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RESUMO 

Este trabalho aborda o uso da tecnologia da computação que está por trás da Block-

chain e a descentralização do poder computacional. A Blockchain é um protocolo 

descentralizado de pagamentos, mas a tecnologia pode ter outras aplicações, além 

de transações monetárias. A sua estrutura consiste em uma cadeia de blocos que 

agrupa várias transações interligadas entre si, fazendo sempre referência ao bloco 

anterior. Para isso, o início da cadeia começa com o bloco gênese, um bloco especi-

al que não faz referência a nenhum outro. Este novo conceito tem se mostrado per-

feito para distribuir funcionalidades, que antes eram concentrados em grandes cor-

porações para os computadores comuns de usuários finais. Desta forma, ele inaugu-

ra um novo conceito de distribuição dos meios de produção. O presente trabalho 

apresenta a relação sua com as revoluções industriais, a formação da rede de com-

putadores, criptografias e o poder de processamento para a formação da Blockchain. 

Abordaremos também a usabilidade da tecnologia como criptomoedas, contratos 

inteligentes, armazenamento em nuvem, redes sociais e mídias descentralizadas. 

Faz-se necessário ainda discutir o impacto desta tecnologia na sociedade e no meio 

ambiente. Na questão social, por exemplo, discutiremos o caso das criptomoedas 

em relação à regulamentação e lavagem de dinheiro. No segundo caso, na questão 

ambiental, levaremos a reflexão sobre o meio ambiente em relação à necessidade 

da alta demanda de energia para manter a tecnologia em operação de forma ininter-

rupta. 

 

 

 

Palavras-chaves: Blockchain; revolução industrial; computação descentraliza-

da; impacto socioambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo de apresentar a tecnologia que está por 

trás da moeda digital Bitcoin, que é um novo conceito de dinheiro. A necessidade de 

encarar o paradigma do dinheiro sem o uso de banco tradicional fez com que muitos 

teóricos e cientistas da computação propusessem uma maneira de fazer tal tecnolo-

gia acontecer. Partindo desta afirmação nasce a proposta da Blockchain: uma estru-

tura de dados em cadeias de blocos na qual as transações ocorrem num livro-razão 

criptografado em uma rede de computadores de forma descentralizada. Porém tal 

proposta vai além da resolução do dinheiro, pois abre um novo horizonte no mundo 

da tecnologia como um todo, abrindo caminho para a Quarta Revolução Industrial, 

na descentralização de servidores. 

A tecnologia da computação nas últimas décadas tem crescido rapida-

mente. Este crescimento se dá pela demanda de poder de processamento e, em 

resposta a esta demanda, na segunda metade do século XX, ocorreu a miniaturiza-

ção dos transistores. Assim, surgiram os microcomputadores tornando o poder com-

putacional mais acessível. No decorrer deste crescimento, ocorre uma expansão de 

tecnologia da computação no mercado em geral: governamental, mercado financei-

ro, segurança da informação, comércio internacional em geral, etc. Aliados a de-

manda do mercado podemos nos atentar a criação de grandes empresas de compu-

tação, como a IBM, Microsoft, Apple, Oracle e Google, sem deixar de lado as gran-

des empresas bancárias que dão o suporte financeiro ao mercado mundial. Porém, o 

consumo destes serviços nos faz refletir sobre a grande dependência que o consu-

midor tem em relação à hegemonia destas empresas. Isto se dá ao fato de que es-

tas empresas detêm grande parte do controle dos dados, através de servidores uni-

ficados.  

O advento da Blockchain tem potencial e poder de transformar os pilares 

da sociedade moderna. Esta tecnologia é muito recente, porém inaugura um novo 

paradigma do uso de servidores e controle de dados, uma vez que a Blockchain vai 
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além da descentralização do dinheiro, cuja tecnologia é bem conhecido atualmente. 

Sua forma de descentralização poderá ser aplicada aos sistemas de votos, contra-

tos, banco de dados, computação em nuvem, sistema de governança, etc. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: 

• No Capítulo 2 será feita a introdução da história das revoluções in-

dustriais, bem como as tecnologias da computação na terceira revo-

lução industrial. Será demonstrada a necessidade de uma revolu-

ção tecnológica descentralizada, onde todo recurso computacional 

fica com as pessoas comuns. 

• No Capítulo 3 é apresentada uma revisão da Blockchain, sua moti-

vação de criação e a moeda bitcoin. Neste Capítulo se demonstrará 

os princípios que regem a estrutura e toda a sua tecnologia neces-

sária. 

• No Capítulo 4 será demonstrada a aplicação da tecnologia Block-

chain para várias necessidades, além de moeda, armazenamento 

em nuvem, controlador de contrato inteligente, rede social, servidor 

de mídia, supercomputador descentralizado e, por fim, aplicação 

para empresas corporativas. 

• No Capítulo 5 serão deslindados as características sociais, o impac-

to social (estado regulatório instável, adoção cultural, controle segu-

rança e privacidade) e as questões de regulação do Bitcoin, bem 

como a da lavagem de dinheiro. Será tratada também a adoção cul-

tural, o controle de segurança e privacidade. Neste Capítulo é dedi-

cado também ao consumo da Blockchain de forma quantitativa em 

energia elétrica bem como uma comparação com outras propostas 

já existentes. Este assunto diz respeito ao impacto ambiental. 

• Por fim, no Capítulo 6 é dedicado à conclusão e as indicações para 

futuros trabalhos.  
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2 HISTÓRICO DAS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

A evolução do pensamento humano ocorreu em um momento de anseio 

por liberdade. Após o fim do feudalismo no século XV, a evolução comercial do eu-

ropeu moderno foi marcada pelo comércio com as Índias Orientais [1]. Porém, as 

rotas de comércio entre a Europa com a Índia não eram possíveis devido à ocupa-

ção islâmica na rota do Mar Mediterrâneo e o Oriente Médio. Pelas suas posições 

estratégicas defronte ao oceano Atlântico, coube aos países da península Ibérica 

abrir uma rota pelo mar até às Índias contornando o sul da África, abrindo caminho 

para as Grandes Navegações. Este evento estimulou em muito o aprimoramento da 

filosofia e da razão no que diz respeito ao liberalismo, a economia e do trabalho. Por 

consequência dos descobrimentos do Novo Mundo iniciados por Portugal e Espa-

nha, a Europa experimentava uma expansão populacional maior que o normal, uma 

vez que o feudalismo se tornara incompatível com a nova ordem mundial.  

Podemos verificar que, com a expansão territorial promovida pelas nave-

gações, agora no século XVIII, a Inglaterra se tornou pioneira da Primeira Revolução 

Industrial [2]. Este pioneirismo ocorreu devido a alguns fatores cruciais. Podemos 

citar, a princípio, o liberalismo econômico. Esta nova ideologia voltada ao individua-

lismo possibilitou um progresso da tecnologia e da produtividade em relação ao me-

nor espaço de tempo. Outro fator crucial foi a revolução inglesa, que tornou o adven-

to da burguesia local. A revolução inglesa deu ao capitalismo a estabilidade de ex-

pandir investimentos e assim aumentar seus lucros. Não se pode perder de vista 

ainda os acordos comerciais com outros países em decadência, da monarquia por-

tuguesa como, por exemplo, o Tratado de Methuen [3], que permitiu o comércio do 

vinho português pelo produto têxtil inglês. As revoluções industriais foram responsá-

veis, então, por estimular a tecnologia em prol da maximização da produção e dos 

lucros da burguesia inglesa. Veremos a seguir que em cada ciclo de revolução ocor-

re o aprimoramento da tecnologia e, por consequência, da produção em larga esca-

la. 
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2.1 A PRIMEIRA E SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

As duas primeiras revoluções industriais concentraram o poder mecânico 

e elétrico nas mãos de uma elite social. É de suma importância entender um pouco 

estes dois eventos para evolução das máquinas e da computação. 

2.1.1 A PRIMEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  

O primeiro ciclo industrial é marcado pela tecnologia puramente mecâni-

ca, como a do motor a vapor. O primeiro motor a vapor moderno foi criado na Ingla-

terra no final do século XVII por Thomas Savery [4]. Sua máquina poderia ser usada 

dentro das fábricas aumentando a produção das mesmas. A tecnologia de Savery se 

espalhou rapidamente em tão pouco tempo, o suficiente para abrir caminho para a 

Primeira Revolução Industrial. Não podemos pensar que a tecnologia produziu efei-

tos apenas no campo da produção, mas também na economia e na filosofia, de tal 

forma que mudou a maneira do mundo pensar numa velocidade surpreendente.  

Segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, a revolução industrial bri-

tânica se deu por pouco refinamento intelectual [5]. As invenções técnicas foram 

modestas e não estava além dos limites de artesão que trabalhavam em suas ofici-

nas. A máquina a vapor de James Watt necessitava de mais conhecimentos de físi-

ca do que os disponíveis há quase um século. A teoria de máquinas a vapor só foi 

desenvolvida depois disso, pelo francês Carnot na década de 1820. O auge da má-

quina a vapor é marcado pela sua grande utilidade nas áreas algodoeiras do Reino 

Unido.  

Além da máquina a vapor, a Primeira Revolução ficou marcada ainda por 

outros dispositivos mecânicos, como a máquina de fiar. Esta máquina transformava 

fios de algodão em fibras têxteis. Podemos citar ainda, além da máquina a vapor e a 

máquina de fiar, a máquina de tear. 
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Figura 1: Centro de produção de manufatura na Inglaterra.  

Fonte: TodaMatéria (site). 

2.1.2 A SEGUNDA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

O segundo ciclo de evolução tecnológico é chamado pelos historiadores 

de Segunda Revolução Industrial e teve o início a partir da segunda metade do sé-

culo XIX no Reino Unido, na França, nos Estados Unidos e na Alemanha até a Se-

gunda Guerra Mundial. Ela foi uma evolução da primeira revolução, tendo sido mar-

cado pela fabricação do aço, o uso do dínamo, motor de combustão interna e o for-

necimento centralizado de energia elétrica [6]. Este período contribuiu para grandes 

avanços tecnológicos, como a telefonia, rádios e televisores. Porém, ainda foi mar-

cado pela centralização de tecnologia nas mãos de poucas pessoas. Foi nesta épo-

ca que surgiu a linha de produção, o que permitiu que as empresas pioneiras conso-

lidassem seus grandes lucros e, consequentemente, investindo em novas tecnologi-

as. 
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Figura 2: Linha de montagem automobilística. 

2.2 A TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

O terceiro ciclo industrial teve seu início após a Segunda Guerra Mundial 

e é caracterizado pela introdução da computação no processo produtivo. A criação 

do circuito integrado teve por consequência o nascimento da robótica e da informáti-

ca. A computação permitiu o aumento da produtividade nas indústrias e o surgimen-

to de grandes corporações para processamento e armazenamento de dados [7].  

 

Figura 3: Central de servidores da Rede Jupiter do Google. Fonte: Google. 
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Com o advento da internet, as pessoas passaram a ter maior acesso a in-

formação, uma maior comodidade para realizar transações bancárias e terem uma 

sensação de liberdade, causado pela facilidade que a tecnologia oferece. Porém, 

neste contexto surgem os Trusted Third Parties1. Estes intermediários concentram 

uma grande quantidade de dados das pessoas que as utilizam, e consequentemen-

te, a sensação de liberdade é então comprometida. Sendo assim, a próxima revolu-

ção industrial deverá oferecer uma independência destes intermediários [8].  

 

 

 

Figura 4: Terceiro confiável (C), quem faz a intermediação entre A e B. A parte (A) realiza uma tran-

sação com a parte (B), porém é certificada pelo intermediário (C). 

                                            

1 Trusted Third Parties: do inglês “terceiro confiável”. Na criptografia, o termo é usado para designar 

uma entidade que faz a intermediação de interação de duas partes. 
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2.3 A QUARTA REVOLUÇÃO E A DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER COMPU-

TACIONAL 

Os três primeiros ciclos industriais trouxeram grande avanço tecnológico, 

social e racional para a humanidade. Porém, todos eles tiveram a característica da 

concentração do uso das tecnologias nas mãos de poucas pessoas. A Quarta Revo-

lução Industrial pode ser uma resposta ao paradigma de concentração de recursos. 

Para que isto aconteça, ela deve começar com um diálogo aberto, sem fronteira e 

com um protocolo de pagamento descentralizado independente de intermediários 

[9]. 

O coração da próxima revolução deve ser algo novo, que revolucione a 

maneira que as pessoas troquem ativos, realizem contratos, armazene dados, tudo 

isso de forma segura e rápida. Ao mesmo tempo, a nova tecnologia deve ter a pos-

sibilidade de se integrar a outras inovações tecnológicas, como a Internet das Coisas 

(IOT), a inteligência artificial e máquinas inteligentes [10]. 

A resposta para a integração das inovações tecnológicas na próxima re-

volução industrial é a Blockchain, a tecnologia base do Bitcoin. Ela foi inicialmente 

desenvolvida por Satoshi Nakamoto [11], em 2009 e tem como o propósito inicial a 

descentralização do dinheiro. Porém, o autor não esperava que a tecnologia poderia 

ser aplicada em várias outras situações que serão estudadas neste trabalho. 

A Figura 5 apresenta o potencial que a tecnologia Blockchain tem para 

resolver alguns dos problemas mais importantes atualmente enfrentados, tais como 

os custos, a abertura e a acessibilidade universal a informações científicas. 
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Figura 5: Perspectiva de alcance da Blockchain. 

Fonte: SIBI/USP. 
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3 A BLOCKCHAIN 

Neste Capítulo será abordado como surgiu à ideia e a criação da Block-

chain, além da motivação para a criação desta tecnologia, bem como a questão mo-

netária da tecnologia da computação, ou seja, a função moeda. 

3.1 INTRODUÇÃO AO CONCEITO 

O termo Blockchain vem do inglês que significa "cadeia de blocos". De 

uma forma mais abstrata, a cadeia de bloco é um protocolo de confiança formado 

por um conjunto de informações interligadas entre si, de modo que o bloco seguinte 

precisa estar ligado intrinsecamente no bloco anterior para continuar a construção da 

cadeia [12]. Por mais simples que pareça, a Blockchain é o maior avanço tecnológi-

co criado depois da Internet, tão poderoso ao ponto de transformar os pilares da 

atual sociedade como a economia, sistema de governo, negócios, armazenamento 

de dados. Tais pilares estão sustentados pelos conceitos que entendemos de troca, 

posse e confiança [13].  A ideia da tecnologia Blockchain nasceu, a princípio, para 

resolver o problema econômico da centralização do dinheiro [14].   

Com o passar dos séculos, os negócios se tornaram extremamente com-

plexos para serem registrados. Se analisarmos as transações que ocorrem no dia a 

dia, concluímos que todos negociam com todos por todo o mundo [15]. Estes negó-

cios são registrados em registros contábeis e estas informações são reservadas e o 

público em geral não tem acesso a elas. Ainda nesta análise, vemos a necessidade 

de intermediários em quem confiamos para facilitar e aprovar nossas transações: 

governos, bancos, contadores, tabeliães e até mesmo o dinheiro na carteira de seu 

portador [16]. Estes intermediários são chamados de "intermediários confiáveis", 

termo em inglês "Trusted Third Parties". A Blockchain permite que uma rede de 
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computadores mantenha o registro contábil público e acessível pela Internet. O livro 

contábil, também chamado de livro-razão ou simplesmente "ledger", é aberto e não é 

controlado por ninguém. Na Blockchain as informações das transações são registra-

das numa estrutura de dados que inclui dados como data, hora, participantes e a 

quantia em cada transação. Cada nó na rede possui uma cópia completa da Block-

chain [17]. Essas transações são baseadas em princípios matemáticos modernos e 

complexos. São verificadas por computadores (chamado de mineradoras) na rede 

que realizam estes cálculos mantendo os registros. Os princípios matemáticos são 

suficientes para assegurar que esses nós concordem contínua e automaticamente 

sobre o estado atual do livro-razão (ou ledger) e todas as suas transações. 

 

 

Figura 6: Ligação dos blocos em cadeia. 

 

3.2 PRINCÍPIOS BÁSICOS 

A Blockchain é uma estrutura de banco de dados de um livro razão com-

putacional que registra transações de negócios [18]. Este sistema é descentralizado 

para realizar a troca de ativos digitais. Estas transações são registradas no livro ra-

zão como um histórico de transações eletrônicas que ocorrem na sua rede ponto-a-

ponto. A estrutura exclui a entidade de terceiros através da prova de trabalho entre 

as máquinas mineradoras ou, podendo usar também um mecanismo de consenso 

para realizar a confiança. O fato de ser descentralizado não quer dizer que o dono 

da máquina mineradora detém algum controle sobre a estrutura da Blockchain, mas 
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sim que o sistema que está em funcionamento na máquina tem autonomia para se 

comunicar com as outras máquinas da rede, ou nós da rede ponto a ponto. A estru-

tura da rede ponto-a-ponto é a solução para prevenir a ocorrência de gasto duplo. 

Entende-se como gasto duplo a possibilidade transferir o ativo mais de uma vez.  

Para entendermos melhor o funcionamento da Blockchain iremos abordar, doravan-

te, seu uso para transferência de moeda digital, no caso, Bitcoin. O Bitcoin é, portan-

to, a informação única transferida entre os endereços do livro razão da Blockchain. 

Essa informação, por ser única, pode ser dada um valor monetário, assumindo as-

sim a função de moeda [19]. 

 

3.2.1 A REDE PONTO A PONTO 

A arquitetura ponto-a-ponto é uma arquitetura de rede onde cada um dos 

computadores ou nós da rede se comunica diretamente com outro nó podendo as-

sumir a função de cliente ou de servidor. Esta arquitetura permite um compartilha-

mento de recursos e dados sem a necessidade de um servidor central. A caracterís-

tica descentralizadora da rede ponto-a-ponto é que garante a segurança da Block-

chain. Cada computador (ou nó) na rede pode conter uma cópia completa do livro-

razão e realiza trabalhos para validar e transmitir as informações dessas transações 

aos outros nós da rede [20].   

 

 

A arquitetura ponto-a-ponto tem características inerentes à necessidade 

da Blockchain, como: 

• Escalabilidade – a possibilidade de utilizar os recursos de hardware dos nós 

participantes da rede ao ponto de suportar o aumento de novos nós. 

• Segurança – o protocolo da Blockchain permite autenticação, criptografia nas 

transações e proteção dos dados. 
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• Interações com nós vizinhos – o protocolo permite que nós da rede detenham 

toda a informação que ocorre na Blockchain e que eles disponibilizem estes 

dados aos nós mais simples. 

 

 

Figura 7: Topologias de rede Ponto-a-ponto e Cliente-servidor. 

Fonte: Comunicação de Dados (site)2. 

Na Figura acima temos a comparação entre a topologia ponto-a-ponto e 

cliente-servidor. Na Blockchain, a topologia ponto a ponto a responsabilidade de 

manter um livro-razão está em cada nó da rede, diferentemente do cliente-servidor, 

onde um nó pode deter a responsabilidade de centralizar um recurso computacional. 

3.2.2 PREVENINDO O USO DUPLICADO DA INFORMAÇÃO 

O gasto duplo é um problema de pagamento eletrônico que ocorre quan-

do um usuário tenta gastar o mesmo crédito mais de uma vez. No caso do pagamen-

to eletrônico usual, o processo de autenticação do gasto é centralizado. Este pro-

                                            

2 Comunicação de dados (blog): <http://comunicacaodedadosdm.blogspot.com/2014/02/licao-n1-

redes-de-computadores.html> 
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cesso centralizado é realizado por uma entidade autorizadora que tenta garantir que 

os créditos daquela transação não ocorram mais de uma vez.  

O economista Fernando Ulrich [21] usa o seguinte exemplo para exempli-

ficar o gasto duplo: se Maria enviar 100 unidades monetárias para João, pela Inter-

net, ela dependeria de serviços de terceiros, como Paypal 3ou Mastercard4. Estes 

intermediários mantêm um registro dos saldos em conta dos clientes. Quando Maria 

envia 100 unidades ao João, o intermediário debita a quantia em sua conta, incre-

mentando o crédito na conta de João. Sem o intermediário, o dinheiro poderia ser 

gasto duas vezes, para pagar a Paulo, por exemplo. Imagine se o "dinheiro" fosse 

um arquivo de computador que, como envio de e-mail, ele poderia ser enviado para 

várias pessoas, pois, ao enviar o anexo, o “arquivo-dinheiro” não seria removido do 

computador de quem o envia. 

 

 

       Figura 8: Exemplo de gasto duplo (cp = chave privada). 

      

                                            

3 Paypal: um serviço de pagamento amplamente usado na internet. 

4 Mastercard: um serviço de pagamento de cartão de crédito que opera sobre a grande rede. 
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No exemplo acima (ULRICH), Maria tenta pagar a João e Paulo, ao mes-

mo tempo, usando uma tecnologia com uma entidade intermediária. 

A proposta para resolver o problema do gasto duplo, como será mostrado, 

apresentada por Satohi Nakamoto em seu WhitePaper5, é o uso de um servidor de 

"carimbo de tempo" distribuído numa rede ponto-a-ponto com a finalidade de gerar 

uma prova computacional de ordem cronológica para as transações. Neste sistema, 

então, um consenso entre os nós seguindo o mesmo protocolo e a prova de trabalho 

é substituído pela a autoridade central.  

3.3 TRANSAÇÕES, HASH E CARIMBO DE TEMPO. 

Neste subtítulo faremos uma exposição da estrutura de dados e a forma 

de como a Blockchain trata as transações. Será mostrado a maneira que os blocos 

se organizam e como a estrutura de nós segue unida para manter o banco de da-

dos, também chamado de livro-razão.  

3.3.1 TRANSAÇÕES 

A moeda digital Bitcoin tem sua característica peer-to-peer6 (ponto-a-

ponto), de código aberto e independente de uma autoridade central. Em sua própria 

definição computacional da criptomoeda, pode ser concebida como uma cadeia de 

assinaturas digitais [22] . Cada proprietário transfere a moeda para outro assinado 

digitalmente um código hash7 com as transações anteriores e a chave pública do 

                                            

5 Whitepaper: tradução livre de “papel branco”, é um termo usado para demonstrar de forma resumida 

as funções de uma criptomoeda. 

6 Peer-to-peer: de forma geral, de pessoa para pessoa. O termo também é usado para redes de com-

putadores ponto-a-ponto. 

7 Hash: tradução livre “codificação”, um pequeno texto que resume uma informação maior, criado por 

um algoritmo que realiza este cálculo. 
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próximo e adicionado ao fim do bloco. O recebedor verifica as assinaturas para veri-

ficar a cadeia de propriedades. Assim, as transações são verificadas para prevenir o 

gasto duplo. Para isto é usado, para cada participante, um par de chaves criptográfi-

cas: uma pública e outra privada. A pública, compartilhada com todos, e a privada, 

mantida em segredo. 

Até neste momento o recebedor não poderá verificar se os dois proprietá-

rios não gastou a moeda em gasto duplo. A abordagem centralizada indicaria uma 

autoridade central de confiança, "Trusted Third Party", para verificar a consistência 

da transação a fim de verificá-la para evitar o gasto duplo. Esta abordagem é alta-

mente dependente da entidade intermediária, pois precisaria de aplicativos próprios 

no lado do emissor, agindo como um banco.  

A solução proposta por Nakamoto8 é a publicação total das transações 

para formar um único histórico de transações [23]. Ele propõe que o recebedor pre-

cisa provar que, no momento de cada transação, a maioria dos nós da rede descen-

traliza concordou que ele foi o primeiro a receber. Para isso, a transação mais antiga 

é a transação prioritária e, na possibilidade de um segundo gasto, este não será 

contabilizado. Essa criptografia com o uso de chaves públicas garante que todos os 

nós da rede tenham a sua cópia do livro-razão atualizado, o que previne o sistema 

contra fraudes e a prevenção contra o gasto duplo.  

 

Na Figura abaixo temos o encadeamento das transações dentro de um 

mesmo bloco. 

 

                                            

8 Satoshi Nakamoto: o criador anônimo do Bitcoin. Não se sabe ao certo se é uma pessoal real ou um 

grupo de programadores. 
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Figura 9: Encadeamento das transações em um bloco.  

 

 

Figura 10: Relação de transações (txn). 
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Na Figura acima temos o exemplo de uma relação de transações (txn) en-

tre Alice, Bob, Carlos e Fred. Note que Carlos e Fred enviam, respectivamente, 3 e 2 

bitcoins para Alice, totalizando 5. Depois Alice irá enviar os mesmos 5 bitcoins para 

Bob. Perceba que a transação de Alice (Txn #b21...) faz referência às transações de 

Fred (Txn #445) e Carlos (Txn #aa8). Presume-se que na transação em que Bob 

receberá os 5 bitcoins de Alice fará referência à ela (Txn #b21). 

3.3.2 CODIFICAÇÃO HASH 

Uma função hash é um algoritmo de mapeamento de sequências variadas 

de bytes para uma sequência fixa. Um hash é uma sequência de dados gerada por 

um algoritmo de dispersão [24]. Uma função hash h transforma uma chave x em um 

endereço-base h(x) da tabela de dispersão que deverá ter as seguintes condições: 

produzir baixa colisão, ser facilmente computável e ser uniforme. Esta função aplica 

sobre parte da informação chave para retornar o índice onde a informação deverá 

estar armazenada. Assim, a codificação hash garante a integridade de uma determi-

nada informação baseado nestas quatro propriedades: 

1ª: cálculo fácil, a partir de uma entrada qualquer;  

2ª: difícil de gerar o mesmo hash para duas entradas diferentes;  

3ª: difícil de descobrir a entrada original a partir do hash;  

4ª: difícil modificar a entrada original sem alterar o hash.  

 

3.3.3 SERVIDOR DE CARIMBO DE TEMPO 

Depois de entendermos que a estrutura de dados da Blockchain é forma-

da por blocos de transações e que estes blocos estão entrelaçados entre si, pode-

mos agora entender como a rede processa o tempo entre eles para definir a priori-
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dade, a fim de evitar o gasto duplo. Para isso, o idealizador Nakamoto, propõe um 

servidor de carimbo de tempo (timestamp server) [25].  

O funcionamento do servidor de carimbo de tempo ocorre da seguinte 

maneira: o servidor pega o hash de um bloco de transações processando o carimbo 

do tempo e em seguida publica o hash para toda a rede. Este carimbo de tempo cer-

tifica que os dados existiram naquele exato momento para ser incluído no hash. As-

sim, para reforçar as transações dos blocos anteriores, o bloco atual contém o hash 

do bloco anterior em seu próprio hash. 

 

 

Figura 11: Representação da codificação Hash. 

 

 

A Figura 11 mostra como no bloco atual contém o hash do bloco anterior 

em seu próprio hash. 

Este processo de codificação de hashes é realizado por pelo menos seis 

nós na rede e confirmados por eles para que, finalmente, seja adicionado ao livro-

razão. Com esta configuração, os blocos estão unidos formando uma corrente e é 

praticamente impossível mudar as informações dos blocos anteriores para formar 

um novo bloco alterado.  Se alguém quiser fraudar uma troca a fim de falsificar um 

bitcoin, ele precisará alterar todos os registros de pelo menos metade da rede e for-

jar todas as contas que validaram todos os blocos que foram adicionados depois da 

transação. Neste caso, o atacante precisará ter um poder de computação do que, 
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pelo menos, metade dos outros nós. Caso não tenha, os outros nós checam as tran-

sações pelos hashes e, consequentemente, não validam a transação falsa para ser 

adicionada à Blockchain. 

3.4 A PROVA DE TRABALHO  

A prova de trabalho é um mecanismo de consenso e é realizado por um 

algoritmo Hashcash. Este algoritmo tem sido usado por muitos cientistas da compu-

tação como uma técnica de contra-medida de negação de serviço em vários siste-

mas. Um carimbo de hashcash constitui uma prova de trabalho que leva uma quan-

tidade de trabalho parametrizável para calcular para o remetente. O destinatário (e, 

na verdade, qualquer pessoa que seja publicamente auditável) pode verificar os ca-

rimbos de hashcash recebidos com eficiência.  

A prova de trabalho se vale da natureza aleatória dos hashes criptográfi-

cos. Este conceito envolve procurar por um valor que foi codificado por um algoritmo, 

como SHA-256, o hash que começa com um número fixo de zero-bits. Este valor é e 

aleatório sendo registrado num campo chamado nonce na estrutura do bloco. Para 

encontrar este número de “zero bits” necessários, o trabalho médio executa uma 

função exponencial, executando uma só verificação [26]. A prova de trabalho deter-

mina a representação na tomada de decisão da maioria, sendo essencialmente “um 

CPU, um voto”. Sendo assim, cada CPU na rede representa um voto.   

A decisão da maioria é representada pela corrente mais longa, pois reali-

zou mais esforço para executar a prova de trabalho. Uma vez que o esforço de CPU 

foi gasto para satisfazer a prova de trabalho, o bloco não pode ser modificado sem 

que o trabalho seja refeito. Como os blocos seguintes são encadeados logo após 

este, o trabalho para modificar o bloco inclui também refazer todos os blocos poste-

riores. 

Se a maior parte do poder de processamento é controlada por nós hones-

tos, a corrente honesta irá crescer mais rapidamente e ultrapassar qualquer corrente 

competidora. Para modificar um bloco antigo, um atacante teria que refazer a prova 
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de trabalho do bloco e de todos os blocos posteriores e então ultrapassar o trabalho 

dos nós honestos.  

Segundo a Lei de Moore, a tecnologia de processamento aumenta a cada 

18 meses [27]. À medida que o tempo passa, para compensar o aumento da veloci-

dade do hardware e a variedade de interesse em rodar os nós, a dificuldade da pro-

va de trabalho é determinada por uma meta variável em número de blocos por hora. 

Quanto mais rápidos os blocos são gerados, a dificuldade da prova de trabalho au-

menta. 

 

 

 

Figura 12: Encadeamento dos blocos. Cada bloco faz referência ao bloco anterior. 

 

 

 

Para um nó provar que fez algum trabalho extra para criar um bloco, ele 

deverá criar um hash do cabeçalho do bloco que não exceda um valor determinado.  

Tomamos o exemplo da geração de um hash:  se o valor de hash máximo 

possível for 2256-1 , o nó poderá provar que tentou até duas combinações produzindo 

um valor de hash menor que 2255 [28]. Um hash bem-sucedido como este ocorre, em 

média, a cada tentativa. O nó pode estimar a probabilidade de que uma determinada 

tentativa de hash gere um número abaixo do limite da meta. A Blockchain assume 

uma probabilidade linear de que quanto menor o limiar de destino, mais tentativas de 

hash (em média) precisará ser executado. 
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Os novos blocos serão adicionados à cadeia de blocos apenas se o hash 

gerado por ele for tão desafiador quanto um valor de dificuldade esperado pelo pro-

tocolo de consenso.  

Para controle do tempo, a cada 2.016 blocos, a rede usa registros de data 

e hora armazenados em cada cabeçalho de bloco para calcular o número de segun-

dos decorridos entre a geração do primeiro e do último dos últimos 2.016 blocos. O 

valor ideal é de 1.209.600 segundos (duas semanas) [29]. 

▪ Se levar menos de duas semanas para gerar os 2.016 blocos , o valor de di-

ficuldade esperado será aumentado proporcionalmente, em até 3 vezes, de 

modo que os próximos 2.016 blocos demorem exatamente duas semanas 

para serem gerados se os hashes forem verificados na mesma taxa. 

▪ Se levar mais de duas semanas para gerar os blocos , o valor de dificuldade 

esperado é diminuído proporcionalmente (em até 75%) pela mesma razão. 

 

 

Figura 13: Estrutura de dados de um bloco 
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Figura 14; QR-Code do endereço do bloco anterior (#525367) no Blockchain Explorer 

3.5 A ESTRTUTURA DE REDE PONTO-A-PONTO E SEUS REQUISITOS FUN-

CIONAIS.   

A rede ponto-a-ponto elimina a possibilidade de haver uma autoridade 

central que previne a inflação da própria moeda, ou seja, elimina uma autoridade 

encarregada de criar unidades monetárias de verificar as transações. A criptografia 

da Blockchain garante que, a todo momento, todos os nós na rede tenham um regis-

tro atualizado do livro-razão, o que impede o gasto duplo e fraudes.  

Seguindo o Whitepaper do Bitcoin [30], os passos para um nó rodar a re-

de são os seguintes: 

 

1. Os nós transmitem as transações para todos os outros nós; 

2. Cada nó coleta as novas transações em um bloco; 

3. Cada nó trabalha para encontrar uma prova de trabalho difícil para o seu 

bloco; 

4. Quando um nó encontra uma prova de trabalho, ele retransmite o bloco para 

todos os outros nós; 

5. Os nós aceitam o bloco apenas se todas as transações nele são válidas e se 

não houve gasto-duplo. 
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6. Os nós expressam sua aceitação ao bloco ao começar a trabalhar na cria-

ção do próximo bloco da corrente, usando a codificação do bloco aceito como a 

codificação anterior. 

Os nós sempre consideram a maior corrente como a corrente correta con-

tinuando o trabalho para estendê-la. Se dois nós transmitem versões diferentes do 

mesmo bloco simultaneamente, alguns nós vão receber um ou outro primeiro.  Pela 

prioridade de tempo, eles vão trabalhar no primeiro que receberam, porém manterão 

a outra versão no caso de ela se tornar a maior.  

Caso ocorra um impasse de tempo em relação ao tamanho do bloco, esse 

impasse será solucionado quando a próxima prova de trabalho for encontrada e usa-

rá a versão do bloco maior, independente de é mais nova. A força de trabalho agora 

realizada pelos outros nós que estavam trabalhando na outra versão será transferida 

para a versão maior. 

Transmissões de novas transações não necessariamente precisam alcan-

çar todos os nós. Enquanto elas alcançam muitos nós, elas vão entrar em algum 

bloco uma hora ou outra. As transmissões de blocos também são tolerantes a men-

sagens perdidas. Se um nó não receber um bloco, ele vai solicitar o bloco quando 

receber o próximo bloco e perceber que já perdeu um. Em um ataque Sybil, um ad-

versário pode apresentar múltiplas identidades para uma rede ponto-a-ponto para 

funcionar como vários nós distintos com a finalidade de adquirir um nível despropor-

cional de controle sobre a rede.  

O modelo de segurança mais seguro da Blockchain se chama "cliente ca-

deia completa" ou “nó completo”, pois garante a validade da cadeia de blocos. Neste 

modelo é baixado e validado os blocos desde o bloco gênese até o atual. A exten-

são dessa cadeia é a altura do bloco [31].  
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Figura 15: Tamanho do bloco comparado à profundidade do bloco. 

 

 

Para que um aplicativo cliente seja enganado, seu adversário precisa for-

necer um histórico de cadeia de blocos alternativo e completo com uma maior difi-

culdade do que a cadeia verdadeira da Blockchain. Esse ataque é computacional-

mente cara, porque a cadeia com a maior prova cumulativa de trabalho é a cadeia 

“verdadeira” [32].  Devido à dificuldade computacional necessária para gerar um no-

vo bloco na ponta da cadeia, a capacidade de enganar um nó completo se torna 

muito cara após 6 confirmações.  Cada transação dentro do bloco recebe uma pon-

tuação de confiança proporcional à dificuldade necessária para derrubar a proteção. 

Como a modificação de blocos é bastante difícil, pontuações de confirmação mais 

altas indicam maior proteção. Veja abaixo o nível de segurança em cada confirma-

ção [33]. 

 

• 0 confirmações: transação transmitida, mas não está incluída em nenhum 

bloco.  

o Este tipo de transação não é considerado confiável. Embora os nós ge-

ralmente confirmemos a primeira transação que recebem, este bloco 

ainda pode ser manipulado por fraudadores na rede; 
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• 1 confirmação : transação está incluída no último bloco e o risco de gasto du-

plo diminui drasticamente.  

o A partir deste momento, transações com maior prioridade precisam, em 

média, de 10 minutos para receber uma confirmação. Porém a chance 

do gasto duplo ocorrer por um acidente é uma possibilidade real, pois o 

bloco mais recente é substituído com certa frequência. 

 

• 2 confirmações: o bloco mais recente foi encadeado ao bloco que inclui a 

transação; 

o Em março de 2014, duas substituições de bloco eram extremamente 

raras, e um ataque de substituição de dois blocos era impraticável sem 

um equipamento de mineração caro. 

• 6 confirmações: neste momento a rede gastou aproximadamente uma hora 

para proteger a transação contra gastos duplos enterrando-o em 6 blocos. 

o Um atacante sortudo precisaria de uma grande porcentagem de poder 

de hashing de rede para substituir seis blocos, o que torna o trabalho 

impossível. 

 

 

Figura 16: Exemplo de tentativa de gasto duplo. Apenas um braço de transação será verdadeiro. 
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Essa forma de verificação é altamente resistente a Ataques de Sybil, pois 

apenas um único parceiro de rede honesto é necessário para receber e verificar o 

estado completo da cadeia de blocos "verdadeiros". 

3.6 BIFURCAÇÃO 

A bifurcação na cadeia de blocos é o fenômeno que ocorre quando duas 

cadeias de blocos temporárias estão para serem inseridas na cadeia principal e, 

eventualmente, um grupo de nós na rede reconhece um braço concorrente da ca-

deia. Para entender melhor recorremos ao conceito de altura da cadeira de bloco 

que é a sequência que vai do bloco inicial (bloco #0 ou bloco gênese) até o último 

bloco corrente [34]. Vários blocos podem ter a mesma altura de bloco. Isso ocorre 

porque vários mineradores estão produzindo blocos quase que ao mesmo tempo. 

Isso cria um garfo (ou "fork", em inglês). Quando nós mineradores produzem estes 

blocos simultâneos no final da Blockchain, cada nó escolhe individualmente qual 

bloco aceitar.  

Os nós geralmente usam o primeiro bloco que chega. Porém, pode ocor-

rer de outro nó minerador produzir outro bloco simultaneamente minerado. Isso faz 

com que esse lado do fork mais forte que outro lado. Quando um fork apenas blocos 

válidos, os nós pares normais sempre seguem a cadeia mais difícil com a finalidade 

de recriar e descartar os blocos mais antigos pertencentes aos forks mais curtos. 

Neste momento pode ocorrer blocos órfãos e as transações não ocorrerem e nem 

serem confirmadas. 

 

 

Figura 17: Bifurcação ocasional normal. Blocos 2 e 5 são órfãos. 
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Pode ser possível criar forks de longo prazo, quando um grupo de nós mi-

neradores trabalha com a finalidade alcançar objetivos cruzados. Isso ocorre mu-

dando a regra de consenso dos nós completos. Quando essas regras mudam de 

forma objetiva, os nós que participam deste novo consenso criam uma nova cadeia 

de blocos independentes. Isso é o que chamamos de "hardfork". Como vários blocos 

podem ter a mesma altura durante um fork da Blockchain, a altura do bloco não deve 

ser usada como identificador global exclusivo[35]. Ao invés disso, os blocos geral-

mente são referenciados pelo hash do cabeçalho. 

 

 

Figura 18: Bifurcação rara estendida, também chamada de Hard Fork. A partir do bloco 2 de cada 

tronco, os dois troncos seguem regras diferentes entre si.  

3.7 INCENTIVO PARA MINERAÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES 

Neste subtítulo abordaremos o incentivo à mineração e a transação na 

rede. 

A mineração é o processo matemático computacional de adicionar novos 

blocos na cadeia de blocos. A prova de trabalho faz parte da mineração, gerando 

despesa de energia e tempo do nó, ou computador, na rede. Para contornar esta 

situação de despesa, a Blockchain recompensa o nó com novas moedas ou taxas 

de processamento, com unidades de moedas. 

Já abordamos que a formação da Blockchain tem a característica de cada 

bloco fazer uma referência ao bloco anterior. Porém, o início da Blockchain é forma-

do por um bloco especial chamado "bloco gênese". Depois que um bloco de transa-
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ções é preenchido, o nó que está processando a informação do bloco irá realizar 

uma prova de trabalho. Após esta prova, o nó é "recompensado" e, a partir deste 

bloco, é gerado novas moedas. O bloco gênese da Blockchain, no primeiro proces-

so, gerou 50 bitcoins. O processo de formação de novas moedas é análoga a de 

mineradores de ouro que gasta recursos para colocar mais ouro em circulação. Se o 

valor de saída de uma transação é menor que o valor de entrada, a diferença é a 

taxa de transação que foi adicionada ao valor de incentivo do bloco que contem a 

transação.  Quando um número pré-determinado de moedas já tiver entrado em cir-

culação, o incentivo pode mudar completamente para taxas de transação e poderá 

ser completamente livre de inflação [36].  

O incentivo também pode ajudar a encorajar os nós para permanecer ho-

nestos. Se um atacante poderoso é capaz de ter mais poder de processamento do 

que todos os nós honestos juntos, ele provavelmente vai ter que escolher entre frau-

dar as pessoas pegando de volta os pagamentos que fizer, ou usar este poder de 

processamento para ganhar novas moedas.  

Ele provavelmente vai achar mais lucrativo trabalhar conforme as regras, 

já que elas vão lhe mais moedas do que a todos os outros juntos do que prejudicar o 

sistema e, juntamente, suas próprias moedas.  

3.7.1 HARDWARE PARA MINERAÇÃO  

Depois de abordarmos o processo de mineração por um nó na rede, de-

vemos agora abordar o hardware necessário para realizar a operação. Um nó na 

rede, logo no início da Blockchain, era um computador comum. Porém depois das 

dificuldades da força de trabalho, surgiu a necessidade de computadores especiais 

para realizar esta tarefa.  

O hardware necessário para mineração é classificado geralmente pelo 

seu principal dispositivo computacional (ou a combinação deles) adicionado ao com-

putador comum para realizar a tarefa. Iremos abordar aqui alguns dispositivos bási-

cos e avançados. 
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A classificação de hardware de mineração se dá, geralmente, da seguinte 

forma: mineração por processador, placa gráfica e por disco rígido.  

Além de tipo de componente de computador, podemos classificar ainda 

por máquinas específicas para essa tarefa, como circuito integrado de aplicação es-

pecífica e RIG de mineração. 

3.7.2 MINERAÇÃO BASEADO EM COMPONENTES PARA COMPUTADORES  

Alguns componentes podem ser adicionados ao computador comum para 

realizar a tarefa de mineração. Segue os principais deles. 

3.7.2.1 MINERAÇÃO POR PROCESSADOR  

A mineração por CPU foi de grande valia no início da Blockchain do Bitcoin. 

Porém, devido ao nível de dificuldade, esta simples atualização de hardware se tor-

nou inviável, pois um bom processador de última geração pode processar cerca de 

20 milhões de hashes por segundo (20 MH/s) o que poderia demorar milhões de 

anos para encontrar um bloco [37]. 

3.7.2.2 MINERAÇÃO POR PLACA GRÁFICA 

Outra opção em relação a mineração por processador é a mineração por 

placa gráfica (GPU). Para uma simples comparação, enquanto um processador de 

32 bits executa 4 instruções, uma placa de vídeo executa cerca de 3200 de instru-

ções. Isso acontece porque uma GPU executa instruções mais simples em relação à 

CPU, pois esta última atende a várias demandas computacionais e executa cálculos 

muito mais complexos. Mesmo a GPU processando a 200 MH/s, com uma velocida-
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de superior em relação à CPU, ela demoraria cerca de 300 anos para encontrar um 

bloco [38]. 

 

 

Figura 19: Nvidia GP102-100, placa própria para mineração de criptomoedas. Fonte: NVidia. 

 

3.7.2.3 MINERAÇÃO POR ESPAÇO EM DISCO 

Os dispositivos de mineração convencionais usam bastante energia elétri-

ca para realizar a prova de trabalho. A mineração por HD é uma opção relativamente 

menos custosa em relação aos processadores e placas de vídeo. Neste caso se usa 

o conceito de proof-of-capacity9. Funciona da seguinte maneira: um nó calcula uma 

vez, através de processo de plotagem, armazenando em cache os resultados do 

trabalho no espaço do disco rígido. Em seguida é feita uma leitura deste cache em 

que, o HD fica ocioso a maior parte do tempo e lê os arquivos da plotarem apenas 

por alguns segundo por bloco. Atualmente só a Blockchain da Burstcoin 10usa este 

tipo de prova [39]. 

                                            

9 Proof-of-capacity: é uma forma de consenso através de alocação de espaço em disco. 

10 Burstcoin: é uma criptomoeda similar ao Bitcoin, porém seu processamento é feito através de disco 

rígido, consumindo muito menos energia. 



 48 

 

3.7.3 MINERAÇÃO BASEADO EM DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS  

Além de upgrade11 de computadores domésticos, existem computadores 

específicos com poder de mineração superior a estas.  

3.7.3.1 MINERAÇÃO BASEADO EM EQUIPAMENTOS RIGS.   

Os Rigs12 de mineração são computadores cuja estrutura lembra um pe-

queno rack de servidores. Este equipamento nada mais é que um computador mon-

tado em uma estrutura especial que concentra vários GPUs com a finalidade de mi-

neração. Ele depende mais da capacidade da placa mãe de suportar quanto mais 

GPUs possíveis na mestra estrutura [40]. 

 

 

Figura 20: Rig de GPUS conectados em uma placa mãe. 

                                            

11 Upgrade: termo usado para melhoria de computador através de troca de peças antigas por mais 

novas. 

12 Rig: tradução para arcabouço ou equipamento. 
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3.7.3.2 MINERAÇÃO BASEADO EM EQUIPAMENTOS ASICS 

Um dispositivo ASIC é um microcomputador para aplicação específica 

com a finalidade de realizar a mineração por prova de trabalho.  Sua capacidade de 

mineração chega a ordem dos 32 GH/s [41]. Este tipo de dispositivo elevou a mine-

ração de moedas digitais a um novo patamar. Os dispositivos ASICS, pela sua prati-

cidade, estão sendo usados para formar "fazendas de mineração". Neste tipo de fa-

zenda, estes microcomputadores são dispostos lado a lado, lembrando uma central 

de servidores. É necessário um local com ventilação e resfriamento suficiente,  devi-

do ao grande calor gerado pelo trabalho de processamento. 

 

 

Figura 21: Equipamento ASIC para mineração de criptomoedas. 
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3.8 ESTRUTURA DA CADEIA: ÁRVORE DE MERKLE 

Neste subtítulo será feito uma abordagem da estrutura principal da cadeia 

de blocos usando a árvore Merkle e como diminuir a estrutura do livro-razão da Blo-

ckchain. 

A Árvore de Merkle é uma estrutura de dados, criado pelo criptógrafo 

Ralph Merkle, do tipo árvore ordenada. Com a Árvore Merkle não é necessário que a 

chave possuída pelo nó que criptografa a mensagem seja secreta.  A parte crucial é 

que o receptor, só pode descriptografar usando uma chave privada.  Para realizar 

esse sistema, o nó receptor publica uma chave criptográfica pública que é conhecida 

por todos. Este nó também tem uma chave privada correspondente, que é usada 

para descriptografar. Assim, a chave k do receptor consiste em duas partes, uma 

parte pública (kpub) e outra privada, (kpr) [42]. 

  

 

 

Figura 22: Representação abstrata da árvore Merkle. 

Fonte: Merkle U.S. Patent, 1982 (4.309.569). 

 

Na Figura acima, um diagrama de uma árvore de autenticação ilustrativa 

com uma estrutura de árvore binária onde n é igual a 8. O receptor deve ser capaz 

de autenticar os valores Yi do transmissor. 
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Uma analogia simples do sistema de chaves é mostrada na Figura abaixo. 

  

 

Figura 23: Alice e Bob compartilham recursos em um armário. 

Fonte: Undestanding Cryptography (PAAR;PELZL). 

 

Na Figura acima, Alice deposita no armário com sua chave pública, mas 

somente Bob pode abrir o cadeado do armário com sua chave privada. 

 

Exemplo de protocolo básico para criptografia de chave pública parece 

como mostrado na Figura 24. 

 

 

Figura 24: Protocolo básico para criptografia usando par de chaves. 

Fonte: Undestanding Cryptography (PAAR;PELZL) . 

Na Blockchain, a Árvore Merkle é usada para codificar o hash das transa-

ções dos blocos anteriores onde a raiz é incluída na codificação dos blocos. Essa 

medida é necessária para diminuir o tamanho do bloco a fim de reduzir o espaço em 

disco. Com isso, os blocos anteriores mais antigos são compactados e as codifica-

ções anteriores não precisam ser armazenadas [43]. 
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Figura 25: Comparação das codificações em um bloco usando a Árvore Merkle. 

. 

 

Pelo conceito de Árvore Merkle, a Blockchain permite que os nós verifi-

quem por si mesmos se uma transação foi incluída em um bloco, obtendo a raiz de 

Merkle de um cabeçalho de bloco e uma lista de hashes intermediários a partir de 

um nó completo.  

O nó completo não precisa ser confiável, isso porque é caro falsificar ca-

beçalhos de bloco e os hashes intermediários não podem ser falsificados pois a veri-

ficação falhará. 

No seguinte exemplo, para verificar se a transação D foi adicionada ao 

bloco, um cliente que realizar uma verificação de pagamento simplificado, precisará 

apenas de uma cópia dos hashes C, AB e EEEE, além da raiz Merkle. O cliente não 

precisa saber nada sobre as outras transações. Se as cinco transações nesse bloco 
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estivessem todas no tamanho máximo, o download do bloco inteiro exigiria mais de 

500.000 bytes, mas o download de três hashes e o cabeçalho do bloco exigiriam 

apenas 140 bytes [44].  

 

 

Figura 26: Exemplo de construção de uma Árvore Merkle baseado em hashes, representados pelos 

pares de letras. 

. 

Sendo assim, um cabeçalho sem transações deve ter cerca de 80 bytes. 

Se é gerado um bloco a cada 10 minutos, em uma hora teria uma carga de 480 

bytes por hora, ou seja, 11,52 kbytes por dia. Essa carga poderia chegar a 4.2 MB 

por ano. Mesmo assim, seria possível manter toda a estrutura numa memória RAM 

de 2GB. Poderíamos considerar que, pela lei de Moore, a evolução das memórias 

será mais rápida que o aumento anual de toda a cadeia de blocos. 

3.9 VERIFICAÇÃO DE PAGAMENTO  

Neste subtítulo mostraremos como verificar pagamentos sem ter que ro-

dar um nó de rede completo. 
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Algumas transações podem ser verificadas em um bloco sem fazer o 

download do bloco inteiro.  Para isso, a aplicação cliente13 precisa manter uma cópia 

dos cabeçalhos dos blocos da corrente com a maior prova de trabalho [45].  Esse 

procedimento é feito pela aplicação cliente ao solicitar os dados da rede, consultan-

do toda a altura dos blocos até o nó atual através de seu carimbo de tempo. Porém, 

a aplicação cliente não tem a certeza se o nó que está sendo solicitado é honesto. 

Nesse caso, corre o risco do nó completo está sendo controlado por um atacante. 

Assim, a verificação simples pode ser enganada por uma transação fabricada por 

um atacante, se este estiver dominando uma parte da rede. 

 

 

Figura 27: Cadeia mais longa da Prova-de-Trabalho. 

 

A profundidade do bloco na Blockchain corresponde ao acumulo de difi-

culdade que tem sido realizado para construir em cima do que determinado bloco. A 

aplicação cliente conhece a raiz de Merkle e as informações de transação associa-

das à ela e solicita a ramificação da árvore Merkle de um nó completo.  Uma vez que 

                                            

13 Aplicação cliente: pode ser um celular ou um computador que não contenha o software completo 

do bitcoin, servindo apenas como operador da criptomoeda. 
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o ramo da árvore Merkle tenha sido recuperado, provando a existência da transação 

no bloco, o cliente pode então procurar a profundidade do bloco como um proxy para 

a validade e a segurança das transações.  

O custo de um ataque a um usuário por um nó mal-intencionado que inse-

re uma transação inválida cresce com a dificuldade acumulativa construída sobre 

esse bloco, uma vez que o nó malicioso sozinho estará explorando essa cadeia for-

jada. 

3.10 PRIVACIDADE  

Neste subtítulo iremos abordar a privacidade relacionada as transações e 

de como manter a privacidade quebrando o fluxo da informação em outro local. 

Diferentemente do modelo bancário, em que o banco mantém muitos da-

dos dos usuários e da privacidade das partes que se transacionam, a privacidade da 

Blockchain está limitado às chaves públicas anônimas [46].  

 

 

Figura 28: Diferença entre o modelo bancário e o novo modelo de privacidade da Blockchain. 



 56 

Para entender isto melhor, precisamos abordar o conceito de "carteira". 

No caso do Bitcoin, que é a função moeda da Blockchain, o sentido de carteira tem 

mais de um significado: pode ser uma conta onde são destinadas as moedas, mas 

também pode significar o aplicativo que gerencia essa conta. Isso é um conceito 

simples para um usuário final. Partindo do princípio que a carteira é um endereço de 

chave pública para a qual se destina as transações. A carteira não está vinculada 

estritamente à uma pessoa. Ela está vinculada ao possuidor de sua chave privada. 

Isso quer dizer que, se um usuário tem uma carteira, seu endereço público, e a cha-

ve privada, caso por descuido alguém tome posse dessa chave privada, essa outra 

pessoa pode se tornar o dono da carteira, e nada além disso. Não nenhum outro 

vínculo entre um usuário e sua carteira, como um cadastro com número de docu-

mento, etc. Por isso se diz que a privacidade está limitada às chaves.  

Pode-se concluir que não existe nenhuma ligação legal a uma pessoa que 

divulga o endereço da chave pública. O dono da chave privada é o dono da carteira. 

No entanto, a partir da chave pública, podem-se rastrear todas as transações relaci-

onadas a ela, de entrada e de saída. O público pode ver que alguém está enviando 

um montante de dinheiro do usuário A para o usuário B, mas não se sabe quem são 

as pessoas por trás envolvidas nas transações. Satoshi Nakamoto propõe que, para 

uma prevenção adicional, um novo par de chaves poderia ser usado para cada tran-

sação para evitar que sejam ligadas a um proprietário comum [47]. Na verdade, essa 

função não está implementada na Blockchain do Bitcoin, mas está implementada em 

outras Blockchains que foram criadas posteriormente, como a da Decred, por exem-

plo. Essa implementação garante uma maior privacidade ao usuário da chave priva-

da. 
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3.11 TESTE DE ATAQUE  

Neste subtítulo faremos uma análise do cálculo para atacar a Blockchain, 

bem como do algoritmo usado para calcular o nível de ataque. 

3.11.1 CÁLCULOS  

Vamos considerar dois casos de ataques à cadeia de bloco e como o al-

goritmo da Blockchain reage nestes casos [48]. 

3.11.1.1 TENTATIVA DE RETOMAR ACUMULADO DE TRANSAÇÃO RECENTE  

Considere o seguinte cenário de um atacante que tenta gerar um braço 

de transações mais rápido que a corrente honesta, com a tentativa de modificar uma 

de sua recente transação para pegar de volta um acumulado de moedas que gastou.  

A probabilidade de um atacante alcançar a corrente honesta pode ser calculada do 

seguinte modo: 

 

p = probabilidade de um nó honesto encontrar o próximo bloco 

q = probabilidade de um atacante encontrar o próximo bloco 

qz = probabilidade algum dia o atacante alcançar estando z blocos atrás 

𝑞𝑧 = {
1          𝑠𝑒 𝑝 ≤ 𝑞

(
𝑞

𝑝
)

𝑧
  𝑠𝑒 𝑝 > 𝑞

} (1) 
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Considerando que a probabilidade de um nó honesto encontrar o próximo 

bloco for maior que a probabilidade de um atacante encontrar o próximo bloco (p > 

q), a probabilidade () cai de forma exponencial à medida que o número de blocos z 

aumenta e sua chance de diminui desde a primeira tentativa.  

 

𝜆 = 𝑧
𝑞

𝑝
    (2) 

3.11.1.2 TENTATIVA DE TROCA DE DADOS DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO 

Considere agora o seguinte cenário em que o atacante tenta mudar os va-

lores de uma transação segundos após ela ter iniciado, com a finalidade de receber 

estes valores de volta. A intenção do atacante é fazer todas as mudanças antes que 

o recebedor seja alertado do problema da transação. O recebedor gera uma chave 

pública e outra privada e manda seu endereço, ou seja, a chave privada para o pa-

gador logo antes de assinar. Logo que a transação é enviada, o atacante começa a 

trabalhar numa corrente paralela contendo a versão alterada da transação. O rece-

bedor aguarda que a transação seja adicionada ao bloco e que  z blocos tenha sido 

ligados após ele [49]. 

Neste cenário, considere que os blocos honestos tomaram uma média 

esperada de tempo por cada bloco, o atacante vai ter a posse desse valor da se-

guinte forma: 

1 − ∑
𝜆𝑘𝑒−𝜆

𝑘!
(1 − (

𝑞

𝑝
)

(𝑧−𝑘)

)𝑧
𝑘=0    (3) 
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Nas Tabelas abaixo verificamos a probabilidade do ataque ter sucesso 

caindo exponencialmente com z. 

Tabela 1: Resultados para q=0,1 

Valores para q=0,1 

Valor de z  Valor de P  

0                 1 0000000  

1                 0,2045873  

2                 0,0509779  

3                 0,0131722  

4                 0,0034552  

5                 0,0009137  

6                 0,0002428  

7                 0,0000647  

8                 0,0000173  

9                 0,0000046  

10                 0,0000012  
 

Tabela 2: Resultados para q=0,3 

Valores para q=0,3 

Valor de z  Valor de P  

0                 1,0000000  

5                 0,1773523  

10                 0,0416605  

15                 0,0101008  

20                 0,0024804  

25                 0,0006132  

30                 0,0001522  

35                 0,0000379  

40                 0,0000095  

45                 0,0000024  

50                 0,0000006  
 

Tabela 3: Valores para P<que 

0,1% 

Valores para P < 0,001 

Valor de q Valor de z 

0,10 5,000 

0,15 8,000 

0,20 11,000 

0,25 15,000 

0,30 24,000 

0,35 41,000 

0,40 89,000 

0,45 340,000 
 

 

 

 

Gráfico 1- Comparação dos valores z e p quando q=0,1. 
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Gráfico 2 - Comparação dos valores z e p quando q=0,3. 

 
 
 
 

 

Gráfico 3 - Comparação dos valores q e z quando P<0,001 
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4 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA  

Neste Capítulo abordaremos a aplicação da tecnologia Blockchain para 

as mais diversas necessidades como, por exemplo, armazenamento de dados em 

nuvem, controlador de contrato inteligente, servidor de mídia, supercomputador des-

centralizado e, por fim, aplicação para empresas corporativas. 

A criação da Blockchain teve como o objetivo a função de monetização. 

Ou seja, uma forma de pagamento e dinheiro que fosse independente de entes in-

termediários. Porém a tecnologia Blockchain pode ser aplicado à várias funções 

computacionais. Desta forma, neste Capítulo, iremos abordar um pouco sobre cada 

uma dessas funções. 

4.1 BLOCKCHAIN PARA MONETARIZAÇÃO  

Neste subtítulo iremos descrever a monetarização na Blockchain, particu-

larmente o Bitcoin. Iremos expor sobre carteira, pagamentos, taxas das transações, 

demora no tempo de confirmação de uma transação e atualizações na estrutura para 

suportar pagamentos de forma mais barata e rápida. 

4.1.1 MONETIZAÇÃO PELA BLOCKCHAIN 

A Blockchain foi criada para resolver a questão da descentralização do 

dinheiro e, para essa finalidade, foi criada a moeda digital Bitcoin. O Bitcoin, para o 

usuário final, funciona como dinheiro digital na Internet, ao mesmo tempo é também 

como o mais promissor sistema de contabilidade monetária. Isso permitiu que o usu-

ário seja o seu próprio banco. 
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4.1.2 O CONCEITO DE CARTEIRA PARA O USUÁRIO COMUM 

Para o usuário final usar a moeda digital Bitcoin irá precisar de uma cartei-

ra. O conceito de carteira, já discutido neste trabalho, também pode ser entendido 

como um aplicativo em que se gerencia a criptomoeda. É através da carteira que o 

usuário envia e recebe os satoshis (frações do Bitcoin). 

4.1.3 PAGAMENTOS 

Com a popularização das carteiras de dispositivos móveis, o pagamento 

com bitcoins está se tornando cada vez mais popular. Existe um número crescente 

de indivíduos usando a tecnologia, incluindo estabelecimentos tradicionais como res-

taurantes, hotéis, serviços populares e até mesmo serviços online. O pagamento 

com bitcoins são mais fáceis de fazer do que com cartões de crédito ou débito. Esse 

procedimento pode ser feito sem uma conta bancária do comerciante. O procedi-

mento é feito a partir da aplicação de carteira, digitando o endereço do destinatário. 

Geralmente, por dispositivo móvel, o endereço é capturado usando um QR-code14. 

Com a liberdade de pagamento, é possível enviar e receber qualquer quantia de di-

nheiro instantaneamente em qualquer lugar do mundo para qualquer lugar a qual-

quer momento. Com essa tecnologia, o usuário tem pleno controle do dinheiro. 

Porém, toda transação de Bitcoin requer o pagamento de uma taxa, co-

nhecido como taxa dos mineradores [50]. Por exemplo, uma transação, não impor-

tando o valor, pode incorrer uma taxa de B$ 0,0005. Isso acontece porque a tecno-

logia tem se mostrado, de certo modo, ultrapassada em relação ao volume transaci-

onado por dia. No entanto, para contornar a situação do alto custo da transação, a 

taxa pode ser cobrada por um valor menor, porém a prioridade da transação no blo-

co irá cair proporcionalmente. Uma transação que paga uma taxa maior levará me-

nos tempo para ser executada. Outra com uma taxa menor levará mais tempo. Uma 

                                            

14 Qr-code: um código de barras de duas dimensões que representa um texto. 
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transação de bitcoins levava um tempo variável em função da escalabilidade da rede 

e do volume de transações, porém o tempo é menor em relação do valor da taxa, se 

esta for maior. Ou seja, uma taxa maior levará menos tempo e uma taxa menor po-

derá levar horas [51]. 

A estrutura da rede Bitcoin está sendo atualizada para aumentar sua es-

calabilidade, ou seja, aumentar o poder de processamento para que a transação le-

ve menos tempo e que também tenha um custo menor. A tecnologia que está sendo 

implementada para tal finalidade é chamada de Lightning Network, o que foge do 

escopo deste trabalho. 

4.2 BLOCKCHAIN COMO CONTROLADOR DE CONTRATOS INTELIGENTES  

Neste subtítulo iremos abordar o conceito de contratos inteligentes (smart 

contracts) e a plataforma Ethereum. 

4.2.1 A PLATAFORMA ETHEREUM  

O potencial da tecnologia Blockchain, que torna o Bitcoin o primeiro ativo 

digital da história, pode ser aplicado em várias funções. Um dos programadores do 

projeto Bitcoin, chamado Vitalik Buterin, argumentou que essa tecnologia pode ser 

aplicada também para representar ativos não fungíveis, como aplicações mais com-

plexas que envolvem ativos digitais controlados diretamente por um código que im-

plementa as regras arbitrárias, chamado de contratos inteligentes (Smart Contracts) 

[52]. 

Ele propôs, então, o projeto Ethereum, que tem como finalidade de forne-

cer uma Blockchain com uma linguagem de programação Turing completa15. Com 

                                            

15 Linguagem Turing completa: uma linguagem que tem o mesmo poder que uma máquina de Turing, 

uma máquina abstrata restringida de aspectos lógicos de funcionamento, como memória, estados e 

transições. 
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esse projeto é possível criar contratos que podem ser usados para codificar funções 

de transição de estado arbitrário, permitindo aos usuários criar qualquer tipo de sis-

tema inteligente usando uma lógica e linguagem de programação. O uso básico da 

Ethereum é semelhante ao uso do Bitcoin, no que diz respeito à cadeia de blocos, 

estrutura de dados, carteira e segurança. Por exemplo, na plataforma Ethereum a 

moeda é chamada de éter. Em comparação ao Bitcoin, a tecnologia é mais ampla, 

pois vai além da funcionalidade de dinheiro.  

4.2.2 FILOSOFIA DO PROJETO 

Segundo o WhitePaper da Ethereum,  o projeto segue alguns princípios, como [53]:  

 

a) Simplicidade - o protocolo Ethereum deve ser simples o suficiente para 

um programador médio ter a capacidade projetar e implementar contratos 

inteligentes. Não é indicado alta complexidade para otimização de contra-

to, a não que forneça benefícios substanciais. 

b) Universalidade - o protocolo Ethereum fornece uma linguagem de script 

interna Turing-completa, na qual um programador possa construir seus 

contratos inteligentes pré-definidos de forma independente. Possibilita 

ainda a criação de derivados financeiros e até moedas próprias para uma 

comunidade. 

c) Modularidade - as partes do protocolo segue o conceito de modulariza-

ção de recursos computacionais. É possível criar aplicações usando ou-

tras pilhas de aplicativos quem rodam em outros protocolos. 

d) Agilidade - o protocolo foi projetado para suportar modificações e cons-

truções de alto nível com a finalidade de aumentar a escalabilidade e se-

gurança. 

e) Sem-discriminação e sem-censura - o protocolo não pretende restringir 

ou impedir especificidades de uso. Por exemplo, um programador pode 

executar um script de loop infinito no topo da Ethereum enquanto estiver 
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disposto a continuar pagando a taxa de transação por etapa computacio-

nal. 

 

4.2.3 APLICAÇÕES 

Existem vários tipos de aplicações usadas na plataforma Ethereum. Va-

mos citar alguns exemplos [54]: 

 

a) Sistemas Token - um token pode representar qualquer coisa, desde um objeto 

físico como o ouro até uma moeda nativa usada para pagar taxas de transação. Eles 

pode representar ainda ações de uma empresa, seguros e até mesmo instrumentos 

financeiros, como ações e títulos. Sua implementação é como um banco de dados 

com uma operação: subtraia X unidades de A e dê X unidades a B, com condição de 

que A tivesse pelo menos X unidades antes da transação e a transação é aprovada 

por A. 

 

b) Sistemas de Identidade e Reputação - é possível usar a plataforma Ethereum pa-

ra registrar nomes em um banco de dados público. Em outros casos é possível inclu-

ir autenticação por e-mail e sistemas de reputação potencialmente mais avançados.  

 

Abaixo, como exemplo, está um algoritmo de registro de nomes do tipo 

Namecoin na Ethereum: 

 

 

 

 

def register(name, value): 

    if !self.storage[name]: 

        self.storage[name] = value     

Algoritmo 1 - Registro de nomes na linguagem Solidity/Ethereum 
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c) Carteiras de poupança - a plataforma permite que dois usuários protejam finanças 

entre si. Suponha que Alice queira manter seus fundos em segurança. Ela coloca o 

éter em um contrato com Bob, como se fosse um banco, da seguinte forma: 

 - Alice sozinha pode sacar no máximo 1% dos fundos por dia. 

 - Bob sozinho pode retirar no máximo 1% dos fundos por dia, mas Alice 

tem a capacidade de fazer uma transação com sua chave desligando es-

sa habilidade de Bob. 

 - Alice e Bob juntos podem retirar qualquer quantia. 

Supondo que 1% por dia é suficiente para Alice e, se Alice quiser sacar 

mais, pode entrar em contato com Bob para obter ajuda. Se a chave de 

Alice é hackeada, ela solicita a Bob para que transfira os fundos para um 

novo contrato. Se ela perder a chave, Bob receberá os fundos eventual-

mente. Se Bob for mal-intencionado, ela poderá desligar de Bob a habili-

dade de sacar. 

 

d) Seguro de colheita - com a plataforma Ethereum é possível fazer um contrato ba-

seado em feeds de dados do tempo. Se um agricultor no Paraná comprar um deri-

vado que pague inversamente com base na previsão de chuva, mas, se houver uma 

seca, o agricultor poderá receber automaticamente o dinheiro. Se houver chuva sufi-

ciente, o agricultor ficará satisfeito pois sua safra sairá bem. Isso pode ser expandido 

para o seguro contra desastres naturais em geral. 

 

e) Depósito inteligente de multi-assinatura - enquanto que o Bitcoin permite contratos 

de transações com várias assinaturas para movimentação das moedas, a plataforma 

Ethereum permite mais granularidade. Se quatro entre cinco pessoas podem gastar 

tudo, três entre cinco podem gastar até 10% por dia e dois entre cinco podem regis-

trar suas assinaturas na Blockchain em momentos diferentes e a última assinatura 

enviará automaticamente a transação. 
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4.3 BLOCKCHAIN COMO ESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM 

DESCENTRALIZADA  

Neste tópico iremos abordar resumidamente o uso de uma Blockchain 

como uma nuvem de servidor de arquivos usando a plataforma da Storj Labs. 

 

4.3.1 O PROTOCOLO STORJ 

A tecnologia Blockchain, além de ser uma solução completa para descen-

tralização do dinheiro e de contratos inteligentes, ela é avançada o suficiente para 

ser aplicada ao armazenamento de dados em nuvens. Este tipo de serviço em mas-

sa passou a depender quase que exclusivamente de grandes provedores de dados. 

Estes provedores atuam como intermediários confiáveis para fornecer o serviço de 

transferir e armazenar dados. Porém, esse tipo de sistema centralizado ainda sofre 

de fraquezas inerentes ao modelo servidor. Isso acontece porque a criptografia do 

lado do cliente não é padrão, o que torna a nuvem tradicional vulnerável a uma vari-

edade de ameaças de segurança, como man-in-the-middle, malware e falhas de 

aplicativos que expõem dados corporativos e de consumidores privados. O problema 

se estende quando a mesma infraestrutura de armazenamento atende à vários dis-

positivos de armazenamento entre arquivos e sistemas. 

A Storj Labs propõe uma nuvem descentralizada no modelo Blockchain 

[55], oferecendo as vantagens da criptografia do lado do cliente, enquanto a integri-

dade é mantida por meio de uma prova de recuperação. Segundo a proposta, o im-

pacto de falhas de infraestrutura e violações de segurança será bastante reduzido. 

Com isso, os dados na rede serão resistente à censura, adulteração, acesso não 

autorizado e falha de dados. 
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4.3.2 PROJETO 

O protocolo Storj é uma rede descentralizada e distribuída que tem por fi-

nalidade de executar contratos de armazenamento de dados entre pares. Com isso, 

os pares conseguem negociar contratos, transferir dados, verifiquem a integridade e 

a disponibilidade de dados remotos, recuperem dados e paguem outros nós pelos 

serviços. Cada par é autônomo capaz de realizar todas essas ações sem a interação 

significativa do usuário [56].  

4.3.3 FRAGMENTOS CRIPTOGRAFADOS E ARQUIVOS 

O protocolo Storj armazena os dados na rede através de fragmentos de 

arquivos. Os fragmentos são partes de um arquivo criptografado com referência a 

AES256-CTR. A fragmentação possui várias vantagens para a segurança, privaci-

dade, desempenho e disponibilidade dos dados. O proprietário dos dados pode pro-

teger separadamente o conhecimento de como um arquivo é particionado e onde os 

fragmentos estão localizados na rede. À medida que o conjunto de fragmentos na 

rede cresce, torna-se mais difícil localizar qualquer conjunto de fragmentos sem o 

conhecimento prévio de suas localizações. Essa dificuldade cresce, portanto, de 

forma exponencial, tornando a segurança do arquivo proporcionalmente ao quadra-

do do tamanho da rede. Para isso, o tamanho do fragmento é um parâmetro de con-

trato, mas também é negociável. Para preservar a privacidade se recomenda a pa-

dronização do tamanho dos fragmentos como múltiplo de bytes, como 8 ou 32. A 

exclusão de arquivos grandes, como mídias de vídeos e a distribuição dos fragmen-

tos entre nós, reduz o impacto da entrega de conteúdo em qualquer nó [57]. 

 

Como os pares geralmente dependem de hardware e infraestrutura sepa-

rados, a falha de dados não é correlacionada. Isso implica que a criação de espe-

lhos redundantes de fragmentos ou a aplicação de um esquema de paridade no con-

junto de fragmentos é um método extremamente eficaz de garantir a disponibilidade. 
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A disponibilidade é, portanto, proporcional ao número de nós que armazenam os 

dados. 

 

 

 

Figura 29: Visualizando o processo de fragmentação de um arquivo. 

Fonte: Storj Labs. 

 

O processo de fragmentação de um arquivo ocorre da seguinte forma: 

 

1. Os arquivos são criptografados. 

2. Os arquivos criptografados são divididos em shards ou vá-

rios arquivos são combinados para formar um fragmento. 

3. O pré-processamento de auditoria é executado para cada 

fragmento 

4. Os fragmentos podem ser transmitidos para a rede 

 

O Storj é um trabalho em andamento e muitos recursos estão planejados 

para versões futuras. Existem relativamente poucos exemplos de sistemas distribuí-

dos funcionais em escala e muitas áreas de pesquisa ainda estão abertas. 
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4.4 BLOCKCHAIN COMO UM SUPERCOMPUTADOR 

Neste ponto faremos um resumo do projeto Golem que propõe o uso de 

uma Blockchain para formar um supercomputador descentralizado através de com-

partilhamento de recursos computacional na grande rede. 

O projeto Golem implementa a tecnologia Blockchain para formar um su-

percomputador verdadeiramente descentralizado [58]. Ele permite os desenvolvedo-

res distribuir e monetizar seu software com segurança combinado com ferramentas 

flexíveis, oferecendo micro serviços descentralizados e execução assíncrona de ta-

refas. 

4.4.1 A ESTRUTURA GOLEM 

O Golem faz a conexão de computadores da rede ponto ao ponto. Os nós 

proprietários podem alugar recursos computacionais de outros usuários que servirão 

como provedores, fazendo com que as tarefas sejam distribuídas entre os nós da 

rede, diferentemente das grandes corporações que oferecem estes serviços em nu-

vem de forma centralizada e redes fechadas. O núcleo do conjunto de recursos inte-

grados do projeto Golem é um sistema de transações dedicado baseado no Ethe-

reum. Com isso é possível realizar pagamentos diretos entre os solicitantes, prove-

dores e desenvolvedores de software [59]. 
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Figura 30: Framework de transações do Golem. 

Fonte: Golem Project. 

4.4.2 O FUTURO DA TECNOLOGIA 

 O projeto Golem visa revolucionar o processo de desenvolvimento des-

centralizado. Para isso oferecerá um framework de desenvolvimento de aplicativos e 

de registro de aplicações. Com esse framework, os desenvolvedores terão ferramen-

tas flexíveis e eficiente para implantar, distribuir e monetizar seus próprios softwares 

decentralizados na estrutura Golem. 

Além do framework para desenvolvimento de aplicações descentraliza-

das, será possível integrar outros sistemas e soluções na plataforma Golem, como 

por exemplo: 

• Canal de pagamento baseado em roteamento e transações P2P; 

• Serviços de identidade descentralizados externos, como uPort; 
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• Verificação de tarefas ou reputação, como TrueBit; 

• Armazenamento de dados, como FileCoin e Swarm; 

O projeto Golem tem a missão de elevar o nível da computação a um pa-

tamar mais alto e totalmente democrático. 

4.5 BLOCKCHAIN COMO SERVIDOR DE CONTEÚDO DE MÍDIAS 

Neste subtítulo faremos um resumo do projeto Library Credits, uma plata-

forma de compartilhamento e publicação de conteúdo descentralizada e de proprie-

dade de seus usuários. 

A solução Blockchain tornou possível a criação de uma rede social de mí-

dias descentralizada. O LBRY é um protocolo que permite qualquer desenvolvedor 

criar aplicativo que interaja com conteúdo digital na rede LBRY [60], definindo um 

preço por fluxo, download de conteúdo ou até mesmo disponibilizar de graça. 

O projeto propõe um protocolo ao invés de um projeto, permitindo asso 

que o conteúdo fique com os usuários e não com uma corporação gigante que cen-

traliza os dados dos usuários e ganha os lucros a partir destes dados. 

 

4.5.1 O APLICATIVO 

O aplicativo desktop do LBRY permite que um usuário assista vídeos de 

outros usuários. Os conteúdos podem ser de livre acessou ou ter um custo. Para 

isso, a LBRY utiliza uma moeda própria semelhante ao Bitcoin. O conteúdo que o 

usuário assiste, na realidade é transferido para o computador do usuário. O mesmo 

é, então, disponibilizado aos outros usuários. 
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4.6 TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PARA GRANDES CORPORAÇÕES: O 

HYPERLEDGER DA IBM  

Neste Capítulo iremos mostrar a tecnologia Hyperledger da IBM, uma 

proposta de Blockchain voltada para grandes corporações. Depois do amadureci-

mento da tecnologia Blockchain no campo das criptomoedas, grandes corporações 

começaram a estudar este novo conceito de distribuição de poder computacional. A 

IBM se tornou uma das primeiras corporações a promover o uso da Blockchain para 

grandes empresas [61].  

4.6.1 O HYPERLEDGER 

O Hyperledger é uma malha Blockchain voltado para o mercado que en-

volvam transações negócios para negócios (B2B) e negócios para comércios (B2C). 

A IBM é membro contribuinte do Projeto Hyperledger, que é o esforço corporativo de 

software livre da Linux Foundation que tem como objetivo [62]: 

• Suportar uma grande variedade de caso de uso industrial; 

• Cumprir regulamentações existentes; 

• Suportar identidades verificadas, transações privadas e confidenciais; 

• Suportar o livro razão compartilhado autorizado; 

• Suportar desempenho, escala, auditabilidade, identidade, segurança e priva-

cidade; 

• Suportar a redução de cálculos dispendiosos envolvidos na prova de trabalho 

A Hyperledger irá suportar basicamente todos os recursos utilizados nas 

criptomoedas mais estáveis, como: 

• Contratos inteligentes; 

• Ativos digitais; 

• Sistemas de repositórios e armazenamentos de registros 

• Rede baseada em consenso descentralizada; 



 74 

• Segurança criptográfica 

 

A Figura abaixo demonstra a arquitetura da especificação do protocolo, 

que suporta modularidade interoperabilidade e tecnologia container para suportar 

contratos inteligentes escrito em qualquer linguagem popular. 

 

 

Figura 31: Arquitetura do protocolo da Hyperledger. 

Fonte: IBM. 
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5 IMPACTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL 

Neste Capítulo iremos citar as características sociais e abordaremos a 

questão social da tecnologia 

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS  

Será abordado, neste tópico, as características sociais da tecnologia Blo-

ckchain e suas vantagens para um mundo descentralizado. 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DA BLOCKCHAIN E BITCOIN 

Como demostrado nos tópicos anteriores, a tecnologia Blockchain propõe 

soluções para vários problemas existentes referentes à centralização do poder com-

putacional, como grandes corporações de processamento de dados, bancos e go-

vernos. Para que essa revolução tecnológica ocorra, a Blockchain tem característi-

cas que determinam seu sucesso [63].  

A sua primeira característica de ser aberta a qualquer usuário. Não existe 

nenhum cadastro ou identificação que associe uma pessoa à sua carteira, apenas a 

posse da chave privada. 

A segunda característica é ter uma abrangência global. Ou seja, nenhum 

país do mundo pode banir o uso da tecnologia. Um usuário que utiliza um dispositivo 

no Brasil pode transferir um acumulado de bitcoin para outra pessoa que está no 

Japão, por exemplo. 

A terceira característica do bitcoin é a neutralidade. O uso das criptomoe-

das não é limitado para o seu fim. Cada um faz o uso do ativo como desejar. 
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A quarta característica é ter uma rede distribuída e descentralizada. Con-

sequentemente não existe nenhum servidor na grande rede da Blockchain e todos 

os pares são iguais, pois não existe uma hierarquia. 

A quinta e última característica é a resistência à censura. Devido às carac-

terísticas supracitadas, qualquer usuário poderá usar seu ativo como quiser não 

existindo nenhum órgão governamental que possa censurar o seu uso. Porém, as 

Exchanges16, podem ser regulamentadas pela lei de cada país. 

5.1.2 ANÁLISE DO IMPACTO SOCIAL  

Algumas previsões são possíveis para o futuro do uso da Blockchain por 

grandes empresas. O sucesso que a tecnologia está chamando a atenção de gran-

des corporações e bancos [64]. Com isto é possível realizar algumas previsões: 

 

1. O mercado financeiro irá adotar a tecnologia primeiro 

A tecnologia pode reduzir o tempo de liquidação das transações. Isso 

porque, atualmente, o processo demora dias para ser finalizado e passa 

por várias instâncias bancárias e governamentais até ser concluído. Além 

da redução do tempo, é possível adicionar um nível de segurança muito 

elevado. 

 

2. Os governos pretendem regularizar as criptomoedas  

Os principais governos ainda não estabeleceram regras para as criptomo-

edas. O Congresso Americano pretende regularizar em breve o uso das 

criptomoedas [65]. O Japão já reconheceu o bitcoin como moeda válida 

[66].  

3. Crescimento de novos investimentos com pequenos empreende-

dores. 

                                            

16 Exchanges: casa de câmbio digital, onde o usuário pode comprar e vender criptomoedas sem ser 

identificado pelos outros. Geralmente o serviço é oferecido por página web. 
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As grandes empresas, como IBM e Microsoft, estão trabalhando intensa-

mente em disponibilizar ferramentas de desenvolvimento para Blockchain. 

A plataforma Microsoft Azzure, por exemplo, está oferecendo serviços 

com Blockchain [67]. 

 

4. Crescimento da demanda por desenvolvedores. 

Com a disponibilidade de ferramentas de desenvolvimento para aplica-

ções sobre a Blockchain, como a Ethereum e Stratis, a demanda por pro-

gramadores e desenvolvedores com experiência em blockchain irá au-

mentar na mesma proporção da popularização da tecnologia. 

5.2 O IMPACTO SOCIAL  

Neste subtítulo abordaremos as questões de regulação do bitcoin e a 

questão da lavagem de dinheiro, bem como a adoção cultural, o controle de segu-

rança e privacidade. 

5.2.1 LAVAGEM DE DINHEIRO E O ESTADO REGULATÓRIO INSTÁVEL 

A criptomoeda bitcoin, conforme analisado anteriormente, tem a caracte-

rística de neutralidade, ou seja, cada usuário faz o uso deste ativo como quiser. Po-

rém, este uso pode ter como a finalidade a atividade criminosa, como a lavagem de 

dinheiro, por exemplo [68]. Como não é possível associar a carteira do usuário a um 

documento de identificação, não é possível determinar com exatidão a finalidade da 

operação de transação. Por conta deste problema, alguns países estudam uma for-

ma de regularizar o uso do ativo nas Exchanges. Mesmo assim é impossível deter-

minar o lucro do usuário, pois este pode comprar uma quantidade do ativo numa Ex-

change, transferir para sua carteira pessoal. Depois desta transferência, caso a crip-

tomoeda se valorize, o usuário pode vendê-lo pessoalmente a outro usuário e ficar 
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com o lucro para si, sem ter, portanto, nenhum histórico dessas transações na Ex-

change. 

Imagine que um criminoso adquire uma quantidade de moeda fiduciária, 

como o real, de forma indevida e troque este valor para criptomoeda. Neste caso, 

não haverá registro em nenhuma Exchange, apenas na carteira deste usuário, mas 

não se pode determinar que estes seus ativos são de fonte criminosa, pois as ope-

rações ocorrem de pessoa a pessoa no mundo real. Portanto, pela falta de uma en-

tidade intermediária, o rastreamento do dinheiro do mundo real para digital se torna 

impossível.  

 

5.2.2 ADOÇÃO CULTURAL 

A moeda bitcoin tem várias vantagens, a maioria descrita neste trabalho. 

Mesmo com uma tecnologia tão à frente do seu tempo, atualmente o seu uso ainda 

está limitado a um público pequeno de pessoas que depende de um dispositivo ele-

trônico com acesso à internet. A adoção da criptomoeda vem sendo promovida até 

mesmo por cidadãos de países com problemas sociais, como um meio de fuga de 

eventual crise monetária, como na Venezuela [69]. Além destes, pequenos comerci-

antes, profissionais liberais e pequenos prestadores de serviços têm uma facilidade 

maior para a adoção.  

O site Coinmap17 é uma ferramenta que mostra em tempo real os lugares 

que já aceitam a criptomoeda. Nele é possível verificar um aumento na adoção da 

tecnologia. Veja que no início de 2014, cerca de 1983 estabelecimentos na área 

descrita no mapa aceitavam a moeda. Depois de quatro anos, em Maio de 2018, o 

número é de 12540 estabelecimentos. Isso corresponde um aumento de 632% nos 

quatro anos. 

 As figuras abaixo nos dão uma noção da comparação neste período. 

                                            

17 Coinmap: pode ser acessado em: https://coinmap.org/ 

https://coinmap.org/
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Figura 32: Mancha de adoção do Bitcoin na América do Sul em janeiro 2014 

 

 

Figura 33: Mancha de adoção do Bitcoin na América do Sul em maio 2018 
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5.2.3 CONTROLE DA SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

A segurança do uso do bitcoin é garantia na Blockchain, ou seja, no que 

diz respeito às transações. Porém a segurança e a privacidade são comprometidas 

quando o usuário se cadastra numa Exchange. O risco existe pelo fato da Exchange 

não garantir total privacidade dos dados de seus usuários [70]. Como as criptomoe-

da não são reconhecidas pelos governos, isso se torna um problema porque não há 

nada que garanta a honestidade dos donos das Exchanges. É muito comum entre 

os usuários de criptomoeda usarem a expressão “Exchange não é carteira”, pois 

pode ser hackeada e seus clientes terem seus ativos roubados. 

5.3 IMPACTO AMBIENTAL 

Neste Capítulo será feito uma abordagem ao consumo da Blockchain de 

forma quantitativa em energia elétrica bem como uma comparação com outras pro-

postas já existentes. 

A prova de trabalho necessária para realizar transações na Blockchain 

exige um esforço considerável de processamento do computador do usuário que o 

disponibiliza na rede. No início da tecnologia, quando não havia tanta demanda por 

ela, a prova de trabalho não chegava a ser um problema [71]. Entretanto, quando a 

demanda pela tecnologia aumentou, o custo de energia também aumentou de forma 

diretamente proporcional. Toda a rede, ao mesmo tempo em que é parte da solução 

da descentralização do dinheiro, é também um problema ambiental. Estima-se que a 

mineração de bitcoin vá chegar ao consumo de 840 gigawatts/hora ainda em 2018 

em todo o globo [72]. Por conta deste consumo, a previsão é que nos anos seguin-

tes os mineradores usem fontes de energia renováveis, como a energia solar e eóli-

ca. 

A partir do momento que é difícil mudar o protocolo de uma criptomoeda, 

outras podem nascer com soluções de problemas previamente identificadas. Estes 
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problemas são resolvidos com novos protocolos de consenso, como o Proof-of-

Stake e o Proof-of-Capacity. 

5.3.1 PROOF OF STAKE 

Neste tipo de prova de consenso, um nó deve provar que possui ou aces-

sa uma quantidade maior de criptomoedas antes de ser reconhecido pela rede.  

Este tipo de prova requer poucos recursos de computação. O nó na rede 

que tem fundos suficientes é utilizado para comprar bilhetes de voto. E cada bloco 

são gerados 5 bilhetes de forma aleatória para votar na validade do bloco anterior. O 

poder de processamento das transações é diretamente proporcional ao saldo. Com 

isso, o consumo de energia é baixíssimo se comparado à prova de trabalho do 

bitcoin, por exemplo. 

5.3.2 PROOF OF CAPACITY 

A prova de capacidade é um tipo de consenso que, ao invés de um nó na 

rede realizar uma prova de trabalho por meio do processador, é feito uma prova de 

espaço reservado no disco rígido do nó. Esse tipo de consenso, portanto, consome 

muito menos energia em relação à prova de trabalho. Enquanto que uma criptomoe-

da semelhante ao bitcoin consome 275 kW/h por transação, uma outra que utiliza a 

prova de capacidade como forma de consenso pode consumir 0.2 kW/h [73].  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Esse trabalho mostrou a estreita relação histórica da concentração de ri-

queza e a concentração de meios de produção nos últimos tempos. Demonstrou 

como as revoluções industriais foram promovidas por poucos promovendo consigo o 

desenvolvimento das tecnologias. Vimos, com esses paradigmas, o problema da 

questão do dinheiro, de como ele é controlado por poucas pessoas através de Ter-

ceiros Confiáveis, como bancos e grandes empresas certificadoras. Foi mostrado 

que um criptógrafo propôs um protocolo para a descentralização do dinheiro através 

da computação, abrindo caminho para outras tecnologias baseadas em seu protoco-

lo. Foi mostrado ainda que a tecnologia Blockchain possa ser aplicada em várias 

situações tecnológicas, dentre elas a de contratos inteligentes. 

A tecnologia Blockchain é muito promissora e vem sendo adotada de for-

ma constante. Hoje já é possível quem muitas empresas realizem contratos sobre a 

plataforma Ethereum, usando a linguagem Solidity. Até mesmo a IBM está ingres-

sando neste modelo distribuído de processamento para oferecer serviços às empre-

sas. 

Como trabalhos futuros, pretendo conhecer mais a plataforma Ethereum e 

a criação de contratos inteligentes. Pretendo me aprofundar na linguagem Solidity, 

pois creio que essa tecnologia é uma tendência e poderá faltar especialista neste 

campo. Em minha conclusão, esta é, a princípio, a melhor forma de começar a parti-

cipar da Quarta Revolução Industrial. 
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