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Cenário atual

01
Um processo obsoleto



Minas Gerais e o tema relacionado

Nº1 • Em florestas plantadas do Brasil.

• Em instalação de indústrias de consumo de Carvão vegetal.
80% das indústrias do Brasil. Consumo anual de 40.242.296,15 m³



Problemas atuais do processo
Controle Ausência de mapeamento da áreas de floresta 

plantada

Desconfiança Risco de adulteração da origem do carvão

Antiquado Processo antigo e desenhado para momentos 
anteriores modelo publico atual

Burocracia Tramitado fisicamente entre vários setores 
intermunicipais

Morosidade Muita documentação física e complexa



O Projeto

02
A transformação digital da cadeia



Foi necessário desenvolver um projeto novo que 
contemplasse todas as etapas de transformação da 

madeira em subprodutos florestais.



A Cadeia do Carvão

Plantio Colheita Transformação Transporte Consumo



Blockchain

03
A adoção da tecnologia na solução



Criaremos uma rede Blockchain público-permissionada Mineira.
O carvão e a madeira passam a ser um ativo digital nesta rede. 
Transacionaremos documentos validadores e autorizativos através 
desta rede (smart contracts).
Disponibilizaremos oferta e procura para transação do subproduto 
florestal para a indústria e comercio consumidor, bem como para os 
transportadores destes ativos.
As indústrias ou associações podem ser nó do sistema? É possível!
Execução financeira fora da rede.

Com a adoção da Tecnologia...



A Cadeia do Carvão x Blockchain
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(nós blockchain) (nós blockchain)
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Benefícios
Integridade Garantia de imutabilidade dos dados

Controle Mapeamento geoespacializado da origem

Rastreabilidade Mapeamento e registro das transações em 
cada etapa do processo

Certificação Autorizações e licenças concedidas com 
certificação digital

Custo Eliminação da manutenção e tramitação 
física de documentos gerando estímulo ao 
desenvolvimento econômico e sustentávelTempo



Prova de Conceito Prodemge



Prova de Conceito - Prodemge



Protótipo Módulo 1 Fase 1



Protótipo Módulo 1 Fase 1



Andamento do Projeto

A iniciar

Lançamento do primeiro MVP 

da fase de Origem

Concluído

Alinhamento entre as equipes 

técnicas sobre a viabilidade
Kick off

A iniciar

Lançamento do primeiro MVP 

da fase de Transporte

A iniciar

Integralização das fases 

Origem e Transporte

Concluído

Revisão Processual e 

Prototipação



Vanguarda

04
O pioneirismo mineiro



Notícias nacionais

Fonte: Folha de S. Paulo (Jun 2020)

Fonte: G1 (Set 2020)

Fonte: Conf. Nacional das Instituições Financeira (Jul 2020)



Somos ou não 
vanguardistas?

Reino Unido forçará que a 
cadeia produtiva apresente 

a origem das matérias 
primas no intuito de 

garantir o desmatamento.

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/11/10/british-companies-

will-forced-reveal-sources-raw-materials-new/



Futuro

05
Oportunidades de expansão



Para o Projeto - P. de vista tecnológico

Fiscalização ostensiva do transporte de subprodutos 

florestais com uso de inteligência artificial para 

Identificação automática:

Conferência de conformidade e rota?

Cálculo para conformidade automática de volume da carga?

Acionamento automático de policiamento rodoviário.

O Céu é o limite...

ACT’s



Para o Estado - Acordos Internacionais

Criação de selos sustentáveis que estimule o 

desenvolvimento econômico e exportações:

Selo sustentabilidade para produção de aço a partir de 

uso de carvão oriundo de florestas plantadas, etc.

O Céu é o limite...

ACT



Expansão da rede 

Rastreamento da 
produção de café/queijo

Rastreamento de 
medicamentos

Transação de sigiloso
Executivo x Judiciário

Certificação da 
qualidade de grãos

Alimentos

Saúde Agricultura

Segurança



—Zac Goldsmith
Ministro Internacional

do Meio Ambiente Reino Unido 

“De todas as formas concebíveis, 
dependemos do mundo natural ao nosso 

redor. As florestas tropicais resfriam o 
planeta, fornecem ar e água limpas e são um 

refúgio para algumas das espécies mais 
ameaçadas da Terra - portanto, protegê-las 

deve ser uma prioridade.”
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