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Resumo 

As falhas em procedimentos logísticos em transportes 

de produtos agrícolas podem levar a erros muito graves, 

resultando em perdas de patrimônio, insatisfação do 

cliente e do consumidor. O objetivo da pesquisa é criar 

um banco de dados com todas as informações que um 

proprietário necessita sobre a rastreabilidade do seu 

produto, através de uma tecnologia chamada blockchain, 

trazendo confiança para ele. O blockchain é uma 

tecnologia de banco de dados distribuídos que tem como 

objetivo a segurança de dados em uma camada de 

registros e blocos contendo uma informação completa 

sobre todos os dados imútaveis, que são chamados de 

blocos a partir de uma base de dados totalmente segura. 

Com a adoção do blockchain em sistemas de 

rastreabilidade, é possível analisar e auxiliar na 

identificação do produto, a sua origem e o seu destino, 

além de reduzir os custos e trazer mais segurança em 

todo o processo. 

Introdução  

A necessidade de segurança em sistemas de 

rastreabilidade aplicados a produtos agrícolas é de 

fundamental importância para qualquer proprietário que 

transporta o seu produto, visto que, o proprietário não 

tem total controle e segurança de todo o processo.    

Os sistemas utilizados para rastreamento apoiam na 

redução de erros e riscos, garantem a segurança do 

produto e o cumprimento dos prazos estabelecidos 

interna e externamente.  

Através de uma segurança de dados chamada 

Blockchain, o proprietário irá ter acesso a todo o 

processo, desde a origem até o destino do produto, 

permitindo fazer análises precisas baseado em fatos, 

podendo melhorar sua tomada de decisão e trazendo 

diversos outros benefícios de segurança, como saber 

por exemplo, aonde que tal produto está sendo furtado 

ou estragado.  

Cientificamente, o Blockchain (também é chamada de 

“protocolo da confiança”), que tem por fim, criar um dado 

imutável que guarda um registro de transações 

permanente e à prova de violação. 

Material e Métodos 

Inicialmente, foram necessários estudos teóricos 

sobre rastreabilidade e blockchain, para entender o 

funcionamento dessas tecnologias e como ambas vão 

ser empregadas. Também foi necessário um estudo 

teórico em banco de bases distribuídos, que é o principal 

responsável pra criação de uma blockchain. Após os 

estudos, foi desenvolvida a modelagem contendo os 

diagramas de classes de rastreabilidade do blockchain. 

O banco de dados que foi optado para a geração de 

simulação do blockchain é o MySql e a ferramenta para 

criação da modelagem DER(Diagrama de Entidade e 

Relacionamento) foi o BrModelo, visto que é uma 

ferramenta bem simples e funcional para a geração de 

modelagens.  

Já o sistema que foi desenvolvido para ser 

aplicado a simulação do blockchain foi feita nas 

seguintes linguagens: PHP, HTML, CSS, Javascript e 

Jquery.   

Resultados e Discussão 

Foi criado uma aplicação de blockchain em um sistema 

de rastreabilidade voltado para o agronegócio, que tem 

como objetivo transformar todas as transações de 

rastreabilidade de um produto de forma segura e que 

possa ao proprietário do sistema ter uma total análise de 

todo o processo do seu produto. 

Conclusão 

Com base no artigo publicado pelo autor sobre a 

rastreabilidade de produtos agrícolas (SOUZA ET AL, 

2019), no evento Congresso Agropecuário, Industrial e 

Tecnológico do Paraná – CONAITEC 2019, há uma 

demanda de tecnologia nessa área, já que ela é pouca 

explorada e acaba não sendo desenvolvida.  Tendo em 

vista que há essa demanda, espera-se que a aplicação 

do blockchain seja de total novidade para os 

proprietários que irão utilizar o sistema. 
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