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RESUMO 

Este trabalho será desenvolvido em cima de dois temas: moedas digitais e ano-

nimação.   As moedas digitais podem ser classificadas de acordo com suas propriedades, 

proteção contra gastos duplos, garantia de anonimato aos seus usuários, e de geração e 

emissão de nova moeda. As inovações, incluindo as inovações financeiras, surgem para 

atender a demandas que não estão sendo satisfeitas com os produtos ou sistemas vigen-

tes, portanto trazendo consigo novas características. As moedas virtuais peer-to-peer não 

são exceção. Assim é preciso saber quais são as peculiaridades da demanda por essa 

moeda alternativa. As moedas digitais usam um controle descentralizado, ao contrário de 

sistemas bancários centralizados. Centenas de especificações de moedas digitais existem, 

a grande maioria sendo similar e derivada da primeira moeda famosa e popular descentra-

lizada implementada, o Bitcoin. As moedas digitais são menos suscetíveis à apreensão 

devido a ações judiciais e são todas pseudoanônimas. 

Um grande atrativo para a utilização do Bitcoin como meio de pagamento e tran-

sações monetárias, vem de seu anonimato. Os usuários não possuem um cadastro como 

nos bancos convencionais, que possuem nome, endereço ou qualquer informação rele-

vante de seus clientes, por se tratar de um sistema onde não existe uma instituição que o 

gerencie. O sistema não revela quais usuários estão transacionando o Bitcoin, o que fica 

registrado é o histórico que esse arquivo percorreu. Mudar esse conceito é ideal para a 

longevidade da moeda digital. A mudança de paradigma na forma como é monitorado as 

transações financeiras é uma grande oportunidade de se mostrar, que mesmo com todos 

os usuários anônimos o sistema opera de forma a não validar falsidade da moeda e prover 

a rastreabilidade nas transações e sem a cobrança de taxas. Características que se dife-

renciam do sistema financeiro atual praticado mundialmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na maior parte do século XIX, as moedas mais aceitas no mundo tinham seu 

valor convertido em quantidades fixas de metais preciosos, que na época foi visto por mui-

tos como um método bastante arriscado, pois por centenas de anos antes desta prática as 

moedas eram cunhadas diretamente nos metais, o que não deixava dúvidas quanto ao seu 

valor. 

A relação entre a moeda de um país e seus estoques de metais preciosos era 

chamada de Lastro Ouro. O Lastro ouro foi a primeira tentativa de adotar um regime cambial 

fixo por parte dos grandes países da época. Contudo, esse modelo econômico entrou em 

decadência no início da Primeira Guerra Mundial. Pois os países participantes abandona-

ram o padrão ouro, ou seja, os bancos não realizavam a troca do papel-moeda, impressos 

por eles próprios, por ouro. Outro fator, que levou a decadência foram as expansões mo-

netárias e fiscais que desestabilizaram o comercio internacional. Na Inglaterra, por exemplo 

houve a troca da circulação do ouro em espécie por notas do Tesouro. Assim, quase todas 

as grandes economias deram início à emissão de Moeda Fiduciária cujo valor depende, 

basicamente, de crença pública na política econômica dos governos, bem como no desem-

penho de seus bancos centrais.  

Com base no atual cenário de inquietação monetária e, sobretudo, apoiado aos 

movimentos especulativos e em tecnologias que possibilitam a criação e movimentação de 

valores de modo digital, nascem as chamadas Moedas Digitais. 

As moedas digitais surgiram inicialmente no contexto de jogos de computador e 

nas redes sociais, porem com o passar do tempo começaram a participar de transações 

financeiras do mundo real. Atualmente o uso de moedas digitais é comum na compra de 

bens e serviços em diversas partes do mundo. Existem atualmente inúmeras moedas digi-

tais, mas o Bitcoin é o sistema de maior destaque. 

As moedas digitais trouxeram como sua principal inovação a possibilidade de 

realizar transações diretamente entre duas partes, sem a necessidade de envolvimento de 

instituições financeiras para a validação das transações. Ou seja, neste modelo não existe 

a dependência de confiança entre as partes envolvidas para a realização de trocas com 
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uma terceira parte confiável, pois devido a topologia da rede o próprio sistema se encarrega 

de prover a segurança e de validar as transações conforme veremos no próximo capitulo. 

A arquitetura do ponto de vista computacional das moedas digitais é a uma ino-

vação em relação ao modelo financeiro atual. É baseada nas redes peer-to-peer, a mesma 

utilizada para troca de dados na Internet, tais como os sistemas Kazaa, emule e gnutela, 

que utilizam criptografia para garantir a segurança e integridade de todos os dados trafega-

dos. Diferente dos sistemas citados acima em que o foco está na segurança do usuário e 

não na segurança das informações, as moedas digitais focam nos dois, tanto na privacidade 

dos seus usuários garantindo o anonimato através do uso de pseudônimos que não estão 

vinculados a identidade de seus usuários, embora não seja infalível, como na segurança 

de que as trocas monetárias transacionadas na rede são confiáveis, com o uso do block-

chain e das chaves público-privada. Apesar de todos esses aparatos de segurança esse 

sistema monetário não é regido por nenhum órgão competente, o que leva muitos usuários 

da DeepWeb a utilizarem esse meio para realizarem suas transações e até mesmo algumas 

empresas como a Microsoft já aceita pagamentos em Bitcoin.  

Nosso trabalho tem o intuito de explanar sobre o surgimento de moedas digitais, 

suas aplicações no mundo atual e seu lastro. Como também as políticas de segurança, os 

modelos adotados para a anomimação dos usuários sem a quebra na confiança na utiliza-

ção desse modelo de moeda. O modelo da rede implementada no Bitcoin e sua perfor-

mance de maneira detalhada. Com isso, o leitor sem uma pré-instrução sobre o tema será 

escolado de maneira a compreender todos processos e características de uma moeda di-

gital, especificamente o Bitcoin.  

Organizamos essa composição em tópicos de forma a introduzir gradativamente 

o leitor no tema abordado. Primeiramente relatamos um histórico do surgimento da ideia de 

uma moeda digital, até a ideia de liberdade comercial e o não pagamento de impostos a 

uma instituição financeira. Em seguida, referimos sobre a topologia da rede de bitcoin e 

comparamos as demais topologias existentes. Além de caracterizar a segurança e a crip-

tografia utilizada nesse modelo. No capítulo 3, tratamos de quais os meios que a rede utiliza 

para a anomimação dos usuários sem que a segurança, tratada no capítulo anterior, seja 

quebrada. E para finalizar apresentaremos uma síntese do Bitcoin desde o seu surgimento 

até sua aplicação no mundo atual. Assim como a sua mineração e como é realizada uma 

transação entre usuários.  
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2 SURGIMENTO DAS MOEDAS DIGITAIS 

O European Banking Authority, publicou um alerta referente ao uso das moedas 

digitais em dezembro de 2013. Segundo eles “moedas virtuais continuam a ser notícia e 

gozam de uma popularidade crescente”. A EBA classificou moeda digital como “uma mo-

dalidade não regulada de dinheiro digital que não é emitido ou garantido por um banco 

central e que é suscetível de ser utilizado como meio de pagamento”. (EBA, 2013, p. 1). 

Apesar dos governos não aceitarem as moedas digitais como unidades de valor, 

o enorme aumento na busca por este recurso tem causado preocupação, pois apesar des-

tas não se converteram em moedas nacionais, as moedas virtuais estão sendo cada vez 

mais usadas para o pagamento de serviços como oficinas mecânicas, bares, e compra de 

produtos como eletrodomésticos, por exemplo. 

A moeda que será citada neste trabalho é a moeda de fluxo bidimensional, que 

pode ser utilizada tanto no mundo real quanto no mundo virtual, o Bitcoin, esta moeda pos-

sui duas taxas de câmbio, de compra e de venda.  

Além do Bitcoin existem inúmeras moedas digitais, como as moedas físicas, cir-

culando pela rede, denominadas altcoins. A Figura 1 apresenta as dez moedas digitais com 

maior market cap no dia 19 de dezembro de 2016, onde podemos notar alguma semelhança 

com as cotações do mercado da bolsa de valores. Podemos observar na Figura 1 seu valor 

de mercado (Market Cap), o valor de uma unidade em dólar (Price), o valor que está dispo-

nível para ser gerado (Available Supply), o volume de transações em 24h (Volume 24h), a 

variação do valor das moedas em 24 h (% Change 24h) e por fim um gráfico com a variação 

do valor em 7 dias (Price Graph 7d). 
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Figura 1 Lista de moedas digitais 

 

O Bitcoin surgiu em 2008 quando Satoshi Nakamoto publicou um artigo científico 

na lista de discussão The Cryptography Mailing List descrevendo seu protocolo, em 2009 a 

rede começa a funcionar com o lançamento do primeiro cliente bitcoin open source e a 

emissão das primeiras BTC. Em 2010 o valor inicial foi definido por pessoas no fórum 

BitcoinTalk.  

No dia 6 de agosto de 2010, uma fragilidade em seu protocolo foi descoberta. 

Transações não verificadas adequadamente eram incluídas no log de transações, o block-

chain, com isto usuários podiam emitir para si quantidades ilimitadas da moeda virtual, no 

dia 15 de agosto 2010 houve o primeiro caso de fraude, 184 bilhões de BTC foram gerados 

em uma transação e enviados a dois endereços distintos. Em poucas horas a vulnerabili-

dade foi corrigida com o lançamento de uma nova versão do protocolo; a transação adulte-

rada, por sua vez, foi localizada e removida do log de transações. Este foi o único caso na 

história do bitcoin de uma grande falha de segurança exposta e utilizada para fraude.  

Em junho de 2011 o Wikileaks e outras organizações decidiram aceita-la como 

doação, no fim de 2011, a cotação despencou de US$ 30,00 para menos de US$ 2,00, este 

evento foi considerado o "estouro de bolha". 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikileaks
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Em outubro de 2012, BitPay informou a que existia aproximadamente 1000 co-

merciantes aceitando bitcoin como forma de pagamento, em novembro de 2012 o Word-

Press passou a aceitar transações financeiras usando o bitcoin, em fevereiro de 2013 o 

sistema de pagamentos Coinbase anunciou ter vendido mais de US$ 1 milhão em forma de 

bitcoins em apenas um mês. Com a cotação acima de US$ 22,00, o Internet Archive infor-

mou que passaria a aceitar bitcoins como forma de doação e passaria também a oferecer 

aos seus funcionários a opção de receber parte de seus salários em bitcoins. Em março de 

2013 o log de transações blockchain temporariamente dividiu-se em dois logs independen-

tes governados por regras distintas. 

O mercado financeiro passará por uma nova adaptação tendo a perspectiva do 

lastro do Bitcoin. 

3 TOPOLOGIA DA REDE EM MOEDAS DIGITAIS 

Apesar de um imenso número de usuários a rede nas moedas digitais em sua 

maioria é relativamente simples, uma rede descentralizada que usa a capacidade de pro-

cessamentos dos usuários para o seu funcionamento, além de prover o anonimato para 

seus usuários. 

 

Figura 2: Rede descentralizada. 

 

O Bitcoin está entre as moedas mais disseminadas no mundo, abaixo podemos 

observar a distribuição da rede no globo terrestre. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Archive
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Block_chain&action=edit&redlink=1
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Figura 3: Distibuição do Bitcoin no globo terrestre 

3.1 SEGURANÇA 

Uma das maiores preocupações em moedas digitais é prover segurança nas 

transações entre seus usuários, com o conceito de chave público privada alinhado a função 

hash o sistema permite a seus usuários que efetuem transações de forma segura. Neste 

tópico iremos apresentar os recursos usados para prover seguranças as transações efetu-

adas na rede de moedas digitais e descrever com detalhes cada conceito envolvido neste 

assunto. 

3.1.1 Conceito de Chave Pública e Privada 

De acordo com CARISSIMI, ROCHOL E GRANVILLE (2009), tem-se na cripto-

grafia um conceito essencial para a segurança de redes de computadores, uma vez que 

possibilita que haja confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados que circulam 

na rede. Existem basicamente dois modelos de criptografia, quais sejam o modelo de algo-

ritmo simétrico e o assimétrico. O modelo simétrico é caracterizado pela utilização de ex-

clusivamente uma chave para o processo de cifragem e decifrarem dos dados. Isso significa 
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que tanto o remetente, quanto receptor da mensagem possuem a mesma chave, “seu co-

nhecimento é compartilhado e dever ser mantido em segredo por ambos” (CARISSIMI, RO-

CHOL E GRANVILLE, 2009, p.347). 

Já as criptografias usadas nos sistemas de moedas digitais são assimétricas, 

que difere do conceito acima, uma vez que utiliza de um par de chaves, ditas pública e 

privada. Em que uma chave é capaz de executar a operação reversa da outra. Assim, uma 

chave criptografa, a chave pública que é de conhecimento de todos, e a outra descripto-

grafa, a chave privada que não deve ser divulgada a nenhum outro receptor. Existem es-

truturas que possibilitam o uso inverso do usual descrito acima.  

A chave privada deve ser mantida em segredo pelo usuário, protegida preferen-

cialmente por senha, Token ou SmartCard. Que são dispositivos portáteis que funcionam 

como mídias armazenadoras. Em seus chips são armazenadas as chaves privadas dos 

usuários. O SmartCard assemelha-se a um cartão magnético, sendo necessário um apare-

lho leitor para seu funcionamento. Já o Token assemelha-se a uma pequena chave que é 

colocada em uma entrada USB do computador, para sua utilização. Uma vez perdida a 

chave privada, não há como recuperá-la, pois não há como gerar uma chave privada a 

partir de uma chave pública. No caso de perda ou violação da chave privada, todas as 

mensagens desse usuário criptografada pela chave pública combinante não poderão ser 

consideradas secretas e autênticas. Esse usuário deverá gerar um novo par de chaves para 

se reintegrar ao sistema de maneira a seguir todos os parâmetros de segurança.    

  

Para melhor compreensão, segue um modelo de como é uma troca de 

mensagens utilizando a criptografia de chave pública. 

 

Figura 4: Criptografia assimétrica ou de chave pública. 
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Sistemas assimétricos utilizam funções matemáticas em seus algoritmos ao in-

vés de substituições e permutações utilizadas na criptografia simétrica. Eles se baseiam na 

dificuldade em calcular a operação inversa de determinadas operações ou funções mate-

máticas.  Atualmente existem três categorias de problemas matemáticos que geram algo-

ritmos de chaves públicas: 

1. Fatoração inteira (IFP). Dado um número n resultado da multiplicação de dois números 

primos p e q, a dificuldade consiste em encontrar p e q tendo-se somente n, sendo, todos, 

números inteiros positivos. Para números pequenos, um ataque de força bruta pode facil-

mente encontrar a solução, mas para valores maiores de n (da ordem de 1024 bits) isto já 

é não mais válido. Um dos esquemas criptográficos baseados neste problema é o RSA 

(RIVEST, SHAMIR E ADLEMAN); 

2. Logaritmo discreto (DLP). Dada a equação y g x mod p , onde g é um número inteiro positivo 

e p um número primo, ambos conhecidos. A dificuldade é: dado o valor de y calcular o valor 

de x. Da mesma forma que o IFP, para valores grandes de p; x; y e g, da ordem de centenas 

de bits, este cálculo torna-se muito difícil. Os esquemas criptográficos ElGamal e Diffie-

Hellman são baseados neste problema 

3. Logaritmo discreto sobre curvas elípticas (ECDLP). Dada a equação Q l.Pmod n , onde P 

é um ponto sobre a curva elíptica E, n a ordem do ponto P, e l um inteiro no intervalo 0 l 

n 1, a dificuldade está em se encontrar l sabendo-se P e Q. Basicamente os mesmos 

algoritmos desenvolvidos para DLP, podem ser aplicados sobre curvas elípticas. 

Um dos motivos para os estudos nesse modelo criptográfico é uma tentativa de 

resolver dois problemas comuns na criptografia simétrica, como a distribuição de chaves e 

as assinaturas digitais. A distribuição de chaves públicas é feita através de uma infraestru-

tura de chaves públicas (PKI), que é responsável por associar as chaves públicas aos seus 

respectivos proprietários, através da validação por referência de uma entidade de confi-

ança, onde há a confirmação da identidade. Dessa forma, embora a chave continue sendo 

apenas uma entidade matemática, a infraestrutura permite o formalismo e os mecanismos 

de controle que garantem que uma política de distribuição de chaves públicas seja imple-

mentada. 

.  Há três exemplos de algoritmos que utilizam chave público-privado:  

 Confidencialidade o emissor cifra uma mensagem com a chave pública do destinatário a 

decifra com sua chave privada;  
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 Assinatura digital: é a aplicação de uma função matemática sobre as mensagens, como 

no hash, que será explanado na próxima sessão, que irá garantir a autenticidade além de 

que o conteúdo não foi alterado. 

 Troca de chaves: modo usado na troca de chaves de sessão, isto é, chaves simétricas 

válidas apenas para uma sessão de comunicação. 

O Bitcoin utiliza a criptografia de chave público-privado, gerando um par de 

chaves como o conceito descrito nesse tópico, a chave pública é distribuída como o ende-

reço bitcoin, segue um exemplo de um par de chaves público-privado, a primeira é a pri-

vada e abaixo a pública: 

KGLdFwZFJtkr3XGGZFTSd475j7CxjbJSkZXyxi54sGnBWjd8Kc 

1PWpxQEGF1LpV6uomdDmzH7qSsCX7ThUJ 

Apesar de serem distintas são existe uma interligação, pois a chave pública é gerada a 

partir da chave privada, aplicando cálculos matemáticos. 

Uma vantagem da criptografia assimétrica é que a chave privada não é compar-

tilhada, já que o sistema consegue validar a assinatura da chave privada através da chave 

pública e provar sua autenticidade (já que a chave privada não é revelada). Além disso, 

permite o não-repudio, pois é possível verificar as chaves, e também é escalável, possibilita 

que exista uma hierarquia de controle e distribuição de chaves, que pode ser facilmente 

ampliada. 

Em contrapartida, o sistema é lento, devido à complexidade matemática dos al-

goritmos e necessita de uma autoridade certificadora, que garanta a identidade e possuir 

chaves públicas confiáveis. 

 

Dentro da linha dos algoritmos assimétricos temos o RSA que é um algoritmo 

que possui este nome devido a seus inventores: Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman, 

que o criaram em 1977 no MIT. A premissa por trás do RSA é que é fácil multiplicar dois 

números primos para obter um terceiro número, mas muito difícil recuperar os dois primos 

a partir daquele terceiro número. Isto é conhecido como fatoração. Por exemplo, os fatores 

primos de 3.337 são 47 e 71. Gerar a chave pública envolve multiplicar dois primos grandes; 

qualquer um pode fazer isto. Derivar a chave privada a partir da chave pública envolve 

fatorar um grande número. Se o número for grande o suficiente e bem escolhido, então 

ninguém pode fazer isto em uma quantidade de tempo razoável. Assim, a segurança do 

RSA baseia-se na dificuldade de fatoração de números grandes. Deste modo, a fatoração 
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representa um limite superior do tempo necessário para quebrar o algoritmo. Uma chave 

RSA de 512 bits foi quebrada em 1999 pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Holanda, 

com o apoio de cientistas de mais 6 países. Levou cerca de 7 meses e foram utilizadas 300 

estações de trabalho para a quebra. Um fato preocupante: cerca de 95% dos sites de co-

mércio eletrônico utilizam chaves RSA de 512 bits.  

 

Outro algoritmo assimétrico é o de Curvas Elípticas.  Em 1985, Neal Koblitz e V. 

S. Miller propuseram de forma independente a utilização de curvas elípticas para sistemas 

criptográficos de chave pública. Eles não chegaram a inventar um novo algoritmo criptográ-

fico com curvas elípticas sobre corpos finitos, mas implementaram algoritmos de chave 

pública já existentes, como o algoritmo de Diffie e Hellman, usando curvas elípticas. Assim, 

os sistemas criptográficos de curvas elípticas consistem em modificações de outros siste-

mas (o ElGamal, por exemplo), que passam a trabalhar no domínio das curvas elípticas, 

em vez de trabalharem no domínio dos corpos finitos. Eles possuem o potencial de prove-

rem sistemas criptográficos de chave pública mais seguros, com chaves de menor tama-

nho.   

Muitos algoritmos de chave pública, como o Diffie - Hellman, o ElGamal e o 

Schnorr podem ser implementados em curvas elípticas sobre corpos finitos. Assim, fica 

resolvido um dos maiores problemas dos algoritmos de chave pública: o grande tamanho 

de suas chaves. Porém, os algoritmos de curvas elípticas atuais, embora possuam o po-

tencial de serem rápidos, são em geral mais demorados do que o RSA. Como o artigo 

explica: 

 

“Apesar de um imenso número de usuários a rede das moedas digitais em sua maioria não 

é relativamente simples sua compreensão. A rede Bitcoin, segundo ULRICH (2014) “por 

ser uma criptomoeda utiliza-se de criptografia de chave pública e privadas para registrar 

todas as transações efetuadas pelo usuário, todas as transações que ocorrem na economia 

bitcoin ficam registradas em um blockchain simplesmente o grande banco de dados da rede 

bitcoin. Bitcoin pode representar várias coisas para diferentes pessoas por exemplo para 

um simples usuário que bitcoin é uma simples forma de dinheiro assim como o dólar, o real 

só que puramente digital. Já para um usuário perito em ti podemos dizer que bitcoin é sim-

plesmente dados de uma rede P2P que utiliza de criptografia para gerar dados que são 

utilizados com moeda. São infinitas as formas de se explicar varia de acordo com cada 
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ramo de atuação e realidade de cada pessoal mais sem dúvida é uma tecnologia revoluci-

onaria e isso depende de qualquer interpretação. “ (LUIZ PAULO MAIA E PAULO SERGIO 

PAGLIUSI) 

 

Segundo COOK, CANTALUPO E LEE (2009), em tradução livre, "a assinatura 

digital é um método utilizado para verificar se um dado foi ou não modificado enquanto 

transita na rede e para provar a identidade da entidade que criou a assinatura" (p.222).  

 

Esse método se utilizada da criptografia assimétrica, onde a chave privada do 

remetente cifra os dados e a chave pública os decifra. Deste modo, como a chave pública 

é de conhecimento de todos, atesta-se que os dados enviados de fato foram transmitidos 

pelo detentor da chave privada, confirmando a autenticidade da transação. 

3.1.2 Função Hash 

De acordo com PAAR E PELZL (2009), hash é basicamente um identificador único 

de um dado digital, seja este qual for e deve possuir essas propriedades: 

Baixa colisão – essa característica implica que duas entradas de dados aleató-

rias não podem gerar o mesmo hash. Normalmente, os algoritmos não garantem essa pro-

priedade, apenas que a chance de acontecer, matematicamente, é quase nula. Essa pro-

priedade dever se aplicar tanto para dados aleatórios, quanto para dados maliciosamente 

gerados. Ou seja, Sejam F e G informações, h uma função de hash, Fh e Gh o resultado 

das operações h(F) e h(G), respectivamente. Fh = Gh se, e somente se, F = G. 

Função unidirecional – é a propriedade de uma função que não se calcula a seu 

domínio utilizando sua imagem, ou seja, não possui uma função inversa. Exemplificando, 

para qualquer valor Y dado, é computacionalmente inviável encontrar X tal que h(X) = Y; 

não existe h-1.  

Para um bloco de dados de tamanho qualquer, a função hash produz um hash 

de tamanho fixo de saída, com baixo custo computacional. Este intervalo é, geralmente, 

dado pelo número de bits. Por exemplo, uma função de hash de 256 bits mapeia informa-

ções para naturais entre 0 e 2256. 
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Figura 5: Entrada e saida de dados na função hash 

 

Como é possível verificar na Figura 5 cada mensagem diverge uma da outra e 

gera um hash diferente, quando expostos a mesma função hash. Cabe salientar que a di-

ferença da segunda mensagem para a terceira é apenas uma palavra. Uma alteração qual-

quer na mensagem irá resultar em um hash completamente diferente. Como com alteração 

de um espaço a mais ou a menos, um caráter apenas fará com que o resultado do hash 

seja alterado.   

 

Exemplos de Funções Hash 

 

Função hash são especialmente uteis para verificar a consistência de informa-

ções, já que possuem a propriedade de serem não-reversíveis, ou seja, dado um valor de 

hash F(h), não é possível obter F sem gastar uma enorme quantidade de tempo de proces-

samento. 

 

SHA-256 é uma função de hash criptográfico da família SHA-2, publicada origi-

nalmente em 2001 pela National Security Agency. Ela produz valores de saída com 256 bits 

de comprimento e é largamente utilizada pelo protocolo bitcoin.  

A palavra em ASCII pataca produz como saída o seguinte número hexadecimal: 

5bd8fe90f9998ceaf0b08f43fff10e7393a21e32a1dfc8d9da6f4a9d68be4d98 

 

RIPEMD-160 assim como o SHA-256, o RIPEMD-160 é uma função de hash 

criptográfico, publicada em 1996 pelos pesquisadores Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers 

e Bart Preneel da Katholieke Universiteit Leuven. Como saída, produz valores de 160 bits, 

e também é utilizada pelo protocolo bitcoin.  
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A palavra em ASCII pataca produz como saída o seguinte número hexadecimal: 

816dc3518886581869df3267999a97229ad2f09e 

3.2 PROOF-OF-WORK 

O sistema prova de trabalho (tradução livre de proof-of-work) é um modelo pro-

posto apresentado na 12ª Conferência Internacional de Criptologia em 1992. A ideia surgiu 

para combater o envio de e-mails indesejados, provando que uma certa quantidade de tra-

balho foi realizada pelo remetente, afim de que o destinatário aceite o e-mail. Ou seja, proof-

of-work é uma seleção de dados obtida de maneira complexa de forma que envolve custo 

e tempo para sua obtenção. É uma espécie de tarefa que é acrescentada somente para 

dificultar a solicitação/processo. Com isso, prova que para se obter a seleção desses dados 

específicos há necessidade de processar essa tarefa-desafio várias vezes, por meio de 

tentativa e erro, até que o resultado seja valido, que satisfaça determinadas regras pré-

estabelecidas. Esse conceito pode ser aplicado nas mais diferentes demandas, por exem-

plo, dificultar a tentativa de um programa malicioso que fica processando combinações ale-

atórias para deduzir a senha de um usuário. Nessa situação, para cada tentativa o servidor 

exige que a cada tentativa seja enviada uma prova de trabalho, reduzindo drasticamente a 

velocidade de tentativas de combinações do programa.  

No Bitcoin, por ser apenas um registro em um banco de dados, parece que pode ser 

produzido infinitamente à primeira vista, gerando o problema do excesso de moeda, ou 

seja, inflação. Porém, sem entrar em detalhes técnicos, o protocolo foi construído para con-

trolar de forma ordenada a produção de bitcoins, ou seja, não há infinitos bitcoins no banco 

de dados. Todos os bitcoins foram e são produzidos pela técnica de proof-of-work, onde o 

participante deve provar que executou um esforço computacional considerável, assim a 

produção de bitcoins é mantida em uma taxa definida pelo protocolo. Essa taxa é reduzida 

periodicamente até atingir zero, quando chegaremos ao nível máximo de bitcoins produzi-

dos e em circulação. 
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4 ANONIMAÇÃO 

Neste capitulo traremos discussões sobre as tecnologias do anonimato, como 

criptografia, moedas digitais, aplicadas ao objeto de pesquisa. 

 

4.1 CRIPTOGRAFIA E APLICAÇÕES: 

Os primeiros registros da arte de cifrar mensagens datam de 2.000 a.C., no 

Egito. Segundo Ulrich (2014), historicamente a criptografia foi utilizada por Estados em as-

suntos ligados a guerras e a questões diplomáticas com o objetivo de interceptar mensa-

gens e de desvendar comunicações encriptadas. Até o século XX, ela se preocupava prin-

cipalmente com padrões linguísticos e com a análise de mensagens, como o próprio nome 

diz (criptografia, do grego kryptós, “escondido”, e gráphein, “escrita”). Porém, é com a difu-

são e com a popularização da computação que ela atinge seu ápice. Atualmente, a cripto-

grafia é uma ramificação do campo da matemática. Na contemporaneidade, ela é usada 

principalmente em telecomunicações, em sites de comércio online e em sites e sistemas 

bancários, oferecendo um alto nível de segurança para os mesmos.  

 

A Internet foi construída a partir da Arpanet, uma rede formada no contexto da 

Guerra Fria e com objetivos militares e acadêmicos. Sua evolução, desde o início, sofreu 

influências da cultura hacker que, por sua vez, carregava valores da contracultura norte-

americana da década de 1960. Nessa época não existia uma instituição proprietária da 

rede, pois, a partir da década de 1970, ela era vista como um experimento coletivo, con-

forme explica o pesquisador SÉRGIO AMADEU SILVEIRA (2009).  

Segundo Julian Assange (ASSANGE et. al., 2013), nosso “universo físico” pro-

porciona a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos que algo seja codificado com segu-

rança e confiabilidade. A criptografia é vista como ferramenta de libertação pelos chamados 

cypherpunks. No capítulo de apresentação do livro “Cypherpunks: liberdade e o futuro da 

internet” há uma breve explicação acerca do termo. Os cypherpunks defendem a utilização 
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da criptografia e de métodos similares como meio para provocar mudanças sociais e políti-

cas. Criado no início dos anos 1990, o movimento atingiu seu auge durante as ‘criptoguer-

ras’ e após a censura da internet em 2011, na Primavera Árabe”. Manuel Castells diz que 

o rápido desenvolvimento de tecnologias de proteção da privacidade é exatamente o que 

preocupa os governos, estimulando suas tentativas de proibir o uso privado de tecnologias 

de criptografia e de declarar seu uso e venda ilegais. Segundo CASTELLS (CASTELLS, 

2003, p. 151) 

JULIAN ASSANGE continua, temos as soluções técnicas – serviços descentra-

lizados, cada um hospedando seus próprios dados, criptografia, usuários confiando nos 

provedores próximos a eles, que os ajudam com serviços de dados criptografados e assim 

por diante. E temos as opções políticas, sobre as quais já falamos. Precisamos de um sof-

tware livre que todo mundo possa entender, que todo mundo possa modificar e que todo 

mundo possa examinar para verificar o que ele está fazendo. Acho que o software livre 

constitui uma das bases para uma sociedade online livre, para termos o potencial de sem-

pre controlar a máquina, não permitindo que ela nos controle. Precisamos de ferramentas 

de comunicação como o Tor para ser possível nos comunicar só com as pessoas com as 

quais queremos nos comunicar." (ASSANGE et. al., 2013, p. 79). 

 

Sendo assim, passaremos a discutir ao longo deste capítulo as principais carac-

terísticas e aplicações das tecnologias que são fundamentais para a existência e manuten-

ção do objeto empírico deste trabalho. O comércio de drogas ilícitas na internet só é possí-

vel graças a recentes tecnologias como o Tor e moedas digitais, pois, juntos, eles garantem 

o anonimato de vendedores e de compradores, tornando bastante difícil para as forças re-

pressoras a missão de erradicar as atividades. A deep web, se constitui como o espaço 

anonimizado em que se encontra o objeto de pesquisa em questão. Enquanto a surface 

web refere-se a páginas facilmente encontradas por mecanismos de busca, como o Google, 

por exemplo, a deep web é um compilado de páginas que, por serem criptografados e não 

serem indexados pelos mecanismos de busca, não está presente nos resultados desses 

mecanismos convencionais, mesmo que contenham a expressão ou as palavras-chave 

pesquisadas pelo usuário. Cada página da rede possui padrões que a registram em servi-

dores. Caso não sigam os padrões definidos, as mesmas ficam à margem da listagem dos 

resultados da pesquisa. Aqui, cabe destacar a definição de web invisível proposta por Sher-

man e Prince. Trata-se de páginas de textos, arquivos, muitas vezes de alta qualidade e 
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com autoridade informacional disponíveis na World Wide Web cujos motores de buscas 

gerais não podem, devido a limitações técnicas, ou não querem, por escolha deliberada, 

adicionar aos seus índices de páginas Web. Às vezes, também é referida como ‘Web Pro-

funda’ ou ‘material escuro’ (apud MONTEIRO; FIDENCIO, 2013, p. 38). 

 

Não existe uma estimativa que seja consenso entre os pesquisadores a respeito 

da dimensão do tamanho da deep web em comparação com a surface web. Segundo Berg-

man (The Deep Web: Surfacing Hidden Value, 2001): 

 As informações públicas são comumente de 400 a 500 vezes maior que 

as definidas da World Wide Web.  

 A Deep Web contém 7.500 Terabytes de informações comparadas a 19 

Terabytes de informação da Surface Web.  

 A Deep Web contém aproximadamente 550 bilhões de documentos indi-

viduais comparados com 1 bilhão da Surface Web.  

 Existem mais de duzentos mil sites atualmente na Deep Web. 

  Seis das maiores enciclopédias contém cerca de 750 Terabytes de infor-

mação, suficiente para exceder o tamanho da Surface Web quatro vezes.  

 Em média, seus sites recebem 50% mais tráfego mensal, ainda que não 

sejam conhecidos pelo público em geral.  É a categoria que mais cresce 

no número de novas informações sobre a Internet. 

 A Deepnet, como também é conhecida a Deep web, tende a ser mais 

estrita, com conteúdo mais profundo, do que sites convencionais. A pro-

fundidade de conteúdo de qualidade total é de 1.000 a 2.000 mil vezes 

maior que a da superfície. Seu conteúdo é altamente relevante para todas 

as necessidades de informação, mercado e domínio. Mais da metade 

desse conteúdo reside em tópicos específicos em bancos de dados. Um 

total de 95% é informação acessível ao público não sujeita a taxas ou 

assinaturas. 

 

A figura 6 retrata os barcos como os buscadores web, o Google e o Bing por 

exemplo. Os peixes representam os sites, logo os peixes fisgados pelos barcos são os sites 
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indexados por essas ferramentas. Notamos que existem poucos peixes fisgados em rela-

ção aos livres e que a grande maioria estão no fundo, ou seja, na deep web. Com isso 

notamos que a deep web é infinitamente maior em comparação com a Surface web. 

              

Figura 6: Surface web X deep web 

 

Uma das principais tecnologias para se ter acesso à deep web é uma aplicação 

chamada Tor (The Onion Router), que possibilita que os usuários naveguem de maneira 

anônima. De acordo com Beckett, “o desenvolvimento inicial do Tor era para o Laboratório 

de Pesquisa Naval Americano, para proteger a comunicação governamental. ” (apud MON-

TEIRO; FIDENCIO, 2013, p. 43). Hoje, ele é usado todos os dias com uma grande varie-

dade de propósitos por “pessoas normais”, militares, jornalistas, policiais, ativistas entre 

outros. Segundo definição do site oficial do projeto, é uma “rede de túneis virtuais” que 

possibilita que as pessoas e as organizações possam aumentar a sua segurança e privaci-

dade na internet. Ele permite que desenvolvedores de softwares possam criar novas ferra-

mentas de comunicação com recursos de privacidade internas. Além disso, o Tor fornece 

a base para uma série de aplicações que possibilitam que organizações e indivíduos parti-

lhem informações através de redes públicas sem a preocupação de terem suas identidades 

reveladas. Tor esconde o usuário por entre os outros usuários da rede, de modo que, 
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quanto maior e mais diversificada é a base de pessoas que o utilizam, mais o anonimato 

será protegido. 

4.2 MOEDAS DIGITAIS: 

No livro “Cypherpunks: liberdade e o futuro da internet”, os autores remontam 

uma parte da história das moedas virtuais. A primeira delas foi o eCash, criada em 1994 

pelo cientista da computação e estudioso de criptografia David Chaum em oposição à Visa 

e à MasterCard – empresas que detêm boa parte das informações relativas a transações 

monetárias entre os indivíduos ao redor do globo. Apesar de se basearem em uma autori-

dade central, as moedas chaumianas, como ficaram conhecidas, usam protocolos cripto-

gráficos concebidos por Chaum para garantir o anonimato das transações na rede. Ainda 

que não tenha caído no gosto popular, o eCash representou a primeira tentativa de criar 

uma moeda virtual e anônima.  

A partir das ideias defendidas no Manifesto Cypherpunk que programadores do 

mundo inteiro passaram a concentrar suas forças na criação de moedas eletrônicas que 

permitissem o comércio anônimo e protegido por chaves criptográficas. Embora o Bitcoin 

tenha se consagrado como o primeiro sistema de criptomoeda realmente funcional, vários 

outros entusiastas do conceito passaram a desenvolver seus próprios protocolos e divulgá-

los em fóruns ao redor da web. O Litecoin um outro exemplo de criptomoeda, surgiu em 

outubro de 2011 e destaca-se por não necessitar de tanto poder de processamento em 

suas transições em comparação ao Bitcoin. O processamento de blocos, por exemplo, 

ocorre a cada 2,5 minutos, contra os 10 minutos do Bitcoin. Além disso, os pacotes de 

dados do Litecoin são bem mais simples e podem ser minerados através de hardwares 

mais modestos, dispensando o uso de máquinas criadas especialmente para essa finali-

dade. É possível encontrar outras moedas bastante desconhecidas e que são utilizadas por 

um número menor de pessoas mesmo que ainda assim funcionem perfeitamente. A Peer-

coin, por exemplo, surgiu em agosto de 2012 e anunciou mais segurança para as suas 

transações. Já a Feathercoin, por sua vez, é bem mais recente: está em atividade desde 

abril de 2013 e combina alguns recursos de segurança da Peercoin com a leveza oferecida 

pela Litecoin. Além da Terracoin, a Freicon, a PhenixCoin e a AnonCoin. Pesquisando sobre 
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o assunto em sites afins, é possível encontrar mais de 80 criptomoedas diferentes, entre 

algumas que já foram desativadas e outras que ainda estão em desenvolvimento. Existe 

inclusive, alguns protocolos com nomes bastante curiosos, como Noirbits, Nuggets, Time-

Koin, Sexcoin, criado especialmente para ser usado na indústria pornográfica, e WorldCoin. 

5 BITCOIN 

Seguindo na linha do tempo do desenvolvimento das criptomoedas, foi só em 

2009 que começou a prosperar a primeira moeda digital realmente eficaz, segundo Jacob 

Appelbaum (ASSANGE et. al., 2013). Ninguém sabe ao certo quem é o inventor – ou se 

existe um grupo de inventores – responsável pela moeda chamada Bitcoin. Sob o pseudô-

nimo de Satoshi Nakamoto, lançou-se, em 2008, num fórum online aberto sobre criptogra-

fia, um documento que detalhava o funcionamento da nova moeda.  

 

Podemos conceitualizar o Bitcoin como uma moeda digital peer-to-peer (par a 

par), de código aberto e que não depende de uma autoridade central encarregada de criar 

unidades monetárias e de verificar e controlar transações. Uma rede peer-to-peer é consi-

derada descentralizada, ou seja, a força computacional é distribuída e não há um servidor 

centralizado. Dessa forma, a rede é global e composta de milhares de usuários que atuam 

como seus próprios intermediários. Todas as transações que ocorrem na economia Bitcoin 

são registradas em uma espécie de livro público e distribuído chamado de blockchain, o 

que nada mais é do que um grande banco de dados público, contendo o histórico de todas 

as transações realizadas desde o seu surgimento em 2009. Como bem explica Fernando 

Ulrich (2014), no caso do Bitcoin 

 

"[...] a rede peer-to-peer desempenha uma função fundamental: a de garantir a distribuição 

do blockchain a todos os usuários, assegurando que todos os nós da rede detenham uma 

cópia atual e fidedigna do histórico de transações do Bitcoin a todo instante." (ULRICH, 

2014, p.45). 
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O suposto anonimato que a moeda digital permite aos seus usuários provém de 

um erro de entendimento não só do Bitcoin, mas da ideia de moeda digital em si (REID, 

2008). Observe que; se uma pessoa entrega para outra em dinheiro “vivo”, não há interme-

diário nem registro da transação. E, se neste processo, ambos não se conhecerem, pode-

se dizer que a transação é completamente anônima. Deduz-se, que o anonimato é fato 

comum no nosso dia-a-dia, o que não ocorre em se tratando da moeda digital. 

 

Apesar das transações online até hoje necessitarem de um terceiro intermediá-

rio, elas não são anônimas. A Mastercard, por exemplo, mantém o registro de toda a vez 

que seus usuários enviam dinheiro. E devido às contas na Mastercard serem amarradas 

nas respectivas contas bancárias, as identidades dos envolvidos na transação é provavel-

mente conhecido. 

 

Ainda que não garanta totalmente o anonimato dos usuários, a rede Bitcoin per-

mite o uso de pseudônimos. As chaves públicas de todas as transações, chamadas de 

“endereços Bitcoin”, são registradas no blockchain e não estão vinculadas à identidade de 

ninguém. Todavia, o endereço IP do usuário pode ser facilmente registrado quando alguém 

realiza uma transação usando Bitcoins. Para aumentar as chances de manter o anonimato, 

faz-se necessário o uso de softwares como o Tor, conforme já discutimos anteriormente. 

Por isso, a combinação de criptomoedas com a tecnologia Tor permite que os usuários 

efetuem compras e vendas sem a preocupação de serem descobertos. 

 

O Bitcoin encaixa-se em algum ponto entre esses dois extremos. Por um lado, 

Bitcoins são como dinheiro vivo, pois, quando um usuário envia moedas a outro, o primeiro 

não mais as possui, e o outro passa a possuí-los, não há nenhum terceiro intermediário 

entre eles que conhece suas respectivas identidades. Por outro lado, o fato de que a tran-

sação ocorreu entre duas entidades, em determinado dia e hora, com certa quantidade, 

além de outras informações, é registrado. 

 

A economia Bitcoin depende dos usuários que proveem a força computacional 

para realizar os registros das transações. A eles damos o nome de “mineradores”, que são 

recompensados pelo seu trabalho com novos Bitcoins recém-criados. Segundo Ulrich 
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(2014), “Bitcoins são criados ou ‘minerados’ à medida que milhares de computadores dis-

persos resolvem problemas matemáticos complexos que verificam as transações no block-

chain” (ULRICH, 2014, p. 19). Ou seja, cada “minerador” contribui com a força de proces-

samento de seu computador visando à sustentação da infraestrutura que mantém e valida 

o sistema. O processo de mineração não se dará infinitamente, tendo a rede Bitcoin sido 

projetada para imitar a escassez do ouro na Terra. Somente poderão existir 21 milhões de 

unidades da moeda, número esse previamente conhecido pelos usuários de Bitcoin. 

 

A criptografia, cuja importância já discutimos anteriormente, desempenha espe-

cificamente três funções essenciais na economia Bitcoin. Primeiramente, ela impossibilita 

que um usuário gaste os Bitcoins da “carteira” de outro usuário. Em segundo lugar, impede 

que o blockchain seja violado e corrompido e, por fim, pode ser usada para encriptar uma 

“carteira”, de modo que somente o proprietário possa utiliza- lá através de uma senha defi-

nida por ele próprio. Aliada ao software Tor, a rede Bitcoin constitui um sistema de paga-

mentos extremamente seguro e confiável para quem o utiliza. 

 

Há vantagens expressivas que podem ser atribuídas ao sistema Bitcoin. Ele 

pode ser muito benéfico ao facilitar o acesso ao capital por grupos controlados ou censura-

dos por governos tiranos, possibilitando a privacidade financeira dos mesmos. Além disso, 

uma das maiores vantagens do Bitcoin está na redução dos custos das transações. Se-

gundo Ulrich (2014), não há fronteiras políticas à moeda digital. 

Como Ulrich (2014) bem nos traz, “Bitcoin não é apenas uma forma de realizar transações 

globais com baixo ou nenhum custo. Bitcoin é, em realidade, uma forma de impedir a tirania 

monetária. Essa é a sua verdadeira razão de ser.” (ULRICH, 2014, p.105). 

 

“O Bitcoin é, então, durável e perfeitamente divisível, embora incorpóreo. Ademais, um 

Bitcoin é insuperavelmente uniforme, porque sua homogeneidade é matemática (por defi-

nição) e não física (não depende de medições empíricas relativas a um padrão), sendo 

tecnicamente impossível falsificá-lo. O ouro, ao contrário, depende de verificações e com-

provações quanto a sua pureza e massa. Já o papel-moeda, embora seja bastante homo-

gêneo, pode ser mais facilmente falsificado, dificultando a distinção de unidades monetárias 

genuínas das ilegítimas. ” (ULRICH, 2014, p. 66). 
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É importante ressaltar que muitas das ditas desvantagens e riscos de segurança 

enfrentados pelo Bitcoin são similares àqueles que o dinheiro tradicional também sofre. 

Notas de papel-moeda podem ser roubadas, destruídas e perdidas.  

 

O sistema Bitcoin está frequentemente associado a atividades criminosas, prin-

cipalmente por ser bastante difícil associar transações registradas no blockchain a identi-

dades pessoais. O “dinheiro-vivo”, historicamente, é o mais utilizado por lavadores de di-

nheiro no intuito de não deixar rastros de suas movimentações. (ULRICH, 2014). Apesar 

de seu uso em atividades ilícitas, jamais se considerou banir o papel-moeda tal qual alguns 

governos consideram fazer a respeito da rede Bitcoin.  

 

Apesar de o Bitcoin ser uma das primeiras implementações de um sistema de 

moeda digital baseado em criptografia para controlar a criação e transferência de dinheiro, 

o conceito de criptomoeda foi introduzido primeiramente por Wei Dai, em 1998. A ideia de 

criptomoeda baseava-se na noção de que o dinheiro é qualquer meio utilizado na troca e 

compra de bens e serviços. Assim como qualquer moeda corrente, a criptomoeda tem valor 

porque acreditamos que ela tem valor. 

O dinheiro do sistema Bitcoin são os bitcoins (frações dos bitcoins são conheci-

das como Satoshi). Como no sistema bancário, podemos possuir bitcoins e transferi-los a 

outra pessoa, porém de forma anônima e independente de órgãos reguladores para moni-

torar, verificar e aprovar as transações entre clientes e gerenciar a quantidade de dinheiro 

em circulação. Ao invés disso, sua garantia depende de uma rede de computadores peer-

to-peer constituída por máquinas de usuários. Cada computador dessa rede mantém uma 

cópia de um arquivo de contas e registros transacionais. 

Desse modo, a rede é responsável basicamente por administrar a criação de 

novos bitcoins e as transferências entre usuários. 

 

Neste capitulo iremos estudar a fundo o Sistema Bitcoin. 
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5.1 SURGIMENTO DO BITCOIN 

No artigo Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System, de Satoshi Nakamoto 

(2008) referência diretamente aos antecessores como o b-Money de Wei Dai e 

o Hashcash de Adam Back. Satoshi foi objetivo ao declarar a motivação técnica que o ins-

pirava e deu grande relevância ao Bitcoin, ao finalizar o documento concluindo que havia 

proposto uma forma efetiva de realizar transações financeiras totalmente digitais entre duas 

partes sem que um intermediário fosse necessário para atribuir confiança ou segurança ao 

sistema, estando essas características integralmente difusas na rede descentralizada que 

constituiria o sistema. 

O comunicado de Nakamoto (2008) foi recebido com opiniões diversas, atraindo 

o ceticismo de alguns, uma vez que propunha uma solução prática a um problema que 

perdurava por mais de 25 anos na Ciência da Computação, referente à eventual impossibi-

lidade de se gerar e manter consenso em redes distribuídas, e que já havia sido alvo de 

muita especulação teórica sem grandes resultados práticos. Pouco mais de 2 meses após 

a publicação de seu comunicado teórico e da repercussão subsequente na lista de discus-

sões sobre criptografia, Satoshi Nakamoto disponibilizou no dia 3 de janeiro de 2009 a pri-

meira versão (v0.1) do software Bitcoin. O dia exato do nascimento do Bitcoin, no entanto, 

é o dia 03 de janeiro de 2009, quando foi feita a primeira transação por meio do sistema, 

acompanhada de uma mensagem que fazia alusão a uma manchete do jornal britânico The 

Times daquele mesmo dia. A manchete dizia “THE TIMES 03/JAN/2009 CHANCELOR ON 

BRINK OF SECOND BAILOUT FOR BANKS” uma clara crítica do criador do Bitcoin ao 

sistema financeiro internacional vigente. Pela primeira vez em mais de duas décadas de 

pesquisas e proposições teóricas nesse campo, o conceito de um sistema descentralizado 

para transferência de bens digitais se concretizava, para além dos artigos científicos. Em 

seus dois primeiros anos de existência, o Bitcoin era conhecido apenas por um pequeno 

nicho, formado majoritariamente por cientistas da computação. Apenas em meados de 

2010 a unidade (1 bitcoin) passou a ter suas cotações de referência em relação a moedas 

nacionais como o dólar, tendo atingido paridade. Durante os anos de 2011 e 2012, 

o Bitcoin seguiu como um grande ativo especulativo, dados sua natureza escassa como a 

de commodities feito o ouro, a ausência de fricções para transacioná-lo globalmente e o 

grande potencial de uso futuro da tecnologia, combinados a um número ainda relativamente 

pequeno de estabelecimentos que o aceitavam como meio de pagamento em si. Em 2013, 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
http://www.weidai.com/bmoney.txt
http://www.hashcash.org/
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/lamport/pubs/byz.pdf
https://web.archive.org/web/20090303195936/http:/bitcoin.org/
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a partir de uma soma de fatores envolvendo economia, política e uma grande repercussão 

midiática da tecnologia o Bitcoin atingiu uma ascensão meteórica que o lançou ao mains-

tream, com o início de um novo ciclo em sua existência. Fenômeno que vem se expandindo, 

marcado pelo interesse e a pesquisa de grandes empresas, instituições financeiras e fun-

dos de investimento focados em startups voltadas a aprimorar o ecossistema do Bitcoin ou 

criar serviços inovadores baseados no protocolo. 

Até hoje segue o mistério sobre quem é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. 

O que se sabe sobre ele é que criou um dos mais interessantes experimentos monetários 

dos últimos anos. 

Satoshi Nakamoto é o pseudônimo da pessoa ou grupo que criou o protocolo 

original do bitcoin, em 2008, e lançou a rede bitcoin, em 2009. Além do próprio bitcoin, 

nenhuma outra referência a essa identidade foi encontrada. Seu envolvimento no protocolo 

original parece ter se encerrado em meados de 2010. Alguns jornais, como o The New 

Yorker e o Company tentaram encontrar a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto. A 

investigação do Fast Company informou que existe indícios de haver uma ligação entre 

uma patente de criptografia requisitada por Neal King, Vladimir Oksman e Charles Bry em 

15 de agosto de 2008 e o registro do domínio bitcoin.org, criado 72 horas depois. Os três 

homens envolvidos na petição de patente negaram explicitamente serem Satoshi Naka-

moto. 

Em 2016, Craig Wright, um cientista da computação australiano concede uma 

entrevista a vários órgãos de imprensa e assume ser Satoshi Nakamoto. Wright nunca deu 

evidencias de tal fato. E no mesmo ano desiste de comprovar que foi o inventor do Bitcoin, 

quando os jornalistas Rory Cellan-Jones, Jon Matonis e Gavin Andresen enviaram paga-

mentos para contas que supostamente são de Nakamoto para que Wright devolvesse o 

dinheiro, assim comprovando sua identidade. Porém tal façanha nunca foi concretizada. 

Em uma situação Wrigth escreve em sua página, logo após ter apagado todo conteúdo: 

"Acreditei que podia fazer isso. Acreditei que podia deixar os anos de anonimato e segredos 

para trás. Mas conforme os acontecimentos desta semana se desenrolaram e eu me pre-

parava para publicar uma prova de acesso às primeiras chaves, eu caí. Eu não tenho a 

coragem. Eu não consigo". Com isso a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto ainda 

não foi revelada. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_New_Yorker
https://pt.wikipedia.org/wiki/The_New_Yorker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criptografia
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5.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA BITCOIN: 

Nesta seção iremos descrever o funcionamento do Bitcoin através de suas tran-

sações. 

Quando um usuário transfere Bitcoins para outo usuário o que ocorre de fato é 

a troca da titularidade daqueles Bitcoins que estão sendo transferidos. Já no início do pro-

cesso a rede verifica se existe saldo disponível para efetuar a transação através da leitura 

do blockchain evitando assim que exista uma transferência sem que haja saldo para o um 

determinado usuário. O blockchain é um banco de dados público de todas as transações 

Bitcoin até então realizadas e a prova de violação. 

Para ingressar em uma rede Bitcoin é preciso que o usuário utiliza uma carteira. 

Diferente do mundo real em que guardamos o dinheiro em nossa carteira, em Bitcoin uma 

carteira armazena apenas as credenciais digitais necessárias para efetuar as transferên-

cias. Existem vario tipos de carteira, contudo neste trabalho iremos usar o tipo “Software de 

Carteira” ou “Software de Wallet” que nada mais é do que um aplicativo instalado em seu 

equipamento. Após a instalação da carteira o usuário precisa se conectar com a blockchain 

fazendo o download da mesma, de forma que possua status completo da rede, finalmente 

a carteira está apta a ser usada e o usuário poderá iniciar suas transações. Na figura abaixo 

podemos observar um exemplo de “Software de Wallet”. 

 

 

Figura 7: Modelo de “Software de Wallet” 
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O início de uma nova transação tem como entrada o hash da transação anterior 

e a chave pública do próximo usuário, ambos passam por um processo de soma para a 

validação dos dados e em seguida são assinados com a chave privada do usuário atual. O 

usuário em posse do bitcoin envia a mensagem assinada em broadcast pela rede. Con-

forme os nós da rede vão recebendo as mensagens criptografadas, os mesmos verificam 

sua autenticidade usando a chave pública do antigo usuário e enviam as mensagens con-

firmando a transação. Deste modo é criado um consenso na validação das transações, 

contudo este consenso se refere a uma confirmação regional. Abaixo apresentaremos uma 

imagem que elucida este processo de forma mais simplificada. 

 

Figura 8: Transferência de Bitcoin 

 

Logo em seguida é preciso obter a validação global da transação pela rede 

Bitcoin. Segundo Da Silva: “O conjunto de todas as transações dos últimos 10 minutos, 

segundo o timestamp da proof-of-work, blockchain, é usado pelos mineradores no processo 

de criação de blocos, denominado “prova de trabalho”, que irá compor a blockchain. Desse 

modo, os mineradores processam essa coletânea de transações e executando o algoritmo 

do Bitcoin, encontrando como resultado um bloco válido que irá compor a blockchain. Só 

então, toda a rede confirma a transação, tornando-a irrevogável. 

Uma verdadeira linha do tempo de transações é incluída de forma contínua na 

cadeia de blocos da blockchain. Estes blocos não podem ser alterados sem refazer todo o 

trabalho requerido para criar os blocos posteriores ao modificado. A “cadeia longa”, isto é, 
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a maior sequência de blocos da blockchain, serve não somente como prova de uma se-

quência de eventos, mas também registra a sequência de eventos que foi verificada pela 

maioria do poder computacional da rede Bitcoin. ”  

Os endereços Bitcoin são oriundos das chaves pública e privada afim de facilitar 

a distribuição e leitura. Elas são a identificação única do remetente e destinatário nas tran-

sações e são representados através de uma sequência aleatória de números e letras mai-

úsculas e minúsculas, começando com o digito 1 ou 3. Cada endereço é criado através de 

um algoritmo que associa a um par de chaves criptográficas, pública e privada, utilizando o 

algoritmo ECDSA (Elliptc curve DSA). 

 

Exemplos: 19fWW9Pq5knHTKErjdrebprQdPLkGTjpVQ 

16AzM7BuUh9s6787zaHKh9QFUbyUapKkKP 

 

É importante frisar que os endereços não são equivalentes a contas bancárias. 

Cada endereço contido na cadeia de blocos tem ou já teve, pelo menos alguma vez, alguma 

quantidade de bitcoins associado a ele. Deste modo podemos confirmar que existe mais de 

um endereço bitcoin para a mesma carteira e seu saldo logicamente é a soma de todos 

endereços contidos na mesma. 

O fato do endereço Bitcoin se originar da chave privada traz um grande problema 

ao usuário no caso de perda da chave privada associada a este endereço, pois o ele não 

terá mas acesso ao endereço e por consequência perderá o saldo associado ao mesmo. 

Portanto é de estrema importância existir uma rotina de backup das chaves. Outro fato de 

importância a se ressaltar é a possibilidade de existir um mesmo endereço para dois usuá-

rios diferentes, entretanto esta é uma possibilidade tão pequena que podemos dizer que é 

improvável que isto ocorra. 

No sistema Bitcoin o conceito de cadeia de bloco se destaca como um grande 

diferencial no que se refere a segurança das transações, todas as transações que já foram 

efetuadas estão gravadas nele e todos os nós da rede tem acesso a esta cadeia de bloco, 

que tem como principal objetivo evitar o Double Spending, que consiste em um gasto de 

um mesmo bloco de moedas em mais de uma transação. Os principais tipos de Double 

Spending são Ataque de Corrida (Envio sucessivo de duas transações conflitantes na rede 

Bitcoin), Ataque Finney (na segunda parte da transação um bloco é criado e inclui uma 

transação que referencia ele mesmo como beneficiário) e Ataque 51% (o atacante possui 
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51% ou mais do poder computacional da rede Bitcoin, com isto é possível que ele controle 

cada transação presente na cadeia de bloco, como se apenas um usuário representasse a 

maioria de votos dos servidores distribuídos para validação de transferências.). 

A cadeia de bloco trabalha dificultando estes ataques evitando a manipulação 

das transações que estão inseridas na cadeia devido ao fato de cada bloco possuir um 

hash do bloco anterior. Com isto, a rede Bitcoin mapeia cronologicamente todas as transa-

ções com a cadeia de bloco. A modificação de um bloco é um empecilho enorme aos ata-

cantes, pois alterar um bloco tem como consequência a necessidade de reestruturar todos 

os blocos mais antigos, desde o bloco original. 

Possuindo código aberto e transparente a seus usuários, ausência de uma au-

toridade central e o fato da moeda ser descentralizada o Bitcoin transmite a alguns usuários 

uma impressão duvidosa, mas não é correto julgar a rede Bitcoin com base nestes atributos. 

Existe a chance de que um bug descoberto recentemente ou uma vulnerabilidade na segu-

rança do cliente padrão leve a uma divisão da blockchain, mas isto é improvável. 

O ritmo das atualizações no software básico vem diminuindo notoriamente, logo, 

podemos concluir que a rede está mais estável e segura. O sistema Bitcoin desenvolvido 

por Satoshi está no ar deste de 2009 e até os dias atuais não foram encontradas vulnera-

bilidades que possam comprometer o funcionamento do sistema. 

Existe a possibilidade de que ocorra uma separação da cadeia de blocos que 

pode ser ocasionada por tentativas de ataque, divergências de versão, mudança do cliente 

ou pela falta da Internet por um longo período. Caso isto ocorra a cadeia mais longa será 

considerada como segura para todos os fins, enquanto toda as movimentações da cadeia 

mais curta que não forem encontradas na cadeia mais longa serão consideras como se não 

fizessem parte de nenhum bloco. Deste modo quando ocorrer a unificação entre as cadeias 

todas as movimentações da cadeia mais curta serão inseridas ao conjunto de movimenta-

ções da cadeia mais longa, mas estas movimentações ficarão como status de não confir-

madas. Só existe a possibilidade de perda de movimentação no caso de a separação de 

cadeia persistir por mais de 120 blocos, passando deste limite, ocorrerá o amadurecimento 

dos blocos da cadeia mais curta tornando inativas todas as movimentações da mesma 

quando adicionada a cadeia mais longa. 

Em moedas que antecederam o Bitcoin para a realização de uma transação era 

preciso de uma terceira pessoa que servia de intermediário. Podemos usar uma transferên-

cia através do Internet Bank de um banco nos dias atuais como analogia nesta operação, 
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o banco é a terceira pessoa e certifica que todos os parâmetros estão corretos, evita fraudes 

e mantem a segurança das transações tanto do remetente quanto do destinatário. 

Antes da chegada do bitcoin nenhuma outra moeda digital conseguiu solucionar 

o problema do gasto duplo sem a presença de uma terceira pessoa para validar os dados, 

o bitcoin com seu algoritmo inovador e sua rede deu solução a este problema.  

Segundo Da Silva o Bitcoin o faz distribuindo o registro histórico a todos os usu-

ários do sistema via rede peer-to-peer. Todas as transações que ocorrem na economia 

Bitcoin são registradas em uma espécie de livro-razão público e distribuído chamado de 

blockchain (corrente de blocos ou simplesmente um registro público de transações), o que 

nada mais é do que um grande banco de dados público, contendo o histórico de todas as 

transações realizadas. 

Novas transações são verificadas contrapondo-as com a blockchain de modo a 

assegurar que os mesmos Bitcoins não tenham sido previamente gastos, eliminando o pro-

blema do duplo gasto. A rede global peer-to-peer, composta de milhares de usuários, torna-

se o próprio intermediário.  

Portanto, as transações são verificadas, e o duplo gasto é prevenido, por meio 

do uso de criptografia de chave pública. Tal mecanismo exige que a cada usuário sejam 

atribuídas duas “chaves”, uma privada, que é mantida em segredo, e outra pública, que 

pode ser compartilhada com todos. A transação é registrada, carimbada com data e hora e 

exposta em um “bloco” da blockchain. A criptografia de chave pública garante que todos os 

computadores na rede tenham um registro constantemente atualizado e verificado de todas 

as transações dentro da rede, o que impede o duplo gasto dentre outros tipos de fraude 

(RARAME, 2012). 

  

 

5.3 ANONIMAÇÃO DO BITCOIN: 

Nesta seção iremos descrever o funcionamento do anonimato na rede Bitcoin, 

que funciona de forma análoga as outras moedas digitais. Em teoria o anonimato é a qua-

lidade ou condição do que é anônimo, sem nome ou assinatura. Entretanto não é bem 

assim que isto funciona na rede Bitcoin e em outras moedas digitais. Quando uma pessoa 
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entrega uma quantia em dinheiro a uma outra pessoa sem intermédio de um intermediário 

que os conheça e ambos não se conhecem, afirmamos que foi efetuada uma transação 

anônima. Exemplo: Encontro um ambulante não conheço na rua compro uma garrafa de 

agua e pago com o dinheiro que tiro do bolso e vou embora. Isto não ocorre na rede Bitcoin. 

Na rede Bitcoin os usuários podem usar pseudônimos que são vinculados a car-

teira e a chave pública. Ao fazermos uma busca na blockchain através de uma determinada 

chave pública obtém-se um histórico de todas as transações realizadas envolvendo esta 

chave. Com a rede inserida em um sistema completamente informatizado, onde as infor-

mações podem ser cruzadas com facilidade, é possível ligar uma chave pública a uma 

pessoa do mundo real em várias situações. Por exemplo, o IP do usuário é registrado em 

toda as transações da rede Bitcoin realizada na WEB, ao efetuar transações com institui-

ções financeiras o usuário precisa se identificar de forma que neste caso a chave pública 

ficará vinculada ao usuário. Existem softwares de anonimato que aumenta muito a chance 

de se manter o anonimato, porém é preciso se precaver e nunca transacionar com endere-

ços que poderiam rastrear a verdadeira identidade do usuário, o TOR é um exemplo de 

software de anonimato.  

 

O Bitcoin funciona de forma análoga ao dinheiro, se o indivíduo “A” envia 1 

Bitcoin para o indivíduo “B”, “A” não possui mais este Bitcoin e “B” passa a possui-lo, não 

existe intermediário que conheça a “A” e “B”, contudo para realizar a transação foi usada 

as chaves pulicas de “A” e “B” e o registro da transação ficou registrado na blockchain. A 

chave pública representa o endereço Bitcoin da carteira do usuário e é gravada em todas 

as transações. 

Comparando o Bitcoin com os serviços tradicionais de transferências verificamos 

que os usuários do Bitcoin usufruem de uma rede com muito mais privacidade. 

Segundo Da Silva “Ainda que o Bitcoin seja frequentemente referido como uma 

moeda “anônima”, na realidade, é bastante difícil permanecer anônimo na rede Bitcoin. 

Pseudônimos ligados a transações armazenadas no registro público podem ser identifica-

dos anos após a realização de uma troca. Por fim, uma vez que as Exchange que são 

instituições onde o usuário troca o Bitcoin por moedas tradicionais estejam em dia com as 

regulações financeiras requeridas, tal qual ocorre com os intermediários financeiros tradici-

onais, o anonimato será ainda menos garantido, porque, certamente, será exigida a coleta 

de dados pessoais de seus clientes. ” 
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5.4 MINERAÇÃO DO BITCOIN: 

Nesta cessão iremos explicar o processo de mineração que é importantíssimo 

para o funcionamento da rede, a mineração consiste basicamente em usar a capacidade 

computacional das maquina disponíveis na rede para rodar os algoritmos do sistema 

Bitcoin, validar e gravar no blockchain as transações efetuadas pelos usuários. As minera-

ções mantem a sincronização dos usuários da rede e prove a segurança da rede além de 

um funcionamento completamente descentralizado. Em toca da disponibilização de sua ca-

pacidade computacional os mineradores recebem uma recompensa em Bitcoin. 

De forma a limitar o número de Bitcoins em circulação, a taxa de geração de 

bloco é limitada o que implica em uma maior dificuldade de solução a cada novo Bitcoin 

gerado. O aperfeiçoamento dos hardwares e das técnicas de mineração vem contribuindo 

muito para o aumento da complexidade dos problemas, visto que quanto mais rápido se 

resolve um problema maior será a complexidade dos próximos problemas. 

O protocolo Proof-of-work bastante usado na mineração, também chamado de 

prova trabalho este protocolo é comumente usando para prover segurança nos sistemas 

evitando ataques cibernético como DDOS e Spam, reduzindo os efeitos destes ataques 

usando a função hash. O conceito do protocolo consiste em provar para cada tarefa do 

usuário que o mesmo a realizou, está prova garante que o usuário de fato executou a tarefa 

e satisfez o requisito do sistema que o avaliou. Em sua maioria, os algoritmos proof-of-work 

retardam a velocidade de acesso ao serviço em questão, mas por outro lado proveem mais 

segurança ao sistema.   

No caso da rede Bitcoin, o protocolo proof-of-work soluciona o problema das 

atualizações assíncronas na rede peer-to-peer. Neste caso adiciona-se uma transação vá-

lida de cada vez à blockchain. O protocolo impede alterações ou tentativas de gastar o 

mesmo valor mais de uma vez, caso um nó da rede realizar duas transações numa tentativa 

de ataque Double spending existe a possibilidade de diferentes nós receberem uma ou 

outra transação em sequencias diferentes. Os nós da rede encapsulam as transações em 

um bloco adicionado a eles uma referência ao bloco atual da cadeia, com isto se evita a 

validação das duas transações. Na sequência, este nó executará um cálculo complexo, 

com uma duração aleatória de tempo. O primeiro nó da rede a resolver o bloco, ganhará 

bitcoins e validará a transação. Dificilmente mais de um nó resolvera um mesmo bloco si-

multaneamente devido a forma que o algoritmo foi projetado. 
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Segundo Da Silva “Bitcoin usa o algoritmo hash SHA-256, uma das mais pode-

rosas funções hash disponíveis. Aplica-se um dado, que compõe o bloco, a essa função 

hash e é esperado que se obtenha um valor aleatório entre zero e o valor máximo de um 

número de 256 bits e que seja menor que o número compartilhado por todos os nós da 

rede, denominado alvo. Caso o hash não seja menor que o alvo, o dado do bloco é incre-

mentado e tenta-se novamente. Como em uma loteria o usuário “vencedor” então submete 

o bloco válido para todos os nós do sistema, para a inclusão do bloco na cadeia válida atual. 

Uma vez que o bloco é validado e submetido ao sistema e mais seis blocos forem adicio-

nados à cadeia, as transações que o contêm são confirmadas. A ideia é que se um usuário 

desonesto emitir duas transações usando-os. Tecnologias de Suporte ao Conceito de Crip-

tomoeda mesmos bitcoins, a probabilidade de só uma delas se confirmar após seis blocos 

válidos é muito alta. Portanto mesmo que a base de dados seja distribuída e as atualizações 

assíncronas da rede peer-to-peer possam causar certa desconfiança o processo de mine-

ração do Bitcoin garante um único e coerente histórico de transações. Além de claro, mo-

vimentar a economia de moeda digital, ao expandir sua oferta". 

 

 

CONCLUSÃO 

  

Acredita-se que durante a elaboração deste trabalho foi alcançado o objetivo de 

apresentar os principais aspectos das moedas digitais. Observa-se que as moedas digitais 

estudadas apresentam um nível satisfatório de segurança e algoritmos eficientes para a 

execução das transações. Além de prover um pseudo-anonimato de seus usuários o que 

gera uma grande atração para utilização desse modelo de sistema financeiro. 

O fato das moedas digitais serem descentralizadas a topologia da rede se en-

quadra perfeitamente a ideologia da liberdade de livre comercio. Além de permitir que suas 

transações sejam realizadas através da internet e sem uma instituição regulamentadora, a 

qualquer hora e em qualquer lugar do globo sem a cobrança de tarifas. Com isto o número 

de usuários aumenta consideravelmente a cada dia que passa. 

Por isto, é de extrema importância que as transações sejam efetuadas seguindo 

todos os parâmetros de segurança mostrados nesse trabalho. E como a topologia da rede 

que é descentralizada a capacidade de processamento do sistema depende de diretamente 
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seus usuários para a sua execução. Por esse motivo a atração de novos usuários faz com 

que o sistema aumente seu poder de processamento. 

Concluímos que o futuro das transações financeiras caminhe para a instauração 

de uma moeda livre de taxas, de barreiras entre os usuários e de acesso livre e indepen-

dente de instituições financeiras. O Senegal de forma pioneira anuncia que sua moeda ofi-

cial será um “clone” do Bitcoin, o e-CFA. O pais africano usará a e-CFA em todas as suas 

transações que opera de maneira semelhante ao do Bitcoin relatado no trabalho. 
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