estas seriam implementadas por cada um dos membros participantes do 

acordo (OBERGASSEL et al., 2018). 

Como parte do desdobramento dessas metas e de forma a deixar mais clara 

as políticas de cada um dos países participantes para as metas estabelecidas nos 
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respectivos CNDs, os 190 países signatários da Convenção do Clima se reuniram 

novamente na 23ª Conferência das Partes (COP 23). Realizada em Bonn – Alemanha, 

a conferência sobre mudança do clima, avançou na regulamentação e políticas para 

implementação das definições do Acordo de Paris. Desta forma, um dos principais 

objetivos durante o COP23 foi a apresentação, negociação e discussão das regras e 

mecanismos para alcançar o objetivo traçado na COP21  (OBERGASSEL et al., 2018). 

O detalhamento e desdobramento dessas metas alterou parte das políticas 

brasileiras já existentes ou foram criadas políticas em decorrência das metas 

estipuladas no COP21. Os resultados das políticas ambientais do Brasil e suas 

alterações foram apresentadas na COP 23 junto com o anúncio do novo Plano 

Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), que tem como intuito 

restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030, conforme descrito na 

contribuição nacional durante o Acordo de Paris. Além do Planaveg, também foi criado 

o projeto que seria a base para instituir a Política Nacional de Biocombustíveis 

(Renovabio) que na época ainda não tinha sido aprovado pela Câmara.  

Segundo Carolina Cristina Fernandes em seu trabalho sobre os “Desafios 

para a implementação da CNS/Brasil e o papel da Governança Ambiental” 

(MARCOVITCH et al., 2019) as políticas públicas que hoje estão norteando as ações 

brasileiras para o alcance da meta são: 

• Código Florestal e seus decorrentes: CAR - Certificado Ambiental Rural e 

PRA; 

• Planaveg para o setor florestal e de mudança do uso da terra; 

• Plano ABC para o setor agropecuária. 

• RenovaBio para o setor de biocombustíveis; 

Dado o foco do estudo na cadeia do biodiesel, o próximo tópico irá restringir 

as análises no Renovabio, programa com o maior impacto sobre a cadeia do Biodiesel. 

 

3.2.1 Renovabio 

O RenovaBio, principal política que impacta este estudo, é uma iniciativa do 

Ministério de Minas e Energias (MME) na criação de uma a Política Nacional de 

Biocombustíveis, política esta que foi instituída pela Lei nº 13.576/2017 (BRASIL, 
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2017). O objetivo dessa política é ser um instrumento para a coordenação de ações e 

metas para o aumento da participação dos combustíveis renováveis na matriz 

energética brasileira e por consequência alcançar os compromissos determinados 

pelo Brasil durante o Acordo de Paris (NATIONS, 2015).  

Segundo o MME, os fundamentos do RenovaBio são: “contribuição dos 

biocombustíveis para a segurança do abastecimento nacional de combustíveis, da 

preservação ambiental e para a promoção do desenvolvimento e da inclusão 

econômica e social; a promoção da livre concorrência no mercado de biocombustíveis; 

a importância da agregação de valor à biomassa brasileira; e o papel estratégico dos 

biocombustíveis na matriz energética nacional” (MME, 2017a).  

O RenovaBio busca promover, de forma organizada e com previsibilidade, a 

expansão dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Por ser uma política 

com forte participação do setor privado, as políticas apresentadas pelo RenovaBio 

também têm como característica garantir a regularidade do abastecimento de 

biocombustíveis, assim como dar previsibilidade para o mercado de produtores e 

consumidores destes combustíveis, previsibilidade esta necessárias para o 

planejamento e investimentos de longo prazo pelo setor produtivo público e privado 

brasileiro na matriz energética brasileira (MME, ano). 

Por meio do RenovaBio foram estabelecidas metas nacionais e anuais de 

descarbonização para o setor de combustíveis definidas para o período de 2019 a 

2029 de acordo com o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), na 

Resolução CNPE nº 15, de 24 de junho de 2019 e atualizada na Resolução CNPE no 

8 de 18 de agosto de 2020, conforme apresentada na Tabela 1. Estas metas são 

estabelecidas de forma gradual, incentivando o aumento da produção e participação 

do setor privado na transformação da matriz energética do país e estabelecer metas 

nacionais anuais de descarbonização do setor de combustíveis (CNPE, 2019). 
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Tabela 1 – Progressão de descarbonização prevista pela CNPE 

Ano 

2

2020 

2

2021 

2

2022 

2

2023 

2

2024 

2

2025 

2

2026 

2

2027 

2

2028 

2

2029 

2

2030 

Meta anual 
(milhões de 

CBIOS) 
14,53 24,86 34,17 42,35 50,81 58,91 66,49 72,93 79,29 85,51 90,67 

Intervalos de 
tolerância 

- - 42,67 50,85 59,31 67,41 74,99 81,43 87,79 94,01 99,17 

- - 25,67 33,85 42,31 50,41 57,99 64,43 70,79 77,01 82,17 

Fonte: (CNPE, 2020) 

 

As metas nacionais estabelecidas pelo CNPE, apresentada na Tabela 1, são 

anualmente desdobradas em metas individuais para os distribuidores de combustíveis 

que têm em seus portifólios de combustíveis fosseis conforme os temos da Agencia 

Nacional de Petróleo e Gás (ANP), Resolução ANP nº 791/2019, de 12 de junho de 

2019.  

A RESOLUÇÃO Nº 8, de 18 de agosto de 2020 do Conselho Nacional de 

Política Energética – CNPE, definiu a primeira redução das metas desde sua criação 

dada o cenário e impactos gerados pela pandemia de COVID-19: 

 

‘”Art. 1º Definir as seguintes metas compulsórias anuais de redução de 
emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de 
combustíveis e os respectivos intervalos de tolerância, estabelecidos em 
unidades de Créditos de descarbonização (CBIO), em substituição à Tabela 
contida no art. 1º da Resolução CNPE nº 15, de 24 de junho de 2019: 
 § 1º Excepcionalmente, como consequência dos impactos da Pandemia de 
COVID-19, as metas definidas para o ano de 2020, considerando os arts. 1º 
e 3º da Resolução CNPE nº 15, de 2019, ficam reduzidas conforme o valor 
indicado para esse ano na Tabela deste art. 1º. 
§ 2º Fica mantida a meta compulsória para o ano de 2019 de redução de 
emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de 
combustíveis estabelecida na Tabela contida no art. 1º da Resolução CNPE 
nº 15, de 2019. 
Art. 2º Autorizar a redução da meta individual do distribuidor de combustíveis 
prevista no art. 8º da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, nos termos 
do art. 7º do Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019, e do regulamento da 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 
Art. 3º Estabelecer como de interesse da Política Energética Nacional que as 
metas individuais dos distribuidores de combustíveis de que trata o art. 7º da 
Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, sejam reduzidas na mesma 
proporção dos Créditos de Descarbonização (CBIOs) retirados de circulação 
do mercado por outros agentes não obrigados, na forma estabelecida pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP.” 
(CNPE, 2020) 
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Os produtores de biocombustíveis em contrapartida, serão responsáveis por 

fornecer os biocombustíveis que serão substituídos na matriz energética e desta forma 

reduzirão as emissões de carbono oriundas de combustíveis fosseis (petróleo, gás 

natural e carvão mineral).  

Por meio de certificação da produção de biocombustíveis, cada um dos 

produtores terá um valor inversamente proporcional a quantidade de carbono do 

biocombustível produzido, através de uma Nota de Eficiência Energético-Ambiental 

(NEEA). A NEEA indicará a quantidade de carbono que o produtor, através da 

substituição do combustível fóssil pelo biocombustível, evitará que seja lançado na 

atmosfera, reduzindo assim a quantidade de GEE em comparação a quanto seu 

substituto fóssil teria lançado (em termos de toneladas de CO2 equivalente). 

O processo de obtenção das NEEA é realizado através de empresas 

inspetoras credenciadas na ANP para realização da Certificação de Biocombustível, 

validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental e volume elegível. O Certificado 

da Produção Eficiente de Biocombustíveis tem validade de três anos e somente 

poderá ser emitido pela firma inspetora após a aprovação do processo pela Agência, 

conforme a Resolução ANP nº 758, de 23 de novembro de 2018.  

Para padronizar o processo de obtenção do NEEA, foi estabelecido um 

referencial metodológico e uma ferramenta para o cálculo da intensidade de carbono 

dos biocombustíveis, que têm como base a Avaliação de Ciclo de Vida atribuído. 

Desta forma, além do processo metodológico foi criada a RenovaCalc, no qual avalia 

diferentes formas de produção dos diferentes biocombustíveis (MARÍLIA IEDA DA 

SILVEIRA FOLEGATTI MATSUURA et al., 2018).  

Para cada forma de produção, dados são agregados aos parâmetros técnicos 

da produção agrícola e industrial informados pelo produtor de biocombustível e as 

emissões de GEE de cada processo do ciclo de vida do biocombustível são estimadas 

segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC (H.S.; BUENDIA L., 

MIWA K., 2006).  

Com o resultado das emissões calculadas, soma-se o total de intensidade de 

carbono do biocombustível em g CO2eq/MJ e que é subtraída da quantidade de 

carbono do combustível fóssil equivalente, gerando desta forma a nota de eficiência 
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energético ambiental do biocombustível, e dá acesso a créditos de descarbonização, 

com valor de mercado.  

A certificação dos produtores também leva em consideração a origem da 

matéria-prima do biocombustível. Para matéria-prima produzida no Brasil, apenas os 

produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo ou pendente e sem 

ocorrência de supressão de vegetação nativa são aptos a fornecer para os produtores 

de biocombustíveis. 

Através da certificação de NEEA, o RenovaBio também permite e 

regulamenta a criação dos Créditos de descarbonização (CBIOS), no qual é 

caracterizado por um ativo financeiro da “não emissão” de 1 tonelada de carbono na 

atmosfera. Os produtores de biocombustíveis poderão, através da quantidade de 

carbono que proporcionalmente não será lançada na atmosfera, emitir o CBIOS 

(conforme detalhada na Resolução ANP nº 802, de 5 de dezembro de 2019). 

Os CBIOS negociados em bolsa são derivados da certificação do processo 

produtivo de biocombustíveis com base nos respectivos níveis de eficiência 

alcançados em relação a suas emissões (calculados através do RenovaCalc). A 

comercialização de ativos financeiros (CBIOS) é separada do mercado físico de 

compra e venda de biocombustíveis, permitindo desta forma que o mercado regule 

naturalmente o valor financeiro deste ativo. Atualmente este processo tem toda sua 

rastreabilidade realizada por meio das notas fiscais de comercialização de 

biocombustíveis. 

No elo seguinte da cadeia de combustíveis, as distribuidoras de combustíveis 

são obrigadas a comprovar o cumprimento de metas individuais compulsórias por 

meio da compra de CBIOS (conforme Resolução ANP nº 791/2019, de 12 de junho de 

2019). A Figura 1 representa de forma ilustrativa como este processo funciona.  

 



27 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema de funcionamento do CBIOS 
Fonte: Ministério de Minas e Energias (MME, 2017b) 

 

3.2.2 Rastreabilidade da produção e de carbono não emitido 

Atualmente, a uma das grandes barreiras que impossibilita produtores rurais 

receberem os créditos de descarbonização, quando a produção se destina a 

biocombustíveis, é provar a origem da matéria-prima agrícola.  

Como a produção de soja não tem como destino produtivo exclusivo a 

produção biocombustíveis, a rastreabilidade deste produto se torna mais complexa, 

fazendo com que a emissão de créditos de descarbonização e seus ganhos 

financeiros seja realizada exclusivamente pelas refinarias de biodiesel. 

De acordo com Nepomuceno (2020), o valor financeiro que o crédito de 

descarbonização pode trazer para o agricultor é “uma agregação de valor para os 

nossos produtores. A média de pagamento por créditos de carbono no mundo é em 

torno de US$ 10 por tonelada, mas mais importante que isso é mostrar para o mundo 
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que a nossa produção é sustentável. Já temos vários números que comprovam isso, 

mas temos que cada vez mais mostrar esses números.”. Ainda conforme 

Nepomuceno, é preciso quantificar as contribuições de outras práticas, como fixação 

biológica de nitrogênio e manejo integrado de pragas, “O que temos que fazer agora 

é colocar indicadores que possam ser validados por nós e que possam ser 

certificados”, disse. “Não adianta só falar, você tem que comprovar cientificamente.” 

(NEPOMUCENO, 2020). 

Neste sentido, a rastreabilidade da produção realizada de acordo com as 

melhores práticas da agricultura de baixo carbono se torna fundamental, uma vez que 

garantirá não só a compra de produtos com produção adequada pelo consumidor, 

mas também ganhos financeiros pelo produtor ao utilizar essa forma de produção mais 

consciente.  

Grandes empresas do setor do agronegócio vem realizando iniciativas nesse 

sentido, como exemplo a alemã Bayer que busca conectar o agricultor brasileiro ao 

mercado de créditos de descarbonização, abrindo espaço para que ele comercialize 

o que gera de excedente com terceiros (SALES, 2020). A empresa busca, através de 

um piloto em sua plataforma, testar durante a safra 2020/21, junto com 500 produtores 

brasileiros (soja e milho), numa área experimental de 60 mil hectares, e 700 

produtores americanos, em outros 80 mil hectares. O investimento da Bayer no piloto 

é de € 5 milhões. 

Para a maior parte dos 500 produtores, serão utilizadas duas metodologias 

para mensurar a emissão de carbono. A Bayer ainda estudará dentro de um grupo de 

50 produtores, diferentes metodologias que permitirão identificar qual delas traz a 

maior assertividade com menor custo. As fazendas passarão por auditorias a cada 

ciclo para aferir os volumes de GEE sequestrados e assegurar que os dados estejam 

validados para o comércio de CO2  (SALES, 2020). 

A iniciativa utiliza três metodologias conhecidas dentro do meio acadêmico e 

uma quarta tradicionalmente usada para remunerar por Créditos de descarbonização. 

A busca por metodologias de captura de carbono pela agricultura reforça a 

necessidade de que o produto gerado por esta agricultura tenha a possibilidade de 
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ser rastreado para garantir o devido ganho financeiro a estes produtores (SALES, 

2020). 

 

3.3 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DO BIODIESEL NO BRASIL 

Para entendimento da cadeia produtiva do Biodiesel a partir da soja como 

matéria-prima, esta sessão busca detalhar o segmento da cadeia agroindustrial da 

produção de biodiesel no Brasil. A cadeia produtiva agrícola da produção do biodiesel 

é caracterizada por todos os procedimentos de produção, serviços e comercialização 

que são a base para a transformação da soja em biodiesel. 

A relação produtiva envolve diversos passos ao longo da cadeia, ou “elos da 

cadeia”, no qual além de diversas etapas também envolvem diferentes agentes no 

processo produtivo diretos e indiretos. Para Zylbersztajn e Neves, existem diversos 

subsistemas das cadeias produtivas agroindustriais que podem ser classificados 

como: produção, transformação, distribuição e consumo (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 

2000). Para tanto, a cadeia produtiva do biodiesel  pode ser é constituída da mesma 

forma  por:  

• Produção - produtores e fornecedores de matéria-prima, por exemplo, os 

produtores de soja (GOLLO, MEDEIROS, CRUZ, 2010; FARIA et al., 2013);  

• Transformação ou Agroindústria – caracterizados pelas plantas industriais 

que atuam na transformação do biodiesel, através do processo de 

esmagamento e transesterificação;  

• Distribuição ou Atacadista –são refinarias e distribuidoras que que produzem 

o combustível ou fazem a mistura do combustível fóssil com o biodiesel que 

são regulamentados e através de leilões1 adquirem o biodiesel para mistura; 

• Varejista – postos de gasolina que fornecem o combustível para o 

consumidor final (CAVALCANTE FILHO; BUAINAIN; BENATTI, 2019); 

• Consumidor – último elo da cadeia produtiva que consome o combustível. 

 
 

1 O MME pretende extinguir o atual sistema de leilões de biodiesel em 2022. O MME pretende fazer 
um período de transição ao longo do ano de 2021, quando a proposta para o fim dos leilões 
passaria por um processo de consulta pública. 
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Dada a classificação pode-se sumarizar a cadeia agroindustrial do biodiesel a 

partir de da soja como matéria-prima por meio da Figura 2. Nela podemos identificar 

os elementos da cadeia produtiva citados por Zylbersztajn e Neves (2000) onde: 

• Produção – é representado pelo número 1 e 2 na figura, uma vez que são 

as duas principais entidades que produzem, financiam, negociam e 

coordenam a chegada da matéria-prima para a etapa seguinte;  

• Transformação ou Agroindústria – representados pelo item 3 e 4 

caracterizados pelas usinas que atuam na transformação do biodiesel. 

Nesse elo da cadeia que são gerados os Créditos de descarbonização 

(CBIO) da cadeia;  

• Distribuição ou Atacadista – representados pelo número 5 da imagem que 

são as distribuidoras que adquirem os combustíveis fosseis e 

biocombustíveis que serão misturados. Neste elo da cadeia são consumidos 

o CBIOS emitidos pelos produtores de Biodiesel, 

• Varejista - representados pelo número 6 que são os postos de combustível 

que vendem aos donos de veículos; 

• Consumidor – representados pelo número 7 é o último elo no qual consome 

o produto fechando o ciclo com a utilização deste combustível e emissão de 

CO2. 

 

 

Figura 2 – Esquema da Cadeia produtiva do Biodiesel 

 

3.3.1 Matérias-primas utilizadas na produção nacional de biodiesel 

No Brasil há uma vasta variedade de fontes de matéria-prima para a produção 

do biodiesel, tradicionalmente, os óleos vegetais, as gorduras animais e óleos 

residuais. As diversas regiões brasileiras sempre se destacaram pela produção 
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desses óleos mostrando o potencial produção de biodiesel em diversas regiões do 

país a partir de diferentes matérias-primas. 

Apesar do potencial uso de diferentes fontes de matérias-primas em 

diferentes regiões do Brasil, existe uma forte concentração do uso de óleo de soja na 

produção de biodiesel conforme mostram as informações de mercado disponibilizada 

pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2020).  

Os dados de consumo por matéria-prima apresentados Tabela 2 mostram 

forte concentração do uso de óleo de soja para produção de biodiesel nas diferentes 

regiões do país. Esta concentração pode ser explicada devido a produção de soja ter 

se estabelecido nas diversas regiões do país nas últimas décadas, fornecendo 

matéria-prima constante e em escala no decorrer dos anos. 

 
Tabela 2 - Fonte de matéria-prima do biodiesel em 2019 

 

ITEM Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total 

 Óleo de Soja                                                                       76% 34% 69% 23% 76% 56% 

 Gordura Bovina  5% 26% 24% 31% 11% 19% 

 Outros Materiais Graxos  12% 17% 4% 9% 11% 11% 
 Óleo de Palma/Dendê  1% 19%  2% 0% 5% 

 Óleo de Fritura usado  0% 0% 0% 17% 0% 3% 

 Gordura de Porco  0% 0% 0% 13% 2% 3% 

 Óleo de Palma / Dendê    3%   3% 

 Óleo de Algodão                                                                  1% 3%  1% 0% 1% 
 Gordura de Frango  0% 0% 0% 4% 0% 1% 

 Óleo de milho  4% 0% 0% 0% 0% 1% 

 Óleo de Algodão                                                                   1%   1% 

Fonte: (ANP, 2020) 

 

3.3.2 Produção de soja no Brasil 

A soja é plantada em praticamente todo o território nacional, entretanto pode-

se observar que as regiões Centro-Oeste (46%) e Sul (33%) são as que têm a maior 

representatividade nesta produção, conforme representada na Figura 3. Essas duas 

regiões representaram uma produção de aproximadamente 90,5 milhões de toneladas 

do grão. 
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Figura 3 – Produção de soja por Região no Brasil (mil toneladas) 
Fonte:  (CONAB, 2020) 

 

A evolução no crescimento da produção de soja em todo país foi relevante 

quando comparamos as safras de 2008/09 até 2018/19, no qual Brasil teve um 

aumento de 101% na produção de soja neste período, conforme apresentado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Crescimento da produção de soja por região (mil toneladas) 

 

REGIÃO 2008/09 2018/19 Crescimento 

CENTRO-OESTE 29134 52637 81% 

NORDESTE 4161 10553 154% 

NORTE 1414 5924 319% 

SUDESTE 4057 8091 99% 

SUL 18397 37822 106% 

Grand Total 57.165 115.029 101% 

Fonte:  (CONAB, 2020) 

 

Estas regiões, assim como as demais, apresentam características 

edafoclimáticas diferentes e tecnologias de manejo apropriadas a cada região 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19

CENTRO-OESTE 26.495 29.114 29.135 31.587 33.939 34.905 38.091 41.801 43.969 43.753 50.150 53.945 52.638

NORDESTE 3.867 4.830 4.162 5.310 6.252 6.096 5.295 6.621 8.084 5.107 9.645 11.851 10.553

NORTE 1.080 1.472 1.414 1.692 1.977 2.172 2.662 3.391 4.290 3.819 5.536 5.904 5.925

SUDESTE 4.005 3.983 4.058 4.458 4.622 4.656 5.426 5.015 5.874 7.575 8.152 8.955 8.092

SUL 22.945 20.618 18.397 25.643 28.535 18.553 30.026 29.293 34.012 35.181 40.593 38.627 37.822
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(MOURAD, 2008). O desenvolvimento de cultivares adaptadas as diferentes regiões 

do país assim como as diferentes técnicas de manejo foram possíveis através do 

investimento em tecnologia no qual a Embrapa se destaca nesse setor no Brasil. 

Quando observamos a produção individual por estado, observa-se que a 

produção é mais intensa no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul, conforme mostra a 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Produção de Soja por Estado em 2018/19 (mil toneladas) 
Fonte:  (CONAB, 2020) 

 

Os produtores, que podem estar ou não associados a cooperativas, vendem 

a produção diretamente para grandes Traders (Ex: ADM, Bunge, Cargill, LDC, Cofco, 

outras). Estas Traders por sua vez podem negociar o grão in natura no mercado 

externo, vender para esmagadoras ou as próprias Traders realizarem este processo 

caso tenham esmagadoras.  
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O processo de decisão das Trades é pautado na cotação das commodities da 

soja no mercado externo e em seus contratos no Brasil. A partir do que é mais 

vantajoso financeiramente, as traders executam toda logística necessária com a soja 

adquirida do produtor. 

Vale salientar, que em consequência desta produção, complexas relações 

entre o comércio internacional e o meio ambiente destacam-se como um dos assuntos 

prioritários na agenda nacional e internacional. A adaptação da soja para diversas 

latitudes, fez com que a produção de soja avançar sobre diversas áreas do país, e 

caso não ocorra uma produção de forma sustentável, pode impactar os diversos 

biomas brasileiros como: Pampas, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, outros. 

Como forma de minimizar os impactos, garantir a produção de forma 

adequada e permitir a rastreabilidade da soja que foi produzida de acordo com as leis 

e regras ambientais se torna imprescindível que exista uma agricultura sustentável 

com menor impacto ao bioma no qual está inserido.   

 

3.3.3 Esmagamento e Degomagem 

O próximo elo do segmento agroindustrial da cadeia da produção do biodiesel 

é a indústria de esmagamento da soja. Este segmento extrai, refina e processa 

derivados do óleo vegetal (óleo bruto, óleo refinado e farelo de soja). 

Vale salientar que este setor possui uma importante representatividade na 

cadeia produtiva do biodiesel, por meio da Associação Brasileira das Indústrias de 

Óleos Vegetais – ABIOVE. As diversas atividades da ABIOVE se destacam a 

representação das indústrias de óleos vegetais, dar suporte ao governo brasileiro na 

execução das políticas para este setor, promover os produtos brasileiros no mercado 

externo, fornece suporte para seus associados, gerar informações baseadas em 

dados estatísticos e preparar estudos setoriais (ABIOVE, 2020). 

Os processos de esmagamento utilizados para extração do óleo são 

realizados através de processos mecânicos ou por extração com solventes orgânicos. 

A prensagem é utilizada para matérias-primas com mais de 30% de óleo, enquanto 

para matérias-primas com menores teores de óleo usa-se a extração por solventes 

orgânicos. 
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Em processos em escala industrial, as matérias-primas ricas em óleo são 

prensadas até um teor residual de óleo da ordem de 20% e o restante extraído por 

solvente. No processo de extração por prensagem, utilizados em unidades industriais 

que processam quantidades inferiores a 1.000 toneladas por dia, de cada 1.000 kg de 

soja são produzidos 808 kg de farelo e 132 kg de óleo bruto (MOURAD, 2008). 

Após a extração do óleo bruto, parte das usinas de biodiesel realizam o 

processo de degomagem. Este processo é necessário pois no óleo bruto os ácidos 

graxos livres são formas hidrolisadas de gordura e não serão convertidos futuramente 

em biodiesel no processo de transesterificação  (MOURAD, 2008).  

 

3.3.4 Agroindústria produtora do biodiesel no Brasil 

Analisando o crescimento da produção de biodiesel no Brasil observa-se um 

forte crescimento da produção na região Centro-Oeste e Sul do país, conforme mostra 

a Figura 5. 

 

Figura 5 – Evolução da produção de biodiesel por Região (x103 m3/ano) 
Fonte: (ANP, 2020) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

REGIÃO NORTE 1 2 27 16 42 95 103 79 62 85 66 39 8 101 108

REGIÃO NORDESTE 0 35 172 126 164 177 176 294 278 233 315 305 291 376 454

REGIÃO SUDESTE 0 22 37 186 285 420 379 256 261 271 295 254 334 458 500

REGIÃO SUL 0 0 43 313 478 676 977 927 1.132 1.361 1.512 1.557 1.762 2.199 2.397

REGIÃO CENTRO-OESTE - 10 126 526 640 1.018 1.037 1.163 1.183 1.472 1.748 1.647 1.896 2.216 2.442
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Quando analisamos a participação percentual destas regiões observamos que 

nos últimos 6 anos os percentuais de produção entre as regiões se mantiveram 

estável. 

 

 

Figura 6 – Participação percentual das Regiões desde 2005-2019 
Fonte: (ANP, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

REGIÃO SUL 3% 0% 11% 27% 30% 28% 37% 34% 39% 40% 38% 41% 41% 41% 41%

REGIÃO CENTRO-OESTE 0% 15% 31% 45% 40% 43% 39% 43% 41% 43% 44% 43% 44% 41% 41%

REGIÃO SUDESTE 6% 31% 9% 16% 18% 18% 14% 9% 9% 8% 8% 7% 8% 9% 8%

REGIÃO NORTE 69% 4% 7% 1% 3% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 0% 2% 2%

REGIÃO NORDESTE 21% 50% 43% 11% 10% 7% 7% 11% 10% 7% 8% 8% 7% 7% 8%
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Até o ano de 2019 o Brasil possuía 54 usinas produtoras de biodiesel 

autorizadas pela a ANP. Estas usinas estão distribuídas em todas as regiões do país 

e tendo uma capacidade produtiva instalada total de 292.242 m³/ano de biodiesel 

conforme mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Capacidade produtiva por Estado em 2019 

 

ESTADO 
Quantidade de 

Produtoras 

Capacidade total de 
produção  
(m³/ano) 

Capacidade média de 
Produção por unidade 

(m³/ano) 

CENTRO OESTE 25 118.756 4.750 

Goiás 6 41.690 6.948 

Mato Grosso 17 63.266 3.722 

Mato Grosso do Sul 2 13.800 6.900 

SUL 13 110.776 8.521 

Paraná 3 25.056 8.352 

Rio Grande do Sul 9 79.600 8.844 

Santa Catarina 1 6.120 6.120 

SUDESTE 8 29.615 3.702 

Minas Gerais 1 5.155 5.155 

Rio de Janeiro 2 7.400 3.700 

São Paulo 5 17.060 3.412 

NORDESTE 5 21.444 4.289 

Bahia 2 17.325 8.663 

Ceará 2 3.369 1.684 

Piauí 1 750 750 

NORTE 3 11.652 3.884 

Rondônia 1 1.080 1.080 

Tocantins 2 10.572 5.286 

TOTAL 54 292.242 5.412 

Fonte: (ANP, 2020) 

 

Percebe-se que aproximadamente 46% das agroindústrias de produção de 

biodiesel estão concentradas no Centro-Oeste, parte dessa concentração é devido a 

essa região ser tradicionalmente produtora de grãos (especialmente a soja) e com 

uma cadeia produtiva agroindustrial já consolidada.  

Apesar de a Região Sul ter praticamente a metade da quantidade de usinas 

instaladas (13 unidade em 2019), esta Região tem aproximadamente os mesmos 
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níveis de capacidade agroindustrial do Centro-Oeste, assim, essas duas regiões 

concentram mais de 82% de capacidade produtiva instalada no Brasil e considerando 

a Região Sudeste, chega a 90% conforme mostra Figura 6.  

Quando se observa a produção por estado o estado do Rio Grande do Sul se 

destaca como maior produtor no território brasileiro, seguido pelo Mato Grosso do Sul, 

conforme mostra a Figura 7. 

 

 

Figura 7 – Produção de Biodiesel por Estado em 2019 (x103 m3/ano) 
Fonte: (ANP, 2020) 

 

3.3.5 Distribuidores e Consumidores 

Analisando o consumo de biodiesel no território brasileiro, este se concentra, 

em mais de 50%, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná 

fazendo com que exista uma concentração de fluxo logístico da produção das regiões 

com maior produção para estes Estados conforme mostra a Figura 8.  
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Figura 8 – Consumos de biodiesel por UF (x103 m3/ano) 
Fonte: (ANP, 2020) 

 

Para atender esta demanda de consumo de biocombustíveis e combustíveis 

fósseis (uma vez que estes são misturados) existe uma complexa cadeia de 

distribuição de combustíveis. Por apresentar dimensões continentais, o Brasil 

demanda uma cadeia de abastecimento com enorme infraestrutura física, formada por 

terminais de armazenagem, oleodutos de transporte, hidrovias e rodovias (CBIE, 

2020). Vale salientar que a distribuição do biocombustível comumente está atrelada a 

distribuição do combustível fóssil também, uma vez que estes são misturados para o 

consumidor final (Gasolina + Etanol; Diesel e Biodiesel). A Figura 9 mostra os 

principais centros de produção de combustíveis fósseis (derivados do petróleo) e 

biocombustíveis (etanol e biodiesel), bem como os terminais de distribuição e os 

centros de demanda e consumo. 
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Figura 9 – Fluxo logístico de distribuição de combustíveis  
FONTE: (CBIE, 2020) 

 

Conforme detalhado nos tópicos anteriores, os Estados produtores de 

biocombustíveis se concentram no interior do país. Em contraposto, a produção e 

importação de derivados de petróleo está localizada ao longo da costa litorânea, 

distribuída por refinarias e portos. Esta distribuição faz com que a logística para 

mistura e distribuição dos combustíveis passe por uma longa distância através do 

país. 

Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura - CBIE apesar de desenvolvida, 

a infraestrutura logística brasileira para os combustíveis e biocombustíveis ainda é 

deficitária. A rede de dutos e ferrovias do país ainda não está dimensionada para o 
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fluxo atual, fazendo com que exista uma dependência do modal rodoviário  (CBIE, 

2020). 

Ainda segundo a CBIE está infra estrutura deve levar em conta a distribuição 

dos terminais de combustíveis que são usados para armazenagem e mistura de 

biocombustíveis com derivados de petróleo e otimizam a logística de transporte por 

se posicionarem perto da demanda.  

Os investimentos em infraestrutura é elemento comum a países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, sempre presente nas discussões crescimento 

econômico e social. No Brasil, o estoque de capital no setor de infraestrutura de 

movimentação de combustíveis ainda é baixo em relação às necessidades sociais e 

econômicas do país, sendo fundamental a construção de terminais de carga descarga 

nos litorais e dutos e ferrovias para distribuição no interior (CBIE, 2020). 

 

3.4 BLOCKCHAIN 

O conceito do blockchain nasceu em 2008 quando um indivíduo escrevendo 

sob o nome de Satoshi Nakamoto publicou um artigo chamado “Bitcoin: A Peer-To-

Peer Electronic Cash System” (NAKAMOTO, 2008). O artigo descreve uma alternativa 

de dinheiro eletrônico com a característica de “ponto a ponto”, no qual permite que os 

pagamentos digitais sejam realizados e depositados diretamente do comprador para 

o vendedor da transação, sem que seja necessário que um terceiro indivíduo valide a 

transação (hoje esta validação é realizada primordialmente por instituições 

financeiras). Como consequência deste conceito de pagamento ponta a ponta, surgiu 

a Bitcoin, moeda digital que popularizou as ideias do blockchain e criptomoedas nos 

últimos anos. 

 Com base no conceito de “ponta a ponta” diversos players começaram a criar 

sistema que permitissem que diferentes agentes dentro de uma mesma cadeia de 

suprimentos (de produtos físicos, serviços ou informações) soubessem de todo o 

histórico de informações e transações do produto ou característica desejada. As 

informações que são compartilhadas de ponta a ponta são previamente definidas, 

permitindo que parte das informações apenas alguns players possam ter acesso, 
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outras que fiquem disponíveis a todos e outras ainda que não sejam compartilhadas 

com ninguém (NAKAMOTO, 2008).  

As cadeias de suprimentos e informações tradicionais, para garantir a 

veracidade da informação, toda transação comercial ou de informações precisa de um 

terceiro para validar transação. A tecnologia do blockchain tem como base, eliminar a 

necessidade de terceiros para validar qualquer transação. As validações realizadas 

pela tecnologia de blockchain permitem criar um registro real de cada evento já 

realizados na cadeia de suprimentos e/ou em realização no mundo digital sem 

comprometer a privacidade. Nos “blocos” é possível registrar o evento ocorrido, e até 

mesmo se este ocorreu de maneira correta, sem expor detalhes confidenciais sobre o 

assunto ou as partes interessadas envolvidas. 

Em cada passo da cadeia são inseridas novas informações e estas são 

validadas por todos os participantes, fazendo com que exista uma validação mútua e 

fiscalização mútua de todos os elos da cadeia. Embora a tecnologia tenha muitas 

características, existem seis recursos principais que são particularmente relevantes 

para este estudo conforme mostra o Quadro 1. 

 

RECURSO RELEVANCIA 

Registro digital imutável de título e 
informação;  • A imutabilidade e a verificação cruzada dos 

registros fornecem a confiança na 
integridade do ativo negociado 
eletronicamente.  

• O registro imutável de todas as 
transferências cria um histórico confiável 
para rastrear o ativo da origem ao coletor.  

Registro digital imutável de qualquer 
transferência; 

Verificar automaticamente de novos 
registros digitais em um “livro-razão público 
global” que contém todos os ativos digitais e 
seu respectivo histórico de transferências;  

Realizar atividades de forma automatizada e 
descentralizada;  

• A natureza descentralizada do sistema 
significa que é operacionalmente confiável 
e resiliente. 

• Automatizado e online, o sistema reduz o 
tempo de transação e os custos para a 
transferência de ativos em toda a cadeia 
de abastecimento. 

Novos registros e os resultados das 
verificações cruzadas estão sujeitos a 
extensa validação publica;  

Identidades reais das partes podem ser 
ocultadas na forma de números de série 
exclusivos. 

• A verdadeira ocultação da identidade 
permite que o sistema seja utilizado sem 
prejudicar os interesses comerciais.  

 
Quadro 1 – Recursos da tecnologia de Blockchain. 
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3.4.1 Blockchain na visão de “Livro de razão pública” 

Popularmente o blockchain vem sendo descrito como um “livro de razão 

público” (ou livro contábil) no qual faz o registro de transações e informações, de forma 

que esse registro seja confiável e imutável. Quando falamos de uma transação entre 

2 indivíduos o blockchain poderia registrar por exemplo: a quantia de moedas 

transacionada, quem enviou, quem recebeu, quando essa transação foi feita e em 

qual lugar do livro ela está registrada (AURÉLIO; HENRIQUES, 2016). 

Cada um dos “blocos” do blockchain armazena essas informações de uma 

transação e ao mesmo tempo armazena as informações do conjunto de transações 

anteriormente realizadas, em blocos carimbando cada bloco com um registro de 

tempo e data nominada de Hash. Na rede de blockchain, o algoritmo é criptográfico 

(SHA - Secure Hash Algorithm), português Algoritmo de Hash Seguro. Este Hash é 

usado para gerar uma impressão digital de um bloco, para que eles possam ser 

identificados e distinguidos um dos outros. Quando os dados do bloco são alterados, 

a impressão digital do bloco também é alterada (TRUNG et al., 2017). O próximo bloco 

armazenará a Hash (impressão digital) do bloco anterior, assim todos os blocos se 

interconectarão para formar uma cadeia imutável de dados conforme mostra a Figura 

10, gerando um registro compartilhado das transações. 

 

 

Figura 10 – Modelo de conexão entre os blocos através de Hash 

 

O nome blockchain remete justamente à uma cadeia de blocos que estão 

interligados um ao outro através de elos, estes elos são informações armazenadas no 
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próprio bloco. Todo bloco tem um resumo de todas as informações inseridas nele, o 

resumo do bloco é conhecido como Hash detalhado na sessão anterior. As 

informações de um bloco são formadas pelas informações da transação específica no 

qual este bloco é referente, Hash do bloco formado a partir das informações deste 

bloco e o Hash do bloco anterior. O Hash do próximo bloco de informações deve ser 

compatível com o Hash do bloco anterior, quando isso ocorre, os dois blocos se ligam 

e se forma o elo da cadeia de blocos, de forma que um bloco não pode ser modificado 

sem modificar toda cadeia de Hashs desses blocos em toda a rede. 

 

3.4.2 Armazenamento em rede do Blockchain 

Como se trata de blocos e informações que são validadas publicamente, estas 

informações não ficam armazenadas em um computador central, no blockchain, essa 

mesma informação fica armazenada em milhares de computadores espalhados pelo 

mundo inteiro. 

Na rede, cada computador possui uma parte da cópia integral do banco de 

dados, o que torna as informações inseridas nele extremamente seguras e confiáveis, 

porque não há um ponto único para ser ajustado e/ou em caso de hackers, o ataque 

deve ser a múltiplos pontos distribuídos globalmente. Desta forma, não é possível 

adulterar um registro em uma central de dados e/ou roubar os registros de transações 

e modificá-los. Cada computador dessa rede possui um registro dessas informações 

e caso um indivíduo de um destes computadores tente modificar este banco de dados 

“pulverizado globalmente” ele será expulso pelo restante da rede.  

Além de ser protegido contra ataques individuais, cada computador da rede 

detêm uma cópia do banco de dados, ou seja, a tecnologia blockchain é uma rede 

peer-to-peer que auditam todas as informações de forma a buscar e eliminar a 

possibilidade de fraudes. 

 

3.4.3 Funcionamento do blockchain e mecanismos de consenso 

As transações, informações e registros de qualquer processo no blockchain é 

estabelecido através de um consenso de maioria simples da rede, neste caso a 

https://cointimes.com.br/p2p-ou-peer-to-peer-como-funciona/
https://cointimes.com.br/p2p-ou-peer-to-peer-como-funciona/
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maioria computacional de 50% + 1. Quando se há um consenso esta informação é 

inserida no banco de dados e é justamente o consenso da rede de computadores que 

a reconhecem como legítima, sem uma entidade terceira específica para validar. 

Don e Alex Tapscott (Blockchain Revolution 2016, p. 36) definem a Blockchain 

como um livro-razão, distribuído globalmente, e que possui como alicerce fundamental 

um “protocolo de confiança”, que pode ser interpretado como um protocolo que 

permite que pessoas criem confiança através de um código inteligente. 

Os autores fazem um contraponto com as habituais transações dizendo que  

 
Transações confiáveis diametralmente entre duas ou mais partes, 
autenticadas pela colaboração em massa e alimentada por interesses 
coletivos, em vez de grandes corporações motivadas pelo lucro. 
(Tapscott; Tapscott, 2016, p. 35).  

 

Estas transações são validadas a cada período estabelecido (10 minutos no 

blockchain de bitcoin) e a cada rodada de validação (consenso) é formado um novo 

bloco de transações, que se liga ao bloco anterior. Os blocos são dependentes um 

dos outros através de seu Hash e formam assim uma cadeia de blocos. Esta conexão 

entre os blocos faz com que a rastreabilidade dos blocos tenha um grande potencial 

para registro de informações que necessitam de confiança ao longo de uma cadeia 

de transações e informações. 

A formação de novos blocos na cadeia requer grande esforço computacional. 

Este poder computacional da rede do blockchain é fornecido pelos “mineradores”, que 

são computadores pulverizados globalmente que além de auditarem a veracidade de 

todos os dados da cadeia, estes “mineram” os novos blocos com as informações 

existentes e buscam formar um Hash compatível com o do bloco que deu origem a 

estes, fazendo com que seja criado um novo elo na cadeia. Para que estas validações 

e consensos ocorram, o gasto computacional da rede é elevado e para que estes 

“mineradores” continuem a realizar estas atividades de validação e consenso dos 

blocos e tornem a rede sustentável, estes recebem incentivos através de moeda 

digital, como por exemplo a bitcoins.  
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Apesar de conceitualmente ser uma ação simples, esta validação na realidade 

requer uma alta frequência de cálculos e por este motivo são executados através de 

milhares de computadores em conjunto em toda a rede.  

Um ponto relevante na tecnologia que a torna uma potencial solução para 

rastreabilidade e confiabilidade das informações em uma cadeia, é que o minerador 

que valida a transação só pode adicionar e/ou alterar uma transação no bloco se a 

maioria simples (50%+1) da rede computacional toda também “concordar” que aquela 

transação é legítima. Esta ação é caracterizada como o consenso da rede blockchain.  

Desta forma, a tecnologia blockchain é um livro contábil público e distribuído 

que registra todas as transações e informações em uma cadeia de blocos, de forma 

que qualquer um pode participar desta validação e desta cadeia.  

 

3.4.4 Segurança do Blockchain 

A forma no qual o mecanismo de atualização dos blocos e a frequência de 

atualização da rede é realizada inviabilizam adulterações de informações sem que 

ocorra o consenso de rede. Usando como exemplo a Figura 11, caso um hacker ou 

indivíduo tente apagar uma transação que está inserida no bloco 1, nesse caso ele 

deveria alterar todos valores do bloco 3. Como o Hash 2 é a consequência do 

resultado do bloco 2, seria necessário alterar o bloco 2 da mesma forma. Dentro do 

bloco 2 o Hash 1 é a consequência do que existe no bloco 1, desta forma ele consegui 

alterar o bloco 1. No entanto para executar essa tarefa seria necessário controlar a 

maioria de todos os computadores da rede para validar essas alterações, ou seja, o 

consenso da rede e descobrir os Hashs dos blocos posteriores até o atual (bloco 3). 

 

 

Figura 11 – Segurança entre os blocos através de Hash 
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No exemplo apresentado, existem apenas 3 blocos com poucas informações. 

Em cadeias reais poderão existir centenas de milhares de blocos com informações a 

serem alteradas e Hashs a serem decodificados, consumindo um esforço 

computacional enorme. Além da necessidade de alteração de todos os blocos da 

cadeia em todos os computadores da rede, vale salientar que esta alteração deve ser 

feita em menos de 10 minutos, que é o tempo para atualização da rede e formação 

do próximo bloco da cadeia. No exemplo utilizado existe apenas 3 blocos na cadeia, 

mas quanto maior essa cadeia de blocos vai ficando, menores se tornam as chances 

de uma adulteração ser realizada.  

Assim a possibilidade de ter um banco de dados seguro com informações 

íntegras torna o blockchain extremamente atrativo para empresas que precisam 

manter registros, informações e transações, permanentes e confiáveis. Por este 

motivo a tecnologia de blockchain vem sendo explorada tão intensamente pelo 

mercado financeiro. 

Em uma rede aberta, onde qualquer indivíduo pode participar, os mecanismos 

mais comuns são aqueles que tornam o processo de criação de novos blocos mais 

custoso computacionalmente para reforçar a segurança contra ataques, como por 

exemplo o POW (utilizado pelo Bitcoin) ou o POS. Já em redes privadas, usualmente 

é utilizada mecanismos menos custosos computacionalmente como o pBFT. 

• POW (Proof of work) é um mecanismo de consenso que utiliza tarefas 

computacionais complexas, e por consequência mais custosas, para 

proteger a rede de agentes maliciosos (HORIUCHI, 2018). O POW 

estabelece um sistema baseado em mineração de blocos, onde os mineiros 

são diferentes computadores que competem entre si para serem os 

primeiros a solucionar um dado problema. O primeiro mineiro a resolver o 

problema é responsável por gerar o bloco de informações e transmitir para 

os demais para que a solução seja verificada, ganhando assim um “prêmio” 

pela criação do bloco, por exemplo bitcoins (NAKAMOTO, 2008); 

• POS (Proof-of-stake) assim como o POW, é utilizado para decidir quem irá 

ser o responsável para a geração do próximo bloco. Os algoritmos de POS 

obtêm consenso exigindo que os usuários coloquem uma certa quantia de 



48 

 

 

 

ativos como “penhor” para ter uma chance de serem selecionados para 

gerar o próximo bloco de dados e receber a recompensa (KING; NADAL, 

2012); 

• pBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) proporciona uma solução para o 

BFP, ou problema dos generais bizantinos, que funciona em ambientes 

assíncronos como a Internet. O BFP é o mesmo problema de encontrar um 

método para criação de consenso em um ambiente não confiável que é 

resolvido pelos mecanismos POW e POS. As vantagens de se utilizar o 

pBFT são o seu baixo custo de processamento, gerando melhor velocidade 

e o menor gasto de energia, comparado ao POW, no entanto não é 

recomendado para blockchains públicas, uma vez que ele não possuí 

medidas de prevenção contra ataques (CASTRO; LISKOV, 1999). 

 

3.4.5  “Blockchain” privado ou permissionado 

O blockchain é uma tecnologia de DLT (Distributed Ledger Tecnology), ou 

seja, uma tecnologia de banco de dados distribuídos. Vale salientar que nem toda DLT 

é um blockchain, uma DLT pode ser só uma rede de computadores compartilhando o 

mesmo banco de dados, no qual comumente são redes pequenas e centralizadas, o 

que é oposto do princípio das redes de blockchain. 

Apesar de uma das maiores fortalezas da blockchain seja a distribuição e 

descentralização da rede, segurança da imutabilidade dos dados e transparência, 

existem redes privadas sendo criadas.  

As redes de blockchain privada, utilizam a mesma ideia, mas pode perder a 

principal característica do blockchain, que é ser decentralizada. Tornando a 

blockchain centralizada, existe o risco de ocorrerem poucas validações e aumentar a 

vulnerabilidade dos dados serem adulterados. 
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3.5 POTENCIAL USO DA TECNOLOGIA DE BLOCKCHAIN PARA CADEIA DO 

AGRONEGÓCIO E BIOENERGIA 

O Blockchain é uma tecnologia que podem trazer mudanças importantes para 

os mercados de commodities e em especial os participantes do mercado de 

biocombustíveis que podem se beneficiar desses desenvolvimentos tecnológicos. 

Pode-se citar que existem três áreas particularmente promissoras para a indústria de 

biocombustíveis:  

• Integridade e rastreabilidade da cadeia de suprimentos e matéria-prima; 

• Acesso ao financiamento; 

• Comercialização de combustíveis e créditos de descarbonização; 

 

3.5.1 Integridade e rastreabilidade da cadeia de suprimentos; 

A necessidade de integralidade e rastreabilidade da cadeia de suprimentos é 

crescente dentro das cadeias de suprimentos de commodities como um todo, fazendo 

com que a capacidade de rastrear os produtos da origem até seu destino seja cada 

vez mais necessário e desafiador. 

A busca pela rastreabilidade da matéria-prima dos biocombustíveis vem 

sendo crescente dado o aumento de pressões ambientais que, de forma correta, 

buscam garantir que a matéria-prima não provém de áreas no qual deveriam ser 

reservas ou matas naturais. Além das questões ambientais, os principais investidores 

e players da cadeia também buscam garantir, de forma correta, que a origem e as 

condições de trabalho que envolveram a obtenção da matéria-prima não empregaram 

de mão de obra escrava e/ou infantil. 

O método predominante de hoje para fazer a rastreabilidade da cadeia é uma 

combinação de diligências, confiança e um sistemas complexos e frequentemente 

caro de sobreposições de auditorias e verificações de terceiros. No entanto, essas 

avaliações de terceiros são usadas principalmente de forma privada e não estão 

sujeitas a verificações e análises públicas ou de diversos players. Portanto, esses 

relatórios são vulneráveis. Vale salientar que, a falta de verificação pública em torno 
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de uma mercadoria geralmente leva a uma descoberta tardia de fraude, quando 

diferentes partes buscam o mesmo ativo. 

A tecnologia de blockchain pode suportar essa rastreabilidade da origem da 

matéria-prima de forma a garantir que estas tenham origem corretas com relação a 

questões ambientais e trabalhistas. 

 

3.5.2 Financiamento 

O financiamento de commodities é outro ponto relevante que pode ser 

impactada com a estruturação de cadeias através da tecnologia do blockchain. À 

medida que não depende dos bancos centrais para políticas de financiamento de 

commodities, especialmente para empresas de commodities de pequeno e médio 

porte, que usualmente é menos disponível e mais caro.  

Para os biocombustíveis, que tem um pool limitado de bancos e investidores 

que financiam o setor, os impactos tendem a ser maiores. Através da pulverização 

global do blockchain, o produtor, em vez de apenas contar com um pequeno pool de 

financiadores e bancos em território nacional, poderia acessar uma plataforma global 

e eficiente com milhões de investidores de varejo, investidores credenciados, 

escritórios familiares e fundos institucionais.  

Um grande volume potencial de novos investidores dispostos a financiar uma 

empresa de commodities e a potencial liquidez do mercado secundário para tal 

investimento tem potencial que deve reduzir os custos de financiamento e, 

possivelmente, inclinar o equilíbrio de poder para os produtores, pois estes teriam 

mais espaço para exigir termos personalizados para seus negócios específicos e 

necessidades de fluxo de caixa. 

 

3.5.3 Vendas posteriores e Créditos de descarbonização 

Uma vez a cadeia sendo rastreável, o consumidor final e toda emissão de 

CBIOS pode ser rastreável, permitindo que o fluxo monetário dos valores obtidos na 

venda dos CBIOS retorne também aos produtores agrícolas e não mais apenas para 

as usinas de biodiesel como ocorre atualmente. 
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Outro fator relevante é a viabilização de vendas internacionais de credito de 

carbono de forma rastreável e de acordo com as normas ambientais exigidas 

internacionalmente, viabilizando por exemplo que o mercado norte americano adquira 

créditos de descarbonização para neutralizar a emissão e cumprir com as regras 

impostas pela RFP evitando o fluxo redundante de etanol entre o mercado americano 

e brasileiro, conforme sugerido no trabalho de João Paulo Rocha Haddad “Criação de 

mercado de créditos de biocombustível avançado para geração de economia 

financeira e ambiental no comércio de etanol entre Brasil e Estados Unidos” 

(HADDAD, 2015). 

 

3.6 UTILIZAÇÃO DE BLOCKCHAIN NO AGRONEGÓCIO 

O objetivo é levantar alguns casos pontuais que estão sendo executados 

dentro do agronegócio relacionados com Blockchain para mostrar a relevância do 

tema de rastreabilidade e como o Blockchain vem sendo utilizado como potencial 

solução para este problema da indústria. 

 

3.6.1 Covantis – Conglomerado de Traders 

O processo de utilização da tecnologia de blockchain na cadeia produtiva da 

soja teve seu maior marco em janeiro de 2018 com a criação da Covantis. A Covantis 

foi criada quando as gigantes do setor de grãos e oleaginosas ADM, Bunge, Cargill, 

COFCO e Glencore Agriculture uniram forças para digitalizar as transações 

comerciais em uma plataforma global com base em blockchain. A Covantis atua como 

uma empresa separada que tem como sócios as próprias trades do setor. 

O objetivo das gigantes do setor com a criação da Covantis é modernizar a 

comercialização de grãos e oleaginosas a partir da tecnologia de blockchain. A 

tecnologia foi escolhida por minimiza riscos dos Traders e aumentar a eficiência do 

comércio e expedição dos produtos. 

O processo atual leva tempo, especialmente com as autoridades reguladoras 

envolvidas e pelo ecossistema ser naturalmente complexo. Anteriormente as 
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empresas tentaram individualmente digitalizar os processos integralmente, mas dado 

que os compradores, bancos, agência reguladoras, autoridades aduaneiras e 

governos não estiverem alinhado essa orquestração da cadeia de forma individual se 

torna inviável. 

Covantis definiu como parceira a ConsenSys, empresa de tecnologia focada 

em Ethereum, rede de blockchain assim como a Bitcoin. Na aliança, a ConsenSys 

desenvolverá a plataforma de blockchain baseada em Ethereum para digitalizar o 

“pós-negociação” da cadeia das Traders e produzir competências e economia de 

custos para a cadeia de fornecimento de agronegócio internacional (“Covantis Allies 

With Consensys To Develop An Ethereum Based Blockchain Platform”, 2020). 

A ConsenSys utiliza dispositivos e serviços de blockchain de nível 

empresarial, incluindo Kaleido, PegaSys Orchestrate e MythX para criar a rede 

blockchain no Ethereum. Precisamente, a empresa fará uma plataforma segura com 

base no Quorum, um blockchain autorizado com base em Ethereum produzido por 

uma significativa empresa financeira global JPMorgan. Como aspectos relevantes da 

plataforma com base Quorum está a privacidade, alto desempenho e uma das 

tecnologias mais maduras para implementação por empresas, além de utilizarem o 

algoritmo de consenso IBFT (Tolerância a Falhas Bizantinas de Istambul) (LI; ZHANG; 

ZHANG, 2018), além disso estudos mostram que a plataforma pode superar 2 mil 

transações por segundo. 

No formato no qual a rede será concebida os participantes podem ter um nó 

dedicado ou compartilhado (multi-tenancy node), que é compartilhado com segurança. 

Apesar do nó gerar custos adicionais (infraestrutura, suporte e manutenção), como nó 

compartilhado, é mais simples a entrada de usuários na rede, apesar de penalizar a 

descentralização da rede. 

Neste formato, empresas e instituições terão um custo reduzido para entrar 

na plataforma, permitindo que fiquem sozinhos quando estiverem prontos. 

Inicialmente, a plataforma fará a rastreabilidade dos portos para o mercado 

externo, não contemplando a cadeia de ponta a ponta em um primeiro momento. 

(BLOCKNEWS, 2020). Na primeira fase, está planejado que apenas a rede de 

exportadores e importadores e armadores utilizem a tecnologia, o que representam 
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empresas que exportaram 90% da carga de soja e milho de Santos em 2019. Na 

segunda fase, serão incluídos os usuários finais, os compradores (CIF/CIF), e 

fornecedores de serviços, como inspetores e agentes. 

 

3.6.2 EMBRAPA - Blockchain para rastrear cadeia da cana-de-açúcar 

Ao analisar outras culturas dentro do âmbito do agronegócio, a tecnologia 

de Blockchain, também está sendo aplicada, como por exemplo no projeto de 

pesquisa conduzido pela Embrapa em parceria com o setor que atua na cadeia 

produtiva da cana-de-açúcar. A ideia base do projeto é gerar uma ferramenta capaz 

de armazenar, registrar, organizar e rastrear os processos e produtos agroindustriais 

cadeia do setor sucroalcooleiro, garantindo maior confiabilidade e segurança das 

informações fornecidas ao consumidor sobre a origem das matérias-primas e insumos 

(EMBRAPA, 2020). 

Por meio de cooperação técnica com a Cooperativa dos Plantadores de Cana 

do Estado de São Paulo (Coplacana), a Safe Trace e a Usina Granelli, a Embrapa 

iniciou pesquisas em 2020 com dois experimentos conduzidos em conjunto com 

produtores de Piracicaba-SP e Tambaú-SP e outro em Charqueada-SP 

Segundo Stanley Oliveira, chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa 

Informática Agropecuária:  “Há uma demanda recorrente na agricultura pela 

rastreabilidade dos produtos e processos que em geral, sistemas baseados 

em Blockchain proporcionam uma forma segura e distribuída para fornecer 

informações no âmbito de uma cadeia produtiva agrícola, ou de quaisquer outros 

processos agroindustriais, permitindo rastrear informações como a origem do produto 

e de insumos, o uso de agrotóxicos na lavoura, entre outras, atendendo às exigências 

dos consumidores”. Complementando, Alexandre de Castro, também pesquisador da 

Embrapa, ressalta que “Entre as principais vantagens está a invariabilidade das 

informações para todos os elos, criando assim um caminho confiável de procedência 

que fortalece toda a cadeia produtiva” (EMBRAPA, 2020). 

Com o desenvolvimento de um sistema de rastreabilidade usando Blockchain, 

as embalagens dos produtos da usina, será possível disponibilizar todas as 

informações coletadas, desde a produção no campo até a chegada ao consumidor 
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final. Esta rastreabilidade supri ainda a demanda do mercado internacional em saber 

como os alimentos são produzidos (ALEXANDRE DE CASTRO; et al., 2019) . 

 A tecnologia Blockchain apresenta vantagens com relação à segurança 

criptográfica de dados para garantir a correta rastreabilidade do produto end-to-end, 

que além de prover informações de interesse de consumidores, nos modelos empresa 

para empresa e empresa para consumidor, o sistema  de rastreabilidade armazena  

dados primários de custódia da Política Nacional de Biocombustíveis, o 

programa RenovaBio. 

A rastreabilidade das informações ao longo de toda cadeia é crucial para 

identificar elementos econômicos e de tecnológicos do setor, além de ajudar na 

assertividade das medidas corretivas e alavancagem na emissão de CBIOS 

(EMBRAPA, 2020).  

O projeto apresentando, está trabalhando diretamente no desenho dos 

processos agroindustriais para rastrear os CBIOS dentro da cadeia produtiva da cana 

de açúcar. A solução de Blockchain que será desenvolvida pela Embrapa e pela Safe 

Trace poderá ser empregada em toda a cadeia produtiva, passando pela produção de 

matéria-prima, industrialização e comercialização dos CBIOS. Essa tecnologia será 

capaz de registrar, armazenar, organizar, rastrear e disponibilizar informações 

coletadas ao longo da cadeia, desde a implantação no campo até as etapas finais de 

extração, tratamentos, fermentação e destilação para etanol nas unidades 

agroindustriais (EMBRAPA, 2020). 

 

3.6.3 Malaysian Palm Oil Council 

 

A empresa Blockchain BloomBloc e o Malaysian Palm Oil Council (MPOC) 

estão testando uma plataforma de rastreabilidade para melhorar as cadeias de 

suprimento e as receitas obtidas com a comercialização do óleo de palma, anunciada 

durante o World Economic Forum em Davos, Suíça (INSIGHTS, 2020). 

A Malásia está entre os maiores produtores de óleo de palma do mundo, atrás 

apenas da Indonésia. Os dois países produzem cerca de 84% do óleo de palma do 

planeta. Enquanto o óleo de palma é usado para uma variedade de aplicações, 
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incluindo cosméticos, a Malásia responde por 65% das exportações globais de óleo 

comestível. 

Usando o blockchain, a Malásia visa fornecer aos clientes transparência nas 

cadeias de fornecimento de óleo de palma, com foco na sustentabilidade. A 

BloomBloc desenvolveu um aplicativo móvel e uma interface web para registrar 

informações para o blockchain. Os dados armazenados incluem detalhes de cada 

árvore, frutos colhidos, processos de extração e muito mais. BloomBloc e MPOC já 

haviam testado anteriormente a plataforma blockchain e agora executarão pilotos com 

plantações de palma da Malásia usando Hyperledger Fabric de blockchain corporativo 

(INSIGHTS, 2020). 

BloomBloc e MPOC acreditam que fazendas familiares ou pequenos 

proprietários podem melhorar seus processos usando a rastreabilidade blockchain, 

resultando em maior produtividade e custos reduzidos. Isso poderia até mesmo ajudá-

los a conseguir um preço melhor por seus produtos. 

O projeto blockchain está de acordo com o padrão de certificação do óleo de 

palma sustentável da Malásia (MSPO), que se tornou obrigatório no ano de 2019. 

Usando blockchain, os produtores podem abordar os aspectos ambientais, sociais e 

econômicos da produção de óleo de palma (INSIGHTS, 2020). 

 

3.7 FRAMEWORK SPIℂA 

O framework SPIℂA visa integrar os diversos agentes de uma dada cadeia 

produtiva. A palavra SPIℂA significa integração, coordenação, contratação e auditoria 

de cadeias produtivas (SuPply Chain Integration, Coordination, Contracting and 

Auditing framework – SPIℂA2) (SANTOS, 2017).    

Este framework pode ser usado em várias aplicações, tipicamente existentes 

em cadeias produtivas. Outra vantagem deste framework é a possibilidade de utilizar 

em outras situações, como leilões ou votações, formações de alianças e organizações 

 
 

2 O C é “dobrado” pois representa Coordination e Contracting. 
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virtuais, com o intuito de determinar o valor de um ou mais itens ou serviços (SANTOS, 

2017). Esta sessão apresenta a modelagem de cadeias produtivas dentro do 

framework SPIℂA e seus conceitos.  

 

3.7.1 Modelo e Arquitetura de Cadeia Produtiva do SPIℂA 

 

O framework SPIℂA propõe um modelo para cadeias produtivas 

agropecuárias, do qual o framework é derivado. Semelhante ao modelo de cadeias 

agrícolas de Bacarin (E. BACARIN, 2004), os elementos básicos do modelo são os 

elementos de produção, armazenamento e transporte, produtos, regulamentos, 

sumários, contratos, planos de coordenação e atores (SANTOS, 2017). De forma 

detalhada ela é composta pelos elementos:  

• Atores: são outros artefatos de software ou agentes humanos que atuam na 

cadeia que podem estar direta ou indiretamente envolvidos na execução das 

atividades.  

• Elemento de produção: engloba um processo produtivo que utiliza matéria-

prima extraída de seu próprio ambiente ou insumos obtidos a partir de 

outros componentes e transforma em um novo produto que é passado para 

o próximo elo da cadeia. 

• Elemento de armazenamento: refere-se a armazenagem de produtos ou 

matérias-primas e por fim um elemento de transporte que é responsável 

pelo movimento dos produtos ou matérias-primas entre os elos da cadeia.   

• Elemento de Transporte: elemento que faz o deslocamento de produtos e 

matérias-primas entre componentes de produção e/ou armazenamento. 

 

Além destes elementos, a cadeia é modelada a partir dos seguintes elementos 

derivados de outros elementos básicos (KONDO, 2007), são eles:  

• Elementos de regulamentos: são caracterizados pelas regras que 

acompanham a evolução de um produto dentro da cadeia. Essas regras 

podem ser por exemplo regulamentações governamentais, critérios de 

qualidade, regras comerciais e outras 
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• Elementos de Sumários: para rastreabilidade e auditabilidade, são 

semelhantes aos registros (logs) de banco de dados, gravando eventos da 

cadeia; 

• Planos de coordenação: que são as atividades a serem desenvolvidas pelos 

componentes da cadeia são descritas por meio de interações entre 

elementos da cadeia podem ser negociadas e firmadas em contratos; 

• Contratos: são declarações de obrigações e autorizações mutuas que 

refletem o acordo entre parceiros de negócios, definindo qualidade, data de 

entrega e custos (KONDO, 2007). 

 

No framework SPIℂA, assim como na cadeia produtiva, os elementos de 

produção, armazenamento e transporte podem ser simples ou complexos. Quando 

consideramos elementos complexos que podem ser decompostos em outros 

elementos menores, por exemplo, uma cooperativa que é composta por várias 

fazendas, assim cada fazenda será um elemento de produção, com um número de 

armazéns e transporte. Assim como os elementos, o regulamento pode ser atômico 

ou complexo, contendo outros regulamentos dentro deles. A arquitetura básica do 

framework SPIℂA deriva deste modelo de cadeia produtiva. Basicamente, cada 

elemento do modelo é diretamente mapeado para um componente da arquitetura 

(SANTOS, 2017). 

 

3.7.2 Sumários e Repositórios 

Cada elemento responsável pela dinâmica da cadeia também recebe dois 

componentes na arquitetura: um gerente e um repositório. Desta forma, para os planos 

de coordenação existem os repositórios de planos de coordenação (responsáveis por 

armazená-los) e gerentes de coordenação, responsáveis por executá-los. Da mesma 

forma, para os contratos, repositórios para armazená-los e gerentes de negociação. 

Similarmente, para os regulamentos e para os sumários (SANTOS, 2017).    
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3.7.2.1 Repositórios 

Informações sobre elementos e execução de cadeias são armazenadas em 

repositórios. Qualquer implementação da arquitetura requer que haja pelo menos um 

repositório de cada tipo, sob a responsabilidade de gerentes específicos (E. 

BACARIN, 2004). Os repositórios armazenam informações sobre a execução e os 

elementos da cadeia produtiva. No modelo de Bacarin (KONDO, 2007) e do SPICA 

Framework existem cinco repositórios:  

• Participantes: no qual armazena os dados cadastrais dos elementos básicos 

de uma cadeia (Transporte, Armazenamento, Produção e Atores), 

permitindo validar a identidade dos agentes que atuam na cadeia; 

• Produtos: com dados dos produtos e materiais usados na cadeia, permitindo 

validar as das propriedades de um produto; 

• Regras: armazena resultados e características de negociação de contratos e 

controle de qualidade, podem ser regras globais (leis governamentais e 

regras locais) ou regras específicas (dentro de um processo de produção 

específico ou qualidade). 

• Contratos: armazena contratos estabelecidos entre componentes da cadeia; 

• Sumários: armazena sumários de produtos e processos, para 

documentação e auditoria, podendo ser controlados por órgãos do governo 

ou entidades interessadas na qualidade do produto dentro da cadeia. 

 

3.7.2.2 Sumários 

Um sumario é uma sequência de registros que, semelhante a um log de banco 

de dados, descreve eventos em uma cadeia produtiva. Os sumários podem estar 

relacionados aos produtos, processos, transportes e armazenamento (KONDO, 

2007). Cada evento da cadeia ocasiona a criação de um ou mais registros de sumário. 

Andréia A. Kondo em seu trabalho “Gerenciamento de Rastreabilidade em Cadeias 

Produtivas Agropecuárias” (KONDO, 2007) propôs que os sumários fossem divididos 

em três tipos: de produtos, processos e serviços. 

O sumário de produtos tem como objetivo mostra as etapas de transformação, 

armazenamento e transporte de um produto, desde a sua criação até o seu consumo 

final. A Tabela 5 mostra um exemplo de sumário de produtos fictícia em uma cadeia 
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de laticínios. Nela pode-se observar como o produto passa por diversos 

processos/eventos ao longo de uma cadeia e estes ficam registrados no sumário do 

produto para garantir a rastreabilidade necessária. 

 

Tabela 5 – Exemplo de um Sumário de Produto  

 

Fonte: (KONDO, 2007) 
 

O sumário de processos é responsável por guardar quaisquer informações 

sobre o processo de fabricação ou de transformação de um determinado produto. Um 

processo que tenha uma atividade de transformação com um conjunto de insumos ou 

produtos (entradas) em um ou mais produtos distintos (saídas). A Tabela 6 mostra um 

exemplo de sumário de processo fictício em uma cadeia de laticínios. Nela pode-se 

observar que o registro do processo leva em consideração as entradas (input) e as 

saídas (output) do processo, assim como seus responsáveis e regras. Desta forma é 

possível realizar a rastreabilidade da cadeia através de processos e eventuais 

problemas nestes. 

 

Tabela 6 – Exemplo de um Sumário de Processos  

 

Fonte: (KONDO, 2007) 
 

No repositório de Serviços é armazenada toda informação sobre um 

determinado serviço que impacte o produto. Qualquer atividade que influencia o 

processo dentro da cadeia ou característica de um produto sem transformá-lo. No 
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exemplo da Tabela 7 pode-se observar os processos e serviços restritos a transporte 

ou armazenamento de um produto, que não transformam, mas são serviços 

essenciais em uma cadeia produtiva agropecuária. 

 

Tabela 7 – Exemplo de um Sumário de Serviços  

 

Fonte: (KONDO, 2007) 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia proposta para implementar a rastreabilidade de produtos e 

processos no framework SPIℂA por meio da tecnologia blockchain foi usada nesse 

estudo. A metodologia engloba os quatro passos descritos (produto, produção, 

transporte e armazenagem) que podem ser executados e desenvolvidos na 

plataforma Hyperledger Composer. Vale salientar que o desenvolvimento ou a 

configuração de uma rede não é objeto desse estudo. Aqui são discretos os aspectos 

funcionais necessários para o desenvolvimento. Estes quatro componentes básicos 

do framework SPIℂA são: produto, elementos de produção, de transporte e de 

armazenamento, sumários de processo, de produto e de serviços (HORIUCHI, 2018). 

A metodologia propõe um mapeamento dos componentes e interações que 

assim que mapeados podem ser utilizados na plataforma Hyperledger Composer de 

blockchain esta, por sua vez, interpreta estes componentes conectados e cria a rede 

de blockchain para o modelo descrito. A rede registra os eventos que ocorrem na 

cadeia produtiva que são relevantes para o fluxo de informação e rastreabilidade 

(forward e backward) dos produtos e subprodutos da cadeia apresentada (HORIUCHI, 

2018).  

Desta forma, o foco principal é justamente levantar as informações básicas, 

elementos e interações para este fluxo de informação da cadeia, de forma funcional, 

sem o desenvolvimento técnico e configurações da rede. 

 

4.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

A interdisciplinaridade da pesquisa surge a partir dos constantes 

questionamentos e necessidades de mudança e reconstrução do conhecimento 

científico que proporciona descobertas e novos conhecimentos (RAYNAUT; PHILIPPI 

JR; NETO, 2011). Neste trabalho, a interdisciplinaridade é observada através da 

relação da tecnologia blockchain, usualmente pertencente à área das ciências e 

tecnologia da informação, com as necessidades da rastreabilidade da logística da 
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cadeia produtiva, aspectos de controles ambientais, regulatórios do governo e da 

emissão de ativos no mercado financeiro. 

Este estudo é de natureza aplicada uma vez que se propõe a buscar 

soluções para uma questão e necessidades produtivas, ambientais e econômicas da 

sociedade e das organizações envolvidas nesta cadeia produtiva, além de gerar 

conhecimento de aplicação objetiva. Assim, essa pesquisa apresenta respostas, 

sugestões e recomendações, para a questão levantada pelo objetivo geral do estudo. 

As respostas da análise seguem o método dedutivo, ao terem como ponto 

de partida um universo geral que é direcionado a um universo particular, por meio de 

uma lógica e uma ideia que precede a conclusão (DANILO ALYRIO, 2009). Esta 

característica está presente aqui, uma vez que estuda diversos elementos do universo 

geral da inovação do blockchain (aplicada em diversos segmentos da indústria) em 

direção ao campo da inovação da rastreabilidade específica para a cadeia produtiva. 

Para demonstração dos resultados, a pesquisa é classificada como de abordagem 

qualitativa, por enfatizar as qualidades e significados que não são encontrados, 

examinados ou medidos experimentalmente em termos de quantidade (NETZ; 

LINCOLN; REGINA, 2006).  

Este estudo é de objetivo exploratório e descritivo, no qual a pesquisa 

exploratória visa à investigação de fenômenos pouco estudados, novos ou 

desconhecidos. A partir dos achados é possível identificar novos conceitos, variáveis, 

determinar tendências, além de estabelecer prioridades para pesquisas futuras. A 

abordagem exploratória é necessária pelo fato de que atualmente o tema de 

Blockchain atrelado a cadeia do biodiesel é recente tanto na indústria como nos meios 

acadêmicos que a começou a gerar literatura focada na aplicação e a influência da 

tecnologia blockchain em meados do ano de 2013 (WHITE, 2017). 

Do ponto de vista da estratégia de investigação, o presente estudo irá realizar 

uma análise exploratória utilizar-se de pesquisa e projetos realizados em outros 

estudos para gerar um modelo teórico para análise da viabilidade teórica do uso da 

tecnologia de Blockchain para suportar a rastreabilidade da cadeia produtiva do 

biodiesel a partir da soja como matéria-prima.   
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Como método de coleta de informações utilizadas na pesquisa foi através do 

levantamento de estudos acadêmicos e casos práticos nos diversos elos da cadeia 

para mostrar que apesar de estar ainda em desenvolvimento, a tecnologia de 

blockchain é uma potencial solução para rastreabilidade da cadeia de soja até a 

emissão de créditos de descarbonização. 

Como técnica para a análise do levantamento de casos práticos e estudos 

acadêmicos, opta-se pela análise de conteúdo, no qual foram analisados os seguintes 

aspectos: 

• Interesse dos participantes da cadeia de suprimentos da soja; 

• Análise do potencial uso da tecnologia através de estudos diretos no setor 

do agronegócio realizando comparativos para análise de viabilidade; 

• Aspectos regulatórios da utilização da tecnologia na cadeia e seus impactos; 

• Análise de elementos e informações básicas para estruturação do fluxo de 

informação;   

Através desta análise, espera-se construir um modelo funcional que possa 

servir de base teórica para futuras discussões dentro do âmbito regulatório do 

Biodiesel e para desenvolvimento de uma cadeia integrada entre a soja, biodiesel e 

Créditos de descarbonização.  

Sendo assim, o Quadro 2 apresenta a síntese do enquadramento da 

pesquisa. 

 

TIPO ENQUADRAMENTO 

DELINEAMENTO 

DA PESQUISA 

Natureza Aplicada 

Método Dedutivo 

Abordagem Qualitativa 

Objetivo Exploratório e Descritivo 

Estratégia de investigação Análise exploratória 

COLETA DE 

DADOS 
Técnica 

Levantamento de casos 

práticos e estudos acadêmicos 

 
Quadro 2 – Síntese dos procedimentos metodológicos. 
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4.2 MAPEAMENTO DAS INTERAÇÕES CHAVE DA CADEIA 

4.2.1 Modelagem de uma cadeia genérica de produção de biodiesel 

A metodologia proposta para implementar a rastreabilidade de produtos e 

processos no framework SPIℂA por meio da tecnologia blockchain, tem como primeira 

etapa o mapeamento dos processos dentro de uma cadeia produtiva. Para isto, 

primeiramente será criada uma cadeia produtiva baseada no biodiesel para que o 

modelo seja construído sobre as necessidades específicas desta cadeia. 

Com base na cadeia genérica de Zylbersztajn e Neves (2000) foi criado um 

modelo genérico específico para a discussão do modelo em blockchain deste trabalho. 

O cenário corresponde a uma cadeia produtiva onde o produto inicial é o grão de soja 

e o produto final é o diesel vendido no posto de combustível já misturado com um 

percentual de biodiesel com origem no grão de soja.  

 

4.2.2 Elementos de Transformação 

Para estruturação do modelo, primeiramente, foi realizado o mapeamento dos 

seus elementos de transformação (ou produção) que têm relação com os produtos, 

os elementos de produção e os processos internos realizados por eles.  

Cada produto produzido na cadeia é mapeado para um ativo (asset). Esses 

ativos (assets) representam as instâncias de cada produto dentro da rede que será 

construída, desta forma se existirem mais de um lote de um mesmo produto, existirá 

uma única declaração de produto, porém duas instâncias de ativos (assets) 

(HORIUCHI, 2018). Cada produto deve possuir: 

• pelo menos um identificador único; 

• uma unidade de quantificação; 

• uma quantidade referente à unidade determinada; 

• um relacionamento referente ao participante que retém a posse do produto 

em um dado momento.  

Cada produto deve possuir dois relacionamentos mínimos: um com os 

produtos utilizados para sua produção (matéria-prima) e um segundo relacionamento 

com o produto criado a partir dessa transformação, formando desta forma a sequência 
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de elos da cadeia produtiva. Estes relacionamentos são fundamentais, pois são 

utilizados como base para o desenvolvimento de código para implementar a 

rastreabilidade forward e backward de um produto (HORIUCHI, 2018).  

Cada elemento de produção é mapeado para um participante da rede. Todo 

elemento de produção deve possuir: um identificador único e coordenadas que 

representa a sua localização geográfica para a rastreabilidade dos elementos de 

transporte, que será detalhado no próximo tópico.  

Cada processo do elemento de produção deve ser mapeado para ter 

rastreabilidade dos processos e transformações ao longo da cadeia. Os processos 

são descritos com parâmetros de entrada e definidos como atributos de transação. 

Um mesmo elemento pode conter várias etapas do processo caso seja necessário 

para caracterizar o processo completo em questão.  

Para caracterizar um processo composto por vários outros processos dentro 

da cadeia de produção do biodiesel através da soja, será implementada cada etapa 

separadamente do processo como processos independentes e sequencial, desta 

forma a rastreabilidade linear do processo e produtos fica simplificada (dos 

subprodutos do esmagamento e produção do biodiesel), garantindo que as 

informações de todas etapas sejam registradas na rede e no caso de um erro em uma 

das etapas não seja necessário reverter as anteriores (no processo de validação da 

rede).  

Existe a possibilidade de mapear os processos de forma composta, mas não 

será utilizada neste trabalho. De forma composta a execução seria feita 

automaticamente a partir de camadas de função feitas em apenas um processo ou 

transação, assim apenas a transação do processo composto seria realizada e as 

funções deferentes a cada etapa seriam executadas juntas. A desvantagem na 

unificação dos processos é que caso ocorra um erro em uma das etapas, todo o 

processo é revertido, uma vez que as transações em redes Blockchain são atômicas, 

ou seja, não existe execução parcial delas (HORIUCHI, 2018). 

Dito isso, existem três transações, relacionadas aos elementos de produção, 

que devem ser descritas para garantir a rastreabilidade em uma cadeia produtiva, 
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estas são: Produzir, Misturar e Dividir, que serão exploradas e descritas no modelo 

proposto. 

 

4.2.3 Elementos de Transporte 

A metodologia utilizada mapeia os elementos de transporte de forma análoga 

aos elementos de transformação, através do mapeamento e detalhamento dos 

próprios elementos de transporte e seus serviços realizados. Dentro da metodologia 

utilizada, os elementos de transporte são caracterizados por todos os modais 

(rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo ou dutoviário) utilizadas para transportar 

produtos entre elementos de produção e de armazenamento. O elemento de 

transporte é mapeado para um participante que deve ter pelo menos um identificador 

único como atributo e cada serviço realizado por este elemento de transporte é 

mapeado para uma transação. 

Foram mapeadas três transações, relacionadas aos elementos de transporte, 

que devem existir em qualquer cadeia produtiva para garantir a implementação da 

rastreabilidade esperada para a cadeia de suprimentos de agronegócio. Essas são as 

transações de carga, descarga e transporte. Carga e descarga são as funções 

responsáveis por realizar as trocas de proprietários de assets entre os participantes. 

E transportar é a operação que realiza o controle do transporte durante o seu trajeto  

(HORIUCHI, 2018). 

 

4.2.4 Elementos de Armazenagem 

O mapeamento dos elementos de armazenamento se refere as etapas que 

compreendem os “momentos de armazenagem” presentes em toda cadeia produtiva 

e dos processos que são executados por cada um deles. Cada elemento de 

armazenamento é mapeado para um participante, no qual deve ter os seguintes 

atributos: um identificador individual para cada instância de armazém e um conjunto 

de coordenadas geográficas que são utilizadas pelos elementos de transporte como 

conexão garantindo a rastreabilidade de seus serviços entre armazenagem e 

transporte. 



67 

 

 

 

Dentro da metodologia apresentada existem duas transações relacionadas 

aos elementos de armazenamento descritas como Armazenar e Mover. 
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5. MODELO FUNCIONAL PARA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DE 

BLOCKCHAIN NA RASTREABILIDADE DA CADEIA DE 

BIODIESEL 

 

Neste capítulo será apresentado um modelo funcional para implementação de 

uma cadeia de blockchain para rastreabilidade de créditos de descarbonização. O 

modelo funcional seguirá a metodologia proposta por este trabalho e leva em 

consideração aspectos da tecnologia, regulamentação, legislação e do agronegócio.  

Este capítulo está organizado da seguinte forma:  

• Seção 5.1 é apresentado a descrição da cadeia produtiva agrícola modelada 

que servirá de modelo para a elaboração do modelo funcional proposto; 

• Seção 5.2 é apresentada uma explicação geral da modelagem proposta 

indicando o mapeamento dos elementos de produção, participantes, 

transações e funções básicas que foram levantadas, mostrando os atributos, 

relacionamentos e características destas nos processos dentro da cadeia 

modelada; 

• Seção 5.3 apresenta o resultado teórico deste modelo sobre a cadeia 

modelada através de cenários de produtos, serviço e transação. 

• Seção 5.4 apresenta as potenciais implicações e necessidades que o 

modelo proposto pode gerar dentro cadeia produtiva e suas políticas 

regulatórias. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA MODELADA  

O cenário corresponde a uma cadeia produtiva onde o produto final é o crédito 

de descarbonização. Nessa cadeia existe o ‘Produtor de Grão 1’ e o ‘Produtor de Grão 

2’, que produzem o produto soja (a). O produto Soja (a) é produzido de forma com a 

utilização de insumos (fertilizantes e defensivos).  

O produto em seu primeiro transporte (representado pelo losango ‘Transp.1’) 

pode ter 3 destinos: Exportação (no qual não será analisado neste estudo), 

‘Armazenagem’ ou ‘Esmagamento’   
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O produto soja (a) originária de várias fazendas é transportado para o 

‘Armazém’ no qual são armazenados em um único silo sendo misturados de forma 

que impossibilita a identificação individual de cada grão, então é criado o produto soja 

(b) que é a junção de toda soja que pode ter diversas origens (no exemplo foram 

criadas apenas 2 para facilitar o entendimento do modelo) 

Esta soja (b) pode ser transportada novamente para 2 destinos: ‘Exportação’ 

ou ‘Esmagamento’. O produto soja (b) do ‘Armazém’ transportado para a Indústria de 

‘Esmagamento’ é transformado em Farelo de Soja, Cascas e Óleo Degomado. O óleo 

(c) pode ser transportado para a ‘Usina’ caso não seja uma unidade integrada 

(Esmagamento + Usina) ou diretamente para o processamento do biodiesel caso seja 

uma usina com estes dois processos.   

Uma vez produzido o Biodiesel (e) este é transportado para uma ‘Distribuidora’ 

que ao realizar a mistura do Biodiesel com o diesel de origem fóssil e redistribuído 

para os ‘Posto de combustível’.  

Por questão de padronização e facilitar o entendimento a Figura 12  apresenta 

o cenário apresentado utilizando a notação do framework SPIℂA para descrição da 

cadeia produtiva modelada, no qual os losangos representam elementos de 

transporte, retângulos representam elementos de ação como armazenamento e 

distribuição e os retângulos com bordas arredondadas representam etapas com 

processos de transformação envolvidos. 

 

 

Figura 12 - Cadeia descrição da cadeia produtiva modelada  
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5.2 MODELAGEM DOS ELEMENTOS DE PRODUÇÃO E ATIVOS DA CADEIA  

Seguindo a metodologia proposta, primeiramente serão analisados os 

elementos de produção e ativos presentes nessa cadeia produtiva do biodiesel na 

sessão 5.2.1, as transações do modelo proposto serão analisadas separadamente na 

seção 5.2.2 e o modelo final proposto na seção 5.2.3. 

 

5.2.1 Mapeamento dos elementos de produção e ativos da cadeia 

De acordo com o cenário apresentado, ‘Produtor de Grão 1’, ‘Produtor de grão 

2’, ‘Esmagamento’, ‘Usina’ e ‘Transformador’ realizam operações de transformação 

de produto e, desta forma, são elementos de produção.  

Os elementos de produção serão divididos em duas classes: a classe 

“Produtor Agri” e a classe “Transformador”. Estes elementos serão mapeados como 

uma extensão da classe de elementos de produção do framework SPIℂA, no qual são 

responsáveis pela transformação ou processamento de toda matéria-prima, produtos 

intermediários e/ou serviço dentro da cadeia produtiva. Para fim de estudo, no cenário 

proposto, mesmo que uma entidade possua outras funções, se executa ações que 

modifiquem diretamente um produto, pode ser considerada um “Produtor Agri” ou um 

“Transformador”.  

Os atributos do “Produtor Agri” englobarão atributos de registro, fiscais, legais, 

trabalhistas e ambientais do produtor. Os atributos seriam:  

• ‘ID’ - utilizado para identificar cada produtor; 

• ‘nome’ - campo utilizado incorporar a razão social ou nome nos registros 

gerado; 

• ‘Localização’ – no qual deve descrever local ou região no qual a propriedade 

produtora ou unidade produtiva se encontra; 

• ‘Certidão negativa trabalhista’; 

• ‘CAR’ - Cadastro ambiental rural – (obrigatórios para o Renovabio) 

• ‘Doc. de reserva ambienta’ - Documentação de perímetros, áreas 

produtivas e de reservas ambientais legais georreferenciadas até 
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novembro de 2018 exigidas para emissão de CBIOs segundo a MME 

(MME, 2019) - (obrigatórios para o Renovabio) 

Vale salientar que para a emissão do CBIOS o Ministérios de Minas e 

Energias prevê a obrigatoriedade apenas do Cadastro Ambiental Rural (pendente ou 

ativo) e os documentos com os perímetros da área do produtor, áreas produtivas e de 

reservas ambientais e legais georreferenciadas até novembro de 2018 para que seja 

possível fiscalizar que desde esta data não houve desmatamento da área.   

O objetivo dessas informações é garantir que o imóvel não apresenta passivo 

ambiental referente à Reserva Legal, Área de Preservação Permanente e Área de Uso 

Restrito, ele estará regularizado. Se houver passivo, o proprietário deverá aderir ao 

Programa de Regularização Ambiental (PRA) (MME, 2019). 

Além da classe “Produtor Agri” também será mapeada uma segunda classe 

denominada “Transformador”, com o mesmo intuito da classe “Produtor Agri”, no 

entanto com uma característica industrial do processo de transformação. Os atributos 

serão: 

• ‘ID’ - utilizado para identificar cada produtor; 

• ‘nome’ - campo utilizado incorporar a razão social ou nome nos registros 

gerados; 

• ‘Localização’ – no qual deve descrever local ou região no qual a propriedade 

produtora ou unidade produtiva se encontra. 

 

Os aspectos comerciais e regulatórios utilizados serão definidos na classe 

“Regulamentação” (extensão da classe produto). O “Regulamentação” é criado, 

desenvolvido e distribuído pelos participantes da cadeia produtiva, podendo ser 

produtos primários ou produto final. O principal papel do elemento Regulamentação é 

garantir a legalidade da origem do produto, levando em consideração aspectos 

trabalhistas, ambientais e regulatórios. “Regulamentação” é representado na cadeia 

após a criação do id de entidades. Seus atributos são:  

• ‘ID’ - que identifica cada instância de produto dentro da cadeia,  
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• Leilão3 – referente ao leilão ou comercialização em um órgão regulatório ou 

empresa responsável; 

• CBIOS emitido – atrela ao produto comercializado o CBIOS emitido; 

• Contrato negociação – contratos de originação que possuam informações 

de acordos (que possam ser publicados) 

Para o mapeamento do elemento de transporte, será criado uma classe 

“Transportador” (extensão dos elementos de transportes), são responsáveis pelo 

transporte de produtos entre os elementos de produção e de armazenamento. Os 

atributos são:  

• ID - identificador de cada instância de veículo; 

• Empresa - utilizado para conectar o veículo com a entidade responsável por 

ele;  

• Modal e Capacidade - que define o tipo de veículo que a instância 

representa, avião, caminhão, carro, navio ou trem e a capacidade, que 

informa a capacidade máxima de transporte modal.  

Os elementos de armazenamento serão divididos em duas classes: 

“Comercial” e “Armazém” 

A classe “Armazém” é uma extensão do elemento de armazenamento. Os 

atributos dela são:  

• ‘ID’ - utilizado para identificar o estabelecimento,  

• ‘Nome’ - campo utilizado incorporar a razão social ou nome nos registros 

gerados,  

• ‘Localização’ – no qual deve descrever local ou região no qual a propriedade 

produtora ou unidade produtiva se encontra; 

A classe “Comercial”, de forma análoga terá os seguintes atributos: 

• ‘ID’ - utilizado para identificar cada produtor,  

• ‘nome’ - campo utilizado incorporar a razão social ou nome nos registros 

gerados,  

 
 

3 O MME pretende extinguir o atual sistema de leilões de biodiesel em 2022. O MME pretende fazer 
um período de transição ao longo do ano de 2021, quando a proposta para o fim dos leilões 
passaria por um processo de consulta pública. 
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• ‘Localização’ – no qual deve descrever local ou região na qual a propriedade 

produtora ou unidade produtiva se encontra; 

 

A Figura 13 apresentada o diagrama de classes da metodologia do framework 

SPIℂA com as classes implementadas pelo mapeamento da cadeia produtiva.  

 

 

Figura 13 - Diagrama de classes do modelo 

 

5.2.2 Transações da cadeia modelada 

A seguir são apresentadas as descrições e parâmetros de cada uma das 

funções mapeadas que são necessárias para criar um modelo para cadeia produtiva 
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do biodiesel com origem na soja. Com a finalidade de facilitar o compreendimento as 

transações ao longo da cadeia estas foram divididas em:  

• Funções gerais de Transporte e Armazenagem Cadeia – que podem ser 

executadas por qualquer player e etapa produtiva na cadeia; 

• Funções de Produção Agrícola – executadas exclusivamente pelos 

produtores de soja, funções com objetivo de garantir a legalidade e 

legitimidade da origem, compreendendo aspectos trabalhistas, ambientais e 

regulatórios; 

• Funções de Transformação – referente a etapas de alteração no produto ou 

transformação deste mesmo quando caracterizado como matéria-prima; 

• Funções Comerciais – referente a aspectos de negociação ao longo da 

cadeia produtiva. 

 

5.2.2.1 Funções gerais de Transporte e Armazenagem 

 

Função de Carregamento( ): função que detalha o processo de carregar um produto 

em um veículo (rodoviário, ferroviário, aeroviário ou hidroviário) para transporte entre 

entidades da cadeia, essas entidades podem ser: Produtor Agri, Transformador 

Armazém, Comercial ou entre diferentes players de Transporte como passagem de 

um modal rodoviário para um modal ferroviário. Os parâmetros que devem ser parte 

da função são: produto, quantidade, unidade de medida, data/hora, local de 

carregamento, documentação de transporte e veículo. As entidades e elementos que 

podem utilizá-la são: Produtor Agri, Transformador, Armazém, Comercial, Comercial 

e Transportador 

 

Função de Descarga( ): realiza o processo de descarregar algum produto 

transportado em uma entidade, processo inverso da Função Carregamento. Os 

parâmetros que devem ser parte da função são: produto, quantidade, unidade de 

medida, data/hora, local de descarga, documentação de transporte e veículo. As 

entidades e elementos que podem utilizá-la são: Produtor Agri, Transformador, 

Armazém, Comercial, Comercial e Transportador 
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Função de Transporte( ): caracteriza-se pelo processo de transportar um produto a 

partir de uma origem para um determinado destino, executada pela entidade 

Transportador. Além destas informações a função também deve apresentar: a 

quantidade de produto presente no veículo, documento de transporte (CTE ou 

Manifesto de Transporte para veículos rodo, ou cotas para ferrovias e hidrovias). No 

trabalho “Rastreabilidade de um modelo de cadeia produtiva agrícola generalizado em 

uma rede blockchain” de Felipe Seiti Horiuchi  foi salientada a possibilidade de incluir 

um campo observação opcional a cada execução dessa função, com finalidade de ser 

uma documentação para casos adversos (acidentes, ou falhas de sistema que 

possam eventualmente ocorrer durante o transporte), tais informações podem ser 

relevantes em análises da cadeia produtiva como um todo (HORIUCHI, 2018). Os 

parâmetros que devem ser parte da função são: produto, quantidade, unidade de 

medida, data/hora, local de descarga e descarga, documentação de transporte, 

observações gerais e veículo. As entidades que podem utilizá-la são: Transporte 

 

Função de Transferir( ): transferir é o processo de mudança de localização de um 

produto sem a presença de um elemento de transporte, utilizada quando os processos 

entre os elementos não mudam de localidade, por exemplo: processo de 

esmagamento e processo de produção de biodiesel em uma mesma unidade (física) 

de produção, não havendo necessidade de transporte desse elemento fora da mesma 

unidade física. Os parâmetros dessa função são: produto, quantidade, unidade de 

medida e data/hora. Os elementos que podem utilizá-la são: Produção e 

Armazenagem. 

 

Função de Armazenamento( ): Armazenamento sinaliza que uma entidade irá 

armazenar o produto por um determinado tempo. Os parâmetros dessa função são: 

produto, características de armazém (umidade em caso de silos, tamanho e 

identificação), quantidade, unidade de medida, período de armazenagem (usando 

como padrão a metodologia de controle de volumes FIFO – First In First Out, primeiro 

volume que entrar sairá primeiro (lógica de balanço de massa em armazéns). As 

entidades que podem utilizá-la são: Transformador, Produtor Agri e Armazém. 
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Ponto de atenção: Atualmente as políticas do Renovabio não prevê a lógica de 

balanço de massa (FIFO) para os grãos. Sem esta lógica, a rastreabilidade do grão 

uma vez que este entre em um armazém torna-se inviável, uma vez que os grãos são 

misturados a outros que tem destino diferente da produção de biodiesel. Como 

recomendação deste trabalho, é preciso que a ANP reveja a lógica da política de 

custódia do Renovabio para viabilizar a lógica de balanço de massa (FIFO) e assim 

permitir que o modelo apresentado funcione  

 

5.2.2.2 Funções de Produção Agrícola 

 

Função Produção( ): Produzir é a função de criação de produtos na cadeia produtiva, 

nesse caso a soja. Na criação de um produto será especificado o produto (soja), a 

quantidade produzida, em que unidade essa quantidade é medida, presença, ou não 

de agrotóxicos, semente utilizada (geneticamente modificada ou não) e aspectos 

regulatórios e ambientais tal como a Certificação Ambiental Rural e Certidão negativa 

Trabalhista. Desta forma essa função englobará os principais aspectos e informações 

nos quais os consumidores exigem:  

• Aspectos da utilização ou não de agrotóxicos na produção agrícola; 

• Aspectos do uso de semente geneticamente modificada, no qual o trabalho 

de Lucena detalha a importância e relevância de sua rastreabilidade  

(LUCENA et al., 2018); 

• Aspectos da rastreabilidade através do Contrato de originação, essencial 

para conectar futuramente a cadeia de produtiva com a exportação, 

seguindo um fluxo não detalhado neste trabalho; 

• Aspectos ambientais que são garantidos pela regularização do CAR; 

• Aspectos trabalhistas pela certidão negativa trabalhista. 

Desta forma esta função deve apresentar os seguintes parâmetros: Produto, 

quantidade, Agrotóxico, Genética da Semente, unidade de medida, contrato de 

negociação (com Trader, cooperativa, usina ou armazém) CAR e certidão negativa 

trabalhista. As entidades que podem usarão esta função: Produtor Agri. 
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5.2.2.3 Funções de Transformação 

 

Função de Misturar( ): misturar representa o processo de junção de dois ou mais 

elementos para a criação de um só sem a presença de um processo produtivo, por 

exemplo dois lotes de soja que são misturados em um armazém. Os parâmetros dessa 

função são: Produto, quantidade, Agrotóxico, Genética da Semente, unidade de 

medida, Proprietário Anterior. As entidades que podem utilizá-la são: Produção, 

Armazém, Transporte e Comercial; 

 

Função de Dividir( ): dividir é o processo inverso da função misturar, ou seja, ele 

divide um produto em dois ou mais elementos. Um exemplo de utilização dessa função 

pode ser visto na distribuição do biodiesel após sua produção, no qual uma parte é 

direcionada a um distribuidor e outra parte a outro. A divisão implica na criação de 

duas ou mais instâncias de produtos e na destruição do produto de entrada. Os 

parâmetros dessa função são: ID, Produto, Unidade, Quantidade, Produto Origem, 

Proprietário. As entidades que podem utilizá-la são: Produção, Armazenagem e 

Comercial. 

 

Função Produzir( ): produzir representa o processo de junção e processamento de 

dois ou mais elementos para a criação de um só novo produto e subprodutos no qual 

são classificados como subprodutos ou resíduos. Esses elementos devem sempre ser 

distintos, por exemplo álcool, óleo degomado e base para a produção do biodiesel. 

Os parâmetros dessa função são: produto, quantidade, função negociação atrelada, 

unidade de medida, proprietário anterior. As entidades que podem utilizá-la são: 

Produção; 

 

Função Processar( ): de forma análoga a função produzir, a função processar 

transforma a matéria-prima em produtos, no entanto, neste caso utilizaremos esta 

função para a transformação de um produto único em vários subprodutos ou 

coprodutos. Essa função se faz necessário para o processamento da soja in natura 

através do esmagamento no qual geram 3 subprodutos: Farelo de Soja, Óleo 
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Degomado e Casca. Os parâmetros dessa função são: Produto, quantidade, função 

negociação atrelada, unidade de medida, Proprietário Anterior. As entidades que 

podem utilizá-la são: Produção; 

 

5.2.2.4 Funções Comerciais 

 

Função Negociar( ): Esta função mapeia aspectos comerciais que precisam ser 

acompanhados na cadeia entre duas partes ou ação de adquirir produtos de fora da 

cadeia da soja. Desta forma, esses produtos são adicionados à cadeia produtiva e 

podem ser utilizados em algum processo produtivo, por exemplo, uma fábrica pode 

adquirir álcool para realizar o processo de produção do biodiesel, nesse caso, não é 

necessário que já exista uma entidade de álcool e a função Negociar() funciona de um 

modo semelhante à função produzir(), porém com um sentido diferente uma vez que 

insere um produto diferente na cadeia do biodiesel a partir da soja. Os parâmetros que 

devem ser parte da função são: Produto, quantidade, unidade de medida, local de 

carregamento, documentação de transporte e veículo, Aspectos de regulamentação 

caso haja (Leilão do Biodiesel4, CBIOS atrelado, Contrato de Originação para 

exportação ou não, outros). As entidades e elementos que podem utilizá-la são: 

Produtor Agri, Transformador, Armazém, Comercial e Transportador 

 

5.2.3 Modelo funcional proposto 

 Determinado os elementos de produção e as transações do modelo, criou-se 

o diagrama apresentado na Figura 14. Nele é possível identificar que o produto 

assume um elo central em todo o processo dentro da cadeia produtiva. Esta 

característica centralizada permite que a rastreabilidade end-to-end de toda cadeia, 

 
 

4 O MME pretende extinguir o atual sistema de leilões de biodiesel em 2022. O MME pretende fazer 
um período de transição ao longo do ano de 2021, quando a proposta para o fim dos leilões 
passaria por um processo de consulta pública. 
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com seus diferentes processos e características, objetivo principal do modelo 

funcional construído.   

 

 

Figura 14 - Diagrama de classes do modelo com funções mapeadas 
 

5.3 SUMÁRIOS DA CADEIA MODELADA 

 

Assim como o artigo de Bacarin (2009) e o trabalho de Kondo (2007) no qual 

propõem a rastreabilidade realizado via sumários, uma das principais características 

do modelo funcional proposto é a utilização de sumários para a rastreabilidade dos 

dados dentro da cadeia produtiva. 
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O modelo proposto detalhada as principais entidades, transações e 

processos, centrado em diferentes tipos de registros que são interligados pela 

tecnologia de blockchain. Cada registro documenta um evento da cadeia, assim o 

modelo proposto permite acompanhar um produto em toda sua trajetória em uma 

cadeia, incluindo momentos de transformação em outros produtos.  

Como forma de melhorar a apresentação do modelo proposto, esta sessão 

utilizará como base uma cadeia simples e ilustrativa da produção do biodiesel que foi 

apresentada anteriormente na Figura 12. Na Figura 15 foi ilustrado todas as 

transações e elementos que podem ser executadas pelo modelo funcional ao longo 

desta cadeia. 

 

 

Figura 15 – Transações dentro da Cadeia modelada utilizando o Modelo Funcional 

 

Utilizando o modelo da cadeia e o modelo funcional foram gerados sumários 

hipotéticos para ilustrar como a rastreabilidade ao longo da cadeia pode ser realizada. 

A Tabela 8 apresenta o resultado hipotético do Sumário de Produtos para a cadeia 

modelada. 
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Tabela 8 – Sumário de Produto para o modelo funcional descrito 

 

Produto ID Evento Descrição Data início5 Data fim5 
Processo / Serviço 
que deu origem ao 

evento 

Grão_ID Produção(a) Produção no campo 20-12-2019 08-05-2020 - 
Grão_ID Negociação(a) Negociação da produção do campo 09-05-2020 10-05-2020 Produção(a) 

Grão_ID Carregamento(a) Carregamento do grão na fazenda 11-05-2020 12-05-2020 Negociação(a) 

Grão_ID Misturar(a) 
Mistura de grãos de áreas 
diferentes (caso ocorra) 

13-05-2020 17-05-2020 Carregamento(a) 

Grão_ID Transporte(a) Transporte do grão 18-05-2020 27-05-2020 Misturar(a) 
Grão_ID Descarga(a) Descarga do grão no destino 28-05-2020 29-05-2020 Transporte(a) 

Grão_ID Carregamento(b) Carregamento do grão no silo 30-05-2020 01-06-2020 Descarga(a) 

Grão_ID Misturar(b) 
Mistura do grão com os grãos já 
armazenados 

02-06-2020 07-06-2020 Carregamento(b) 

Grão_ID Armazenamento(a) 
Período e características de 
armazenagem 

08-06-2020 18-06-2020 Misturar(b) 

Grão_ID Dividir(a) Divisão dos grãos para transporte 19-06-2020 20-06-2020 Armazenamento(a) 

Grão_ID Carregamento(c) Carregamento do grão 21-06-2020 22-06-2020 Dividir(a) 
Grão_ID Transporte(b) Transporte do grão 23-06-2020 30-06-2020 Carregamento(c) 

Grão_ID Descarga(c) Descarga do grão no destino 01-07-2020 02-07-2020 Transporte(b) 

Grão_ID Processar(a) Processamento do grão 03-07-2020 06-07-2020 Descarga(c) 
Oleo_ID Produzir(a) Transformação do grão em óleo 07-07-2020 11-07-2020 Processar(a) 
Oleo_ID Dividir(b) Dividir o óleo 12-07-2020 22-07-2020 Produzir(a) 

Oleo_ID Transferir(a) 
Transferir para próxima etapa de 
transformação 

23-07-2020 28-07-2020 Dividir(b) 

Oleo_ID Processar(b) Processamento do óleo 29-07-2020 04-08-2020 Transferir(a) 

B100_ID Produzir(b) 
Transformação do óleo em 
Biodiesel 

05-08-2020 14-08-2020 Processar(b) 

B100_ID Dividir(b) Dividir o Biodiesel 15-08-2020 17-08-2020 Produzir(b) 
B100_ID Carregamento(d) Carregamento do Biodiesel 100% 18-08-2020 19-08-2020 Dividir(b) 
B100_ID Transporte(c) Transporte do Biodiesel 20-08-2020 26-08-2020 Carregamento(d) 
B100_ID Descarga(d) Descarretar o Biodiesel no destino 27-08-2020 28-08-2020 Transporte(c) 

B100_ID Negociação(b) Negociação da compra do B100 29-08-2020 30-08-2020 Descarga(d) 

B100_ID Carregamento(e), Carregamento do Biodiesel 100% 31-08-2020 01-09-2020 Negociação(b) 

Diesel_Misturado_ID Misturar(d) 
Transformação do produto através 
da mistura de B100 com Diesel 

02-09-2020 04-09-2020 Carregamento(e), 

Diesel_Misturado_ID Descarga(e) Descarga do Diesel 05-09-2020 06-09-2020 Misturar(d) 

Diesel_Misturado_ID Carregamento(f) 
Carregamento do Diesel já 
misturado 

07-09-2020 08-09-2020 Descarga(e) 

Diesel_Misturado_ID Transporte(d) Transporte do Diesel já misturado 09-09-2020 10-09-2020 Carregamento(f) 
Diesel_Misturado_ID Descarga(f) Descarga do Diesel no destino final 11-09-2020 12-09-2020 Transporte(d) 
Diesel_Misturado_ID Negociação(c) Negociação do combustível 13-09-2020 14-09-2020 Descarga(f) 

Diesel_Misturado_ID Carregamento(g) 
Carregamento do Diesel já 
misturado 

15-09-2020 16-09-2020 Negociação(c) 

Diesel_Misturado_ID Misturar(g) 
Mistura com combustível já 
existente 

17-09-2020 22-09-2020 Carregamento(g) 

 

 
 

5 Data início e fim hipotéticas 



82 

 

 

 

A Tabela 9 apresenta o resultado hipotético do Sumário de Processos para a 

cadeia ilustrada. 

 

Tabela 9 – Sumário de Serviços para o modelo funcional descrito 

Evento Local Data Início6 Data fim6 Empresa Input Output 
Detalhe 

processo 
Produção(a) X 20-12-2019 08-mai-2020 A Sementes_ID Grão_ID Produção agrícola 

Produzir(a) Y 07-07-2020 11-jul-2020 C Grão_ID Oleo_ID 
Esmagamento dos 
grãos 

Produzir(b) Z 05-08-2020 14-ago-2020 C Oleo_ID B100_ID Produção do biodiesel 

Misturar(d) U 02-09-2020 04-set-2020 B B100_ID Diesel_Misturado_ID 
Mistura do biodiesel 
B100 com Diesel de 
origem fóssil 

 

A Tabela 10 apresenta o resultado hipotético do Sumário de Serviços para a 

cadeia ilustrada. 

 

Tabela 10 – Sumário de Transações para o modelo funcional descrito 

Serviço_ID Evento Local Data início6 Data fim6 Empresa Produto ID 

Negociação(a)_ID Negociação(a) X 09-05-2020 10-mai-2020 A Grão_ID 

Carregamento(a)_ID Carregamento(a) X 11-05-2020 12-mai-2020 A Grão_ID 

Misturar(a)_ID Misturar(a) X 13-05-2020 17-mai-2020 A Grão_ID 

Transporte(a)_ID Transporte(a) X 18-05-2020 27-mai-2020 A Grão_ID 

Descarga(a)_ID Descarga(a) X 28-05-2020 29-mai-2020 A Grão_ID 

Carregamento(b)_ID Carregamento(b) X 30-05-2020 01-jun-2020 A Grão_ID 

Misturar(b)_ID Misturar(b) X 02-06-2020 07-jun-2020 A Grão_ID 

Armazenamento(a)_ID Armazenamento(a) X 08-06-2020 18-jun-2020 A Grão_ID 

Dividir(a)_ID Dividir(a) X 19-06-2020 20-jun-2020 A Grão_ID 

Carregamento(c)_ID Carregamento(c) Y 21-06-2020 22-jun-2020 C Grão_ID 

Transporte(b)_ID Transporte(b) Y 23-06-2020 30-jun-2020 C Grão_ID 

Descarga(c)_ID Descarga(c) Y 01-07-2020 02-jul-2020 C Grão_ID 

Processar(a)_ID Processar(a) Y 03-07-2020 06-jul-2020 C Grão_ID 

Dividir(b)_ID Dividir(b) Y 12-07-2020 22-jul-2020 C Oleo_ID 

Transferir(a)_ID Transferir(a) Y 23-07-2020 28-jul-2020 C Oleo_ID 

Processar(b)_ID Processar(b) Y 29-07-2020 04-ago-2020 C Oleo_ID 

Dividir(b)_ID Dividir(b) Z 15-08-2020 17-ago-2020 D B100_ID 

Carregamento(d)_ID Carregamento(d) Z 18-08-2020 19-ago-2020 D B100_ID 

Transporte(c)_ID Transporte(c) Z 20-08-2020 26-ago-2020 D B100_ID 

Descarga(d)_ID Descarga(d) Z 27-08-2020 28-ago-2020 D B100_ID 

Negociação(b)_ID Negociação(b) Z 29-08-2020 30-ago-2020 D B100_ID 

Carregamento(e),_ID Carregamento(e), Z 31-08-2020 01-set-2020 D B100_ID 

Descarga(e)_ID Descarga(e) U 05-09-2020 06-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

Carregamento(f)_ID Carregamento(f) U 07-09-2020 08-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

Transporte(d)_ID Transporte(d) U 09-09-2020 10-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

Descarga(f)_ID Descarga(f) U 11-09-2020 12-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

Negociação(c)_ID Negociação(c) U 13-09-2020 14-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

Carregamento(g)_ID Carregamento(g) U 15-09-2020 16-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

Misturar(g)_ID Misturar(g) U 17-09-2020 22-set-2020 B Diesel_Misturado_ID 

 
 

6 Data início e fim hipotéticas 
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5.4 POTENCIAL CONSEQUÊNCIAS DO MODELO FUNCIONAL 

DESENVOLVIDO  

 

Como característica do modelo proposto, a rastreabilidade de toda matéria-

prima permitirá com que através dos dados armazenados na rede de blockchain, 

possa existir novos fluxo e interações entre os diferentes players da cadeia. 

Atualmente os créditos de descarbonização e seus ganhos financeiros não 

são rentabilizados diretamente pelos principais responsáveis pela retenção do 

carbono, os próprios produtores rurais. Isso ocorre principalmente, pois diferentes de 

outras matérias primas que tem uso exclusivo para os biocombustíveis, o biodiesel 

com origem na soja tem rastreabilidade de origem-destino extremamente complexa. 

Com o modelo proposto, é viável saber qual porção (teórica) teve como 

destino biocombustíveis e qual porção teve outro tipo de destino de processamento 

ou consumo. Por apresentar divisibilidade infinita do produto as cadeias de blockchain 

permitem registrar no menor nível de granularidade o destino de diferentes porções 

do volume de soja existente.  

Quando a soja é misturada em armazéns, o critério a ser utilizado será o de 

FIFO (First in First Out) no qual a primeira porção a entrar no armazém é a primeira 

que irá registrar a saída quando houver uma saída volumétrica e de registro. Este 

critério já é comumente utilizado em controle de armazéns (não só de produtos 

agrícolas) uma vez que junto, o grão de soja acaba sendo indiferenciado. Vale reforçar 

que atualmente as políticas do Renovabio não prevê a lógica de balanço de massa 

(FIFO) para os grãos. Sem esta lógica, a rastreabilidade do grão uma vez que este 

entre em um armazém torna-se inviável, uma vez que os grãos são misturados a 

outros que tem destino diferente da produção de biodiesel. Como recomendação 

deste trabalho, é preciso que a ANP reveja a lógica da política de custódia do 

Renovabio para viabilizar a lógica de balanço de massa (FIFO) e assim permitir que o 

modelo apresentado funcione  

Desta forma o modelo proposto permite com que seja identificado o volume 

de grão de soja de cada produtor que foi utilizado para produção de biocombustível. 

Uma vez identificado o volume, é possível que o produtor também seja bonificado em 



84 

 

 

 

negociações com Traders ou até mesmo de CBIOs caso existam ajustes na regra 

atual.  

Assim como apresentado de forma ilustrativa na Figura 16, o produtor também 

será remunerado pelo modelo de CBIOs, fazendo com que esta seja também mais 

uma forma de renda para o produtor. 

 

 

Figura 16 – Potencial novo fluxo financeiro do CBIOs 

 

Como consequência do modelo apresentado, o potencial novo fluxo financeiro 

de créditos de descarbonização até o produtor agrícola é uma consequência do 

modelo proposto. Por garantir a rastreabilidade desde o local da produção do grão até 

a produção do biodiesel e consequente emissão do CBIOS, este modelo tem potencial 

fluxo de informações que permitirá que o valor pago pelo CBIOS possa chegar até o 

produtor que produziu o grão. Atualmente os créditos gerados ficam retidos nas usinas 

produtoras de biodiesel. 

Caso este fluxo financeiro dos Créditos de descarbonização (CBIOs) chegue 

até os produtores, o programa Renovabio terá fator relevante para aumento da receita 

no campo e consolidar o CBIOs como parte de uma política ambiental e energética 

que bonifica diretamente os pequenos produtores ligados a boa conduta 

socioambientais exigidas pelo Renovabio. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Uma cadeia agroindustrial é constituída por diversos elos e estes que 

possuem uma complexa relação. Estes elos e relações forma uma rede de 

relacionamentos, processos, troca de serviços, produtos e informações extremamente 

elaborada. A cadeia produtiva do biodiesel, assim como outras cadeias 

agroindustriais, possui além destas características, outros aspectos específicos como, 

regulamentações ambientais, regulamentações de transporte de combustíveis e 

questões fiscais, uma vez que apresenta em uma mesma cadeia características 

produtiva de alimentos e biocombustível, fazendo com esta tenha um grande impacto 

socioambiental e econômico. 

O modelo funcional proposto cumpre com o objetivo de garantir a fluxo de 

informação, visibilidade e transparência da cadeia ao longo de seus diversos elos e 

aspectos ambientais, produtivo, logístico, regulatório e comercial. O modelo mostra 

que é possível realizar a rastreabilidade da cadeia produtiva do biodiesel a partir de 

óleo de soja utiliza-se dos elementos da tecnologia de blockchain para suportar o 

complexo fluxo de informação e a rastreabilidade necessário.  

No modelo proposto, cada registro estará atrelado a um evento da cadeia. 

Assim o modelo permitirá que sejam rastreadas as diferentes etapas e transformações 

que envolvem o produto inicialmente como grão de soja até sua mistura do biodiesel 

com o diesel fóssil. Os registros desses eventos atrelados ao produto central ficam 

registrados nos sumários distribuídos na rede de blockchain. Distribuídos na rede o 

modelo garante a confiabilidade da informação ao longo da cadeia.  

A rastreabilidade do modelo é obtida uma vez que permite que todas as 

transações que ocorreram nele, sejam registradas no horizonte do tempo na estrutura 

modelada do blockchain. Desta forma é possível que os diversos agentes da cadeia 

tenham visibilidade destas informações, permitindo tanto a rastreabilidade da origem 

de um produto para o produto final, quanto a rastreabilidade do produto final para a 

origem.  

Este modelo utilizou-se de um cenário específicos, mas que abrange todos os 

principais processos e etapas de uma cadeia produtora de biodiesel, utilizando de 
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dados e fluxos teóricos para ilustrar funcionalmente as necessidades da cadeia. Uma 

vez desenvolvida a cadeia em blockchain, os registros armazenados em repositórios 

poderão ser distribuídos na rede garantindo a rastreabilidade necessária. 

Desta forma o modelo proposto está alinhado com outros trabalhos que 

também apontam para tecnologia de blockchain como potencial opção para garantir a 

rastreabilidade de dados em cadeias de suprimentos longas com diversos 

stakeholders. Este trabalho, assim como os trabalhos de KONDO (2007) e BACCARIN 

(2009) também propõem a utilização de blockchain para rastreabilidade de dados em 

cadeias agropecuárias via sumários. 

Vale salientar para que esta rastreabilidade e fluxo de informação ocorra, é 

preciso que seja rediscutido o modelo de custódia atual previsto no Renovabio. 

Quando a soja é misturada em armazéns, o modelo utiliza o critério de FIFO (First in 

First Out), no qual a primeira porção a entrar no armazém é a primeira que irá registrar 

a saída quando houver uma saída volumétrica e de registro. Este critério já é 

comumente utilizado em controle de armazéns uma vez que misturado, o grão de soja 

acaba sendo indiferenciado. Sem esta lógica, a rastreabilidade do grão uma vez que 

este entre em um armazém torna-se inviável, uma vez que os grãos são misturados a 

outros que tem destino diferente da produção de biodiesel. Como recomendação 

deste trabalho, é preciso que a ANP reveja a lógica da política de custódia do 

Renovabio para viabilizar a lógica de balanço de massa (FIFO) e assim permitir que o 

modelo apresentado funcione. 

Recomenda-se para trabalhos futuros, a realização de uma PoC com a 

utilização do modelo como base. Através da PoC esperasse que através da 

configuração dos parâmetros mapeados neste trabalho, realizar a prova de conceito 

técnica do modelo. A PoC pode ser desenvolvida e configurada em diferentes 

plataformas de blockchain, por exemplo a plataforma Hyperledger Composer que vem 

sendo utilizada em diversos estudos acadêmicos.  

Além da PoC, fale salientar que apesar da tecnologia blockchain ter como 

base a confiabilidade e imutabilidade de seus dados registrados, os sistemas no qual 

são fonte da informação da rede de blockchain ainda são suscetíveis a erro humano. 

Desta forma, uma vez construída a rede de blockchain, a recomendação para reduzir 
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a inclusão de dados com erro humano é a incorporação de integração de ferramentas 

de IoT, contratos inteligentes, sensores com input de informações automática, 

georreferenciados e automatização dos processos via sistema para garantir o input 

correto de informações. 

Com o input de informações corretas no ambiente, será possível utiliza estes 

dados como uma rica fonte de informações que através de análises via BigData e 

Analytics será possível buscar novas formas e processos que otimizarão a cadeia 

como um todo.  

O modelo apontou para novas oportunidade para a cadeia de biodiesel se 

esta realizar o fluxo de informação em uma rede de blockchain. Por apresentar dados 

imutáveis e disponíveis para todos, esta oferece também a transparência necessária 

e tão demandada pela sociedade com relação aos aspectos socio ambientais da 

produção de biocombustíveis. 

 Após seu desenvolvimento será possível através da compra do combustível 

no posto, obter toda rastreabilidade da produção do combustível até a produção do 

grão, garantindo que o grão não tenha origem em áreas de preservação permanente, 

reserva legal ou qualquer irregularidade de produção. Por permitir esta 

rastreabilidade, as próprias usinas de biodiesel e distribuidoras serão uma primeira 

barreira para produtos que não tenha origem comprovadamente dentro dos aspectos 

socioambientais exigidos pela legislação brasileira. Estas empresas tendem a não 

utilizar estes produtos, uma vez que com a rastreabilidade ate o produto final, estas 

não desejam q suas marcas fiquem atreladas a compra de produtos socioambientais 

não corretos. Assim, uma vez o modelo e estruturado, será possível atender a 

demanda de consumidores e líderes internacionais por uma rastreabilidade confiável 

da produção agroindustrial brasileira no que tange a produção de biodiesel. 

Uma vez desenvolvido o modelo, destaca-se como principal consequência, o 

potencial novo fluxo financeiro direto de créditos de descarbonização até o produtor 

agrícola. Por garantir o fluxo de informação desde sua origem, o CBIOs emitido terá 

rastreabilidade até o produtor que suportou esta produção de biodiesel, fazendo com 

que seja possível realizar o fluxo de pagamento de parte do valor do CBIOs 
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diretamente ao produtor. Atualmente os créditos gerados ficam retidos nas usinas 

produtoras de biodiesel.  

Como recomendação para trabalhos futuros e estudos de melhorias para a 

Política do Renovabio, é preciso explorar de forma detalhada este novo fluxo 

financeiro e como este pode ser incorporado na política de biocombustíveis. É preciso 

que não apenas seja construída uma rede capaz de garantir a rastreabilidade da 

informação, é preciso discutir também o potencial novo fluxo financeiro com 

profundida  dentro dos diversos aspectos comerciais, regulatórios e judiciais que 

impactariam o fluxo e a cadeia. 

Caso este fluxo financeiro dos Créditos de descarbonização (CBIOs) chegue 

até os produtores, o programa Renovabio terá fator relevante para aumento da receita 

no campo, consolidando o CBIOs como parte de uma política agrícola, ambiental e 

energética que bonifica diretamente os produtores ligados a boa conduta 

socioambientais, fomentando e incentivando investimentos em produções agrícolas 

sustentáveis. 
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