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FURG: 

- Localizada na cidade de Rio Grande 

- 40 anos de existência 

- Número de cursos: 

- 57 programas de graduação 

- 55 programas de pós-graduação 

 

- 11.416 estudantes 

- 673 professores 

 

URL: www.furg.br  

http://www.furg.br/


Centro de Ciências Computacionais 
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Centro de Ciências Computacionais: 

 

- Programas de Graduação 

- Engenharia de Automação 

- Engenharia de Computação 

- Bacharelado em Sistemas de Informação 

- Programas de Pós-graduação 

- Mestrado em Modelagem Computacional 

- Mestrado em Engenharia de Computação 

- Doutorado em Modelagem Computacional 

 

- Professores 

- 31 Ph.D, 6 MSc.  

- Corpo técnico 

- 10 

 

- 600 alunos de graduação 

- 50 alunos de pós-graduação 

 

URL: www.c3.furg.br  

http://www.c3.furg.br/
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Alice  transfere $100 para Bob 

Como é feita a transação? 

 

Como garantir que Alice terá debitado 

$100 e Bob creditado $100 em suas 

contas? 

Motivação 
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Alice  transfere $100 para Bob 

Como é feita a transação? 

 

Como garantir que Alice terá debitado 

$100 e Bob creditado $100 em suas 

contas? 

Banco 

Um “livro-razão” é 

mantido pelo banco 

e anota todas as 

movimentações 

certificadas 

Motivação 
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 É possível efetuar a transação direta entre indivíduos, sem 

a necessidade de uma entidade central? 

 

 E de forma segura e confiável? 

 

 

 

 

Motivação 
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Alice  transfere $100 para Bob 

Proposta alternativa ao banco: 

- Alice registra a transação 

- Bob também registra a transação 

SaldoAlice = SaldoAlice – 100 

SaldoBob = SaldoBob + 100 

Algumas abordagens assumiam esta estratégia: bMoney, Triple entry account 

Motivação 
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Alice  transfere $100 para Bob 

Proposta alternativa ao banco: 

- Alice registra a transação 

- Bob também registra a transação 

SaldoAlice = SaldoAlice – 100 

SaldoBob = SaldoBob + 100 

Algumas abordagens assumiam esta estratégia: bMoney, Triple entry account 

Mas qual será a visão dos 

outros participantes sobre 

os saldos de Alice e Bob? 

Além disso, pode-se confiar em 

Bob? Pode-se confiar em Alice? 

Pode-se confiar em Eve? 

Motivação 
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Alice  transfere $100 para Bob Solução 

Uma cópia do livro-razão 

é mantida por todos os 

participantes 

Motivação 
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Alice  transfere $100 para Bob Solução 

Uma cópia do livro-razão 

é mantida por todos os 

participantes 

Motivação 

Bitcoin 
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 Primeira moeda digital descentralizada da história 

 

 Sem a necessidade de uma entidade certificadora (banco) para as 
transações 

 

 Transações são imutáveis: não podem ser desfeitas ou modificadas 

 

 Livro-razão (Blockchain) é público 

 

 Identidade dos usuários é (parcialmente) anônima 

 

 Software de código aberto 
 Infraestrutura baseada em rede P2P (Peer-to-Peer)  

 Permite que qualquer pessoa instale o software e efetue transações na 
rede (usando a sua carteira digital) 

 
 

 

Bitcoin 
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Bitcoin – Breve história 

18 de agosto 

Domínio registrado: 

“bitcoin.org” 

31 de outubro 

Artigo com projeto  

do Bitcoin publicado 

(autor Satoshi Nakamoto) 

9 de novembro 

Projeto do Bitcoin  

registrado no  

SourceForge.net 

2008 2009 

3 de janeiro 

Bloco gênese 

criado às  

18:15:05 GMT 

9 de janeiro 

Bitcoin v0.1 

lançado 

12 de janeiro 

Primeira transação  

Bitcoin, de  

Satoshi para  

Harold Finney 
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Bitcoin – Breve história 

O autor do Bitcoin preferiu ficar anônimo,  utilizando o 

pseudônimo Satoshi Nakamoto  

 

22 de maio de 2010 (primeira compra): 

Um programador comprou 2 pizzas do Papa John’s por 

10000 bitcoins  (aprox. U$ 30 na época) 

 

Atualmente aceito como: 

- Viagens (Expedia,  CheapAir, ..) 

- Hospedagem de sites (TargetHost, Hostinger) 

- Microsoft (Jogos, vídeos,..) 

- Ingressos (NBA, ..) 

- Vendas (Dell, ..) 

- Etc. 



Cotação de Criptomoedas 
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Fonte: www.infomoney.com.br 



Cotação de Criptomoedas 
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Outras criptomoedas Fonte: www.infomoney.com.br 



Locais que aceitam Bitcoins 

18 

Fonte: https://coinmap.org 

Em setembro de 2018, quase 13 mil 

locais listados no mapa. 

 

No Brasil, se destacam: 

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, 

Florianópolis, Recife e Porto Alegre 



Exemplo de endereço Bitcoin 
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Fonte: https://blockchain.com 

Endereços são atribuídos aos usuários, equivalem a carteiras 

 

O endereço: 3AAuB5uHvYKkVevjSAwgCfApmWHSBevXdZ 

 

Executou 58 transações 

Já teve 2.9 Bitcoins depositados 

Atualmente tem 0.0079 Bitcoins 



Bitcoin: Informações em tempo real 
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Fonte: https://blockchain.com 

 

Sites como Blockchain.com, BlockchainInfo, .. permitem verificar as informações 

contidas no Blockchain em tempo real 



Agenda 
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 Introdução 

 Bitcoin 

 Blockchain 

 Aplicações e uso de Blockchain 

 



Bitcoin versus Blockchain 
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 Bitcoin é, até hoje, o uso mais conhecido de Blockchain 

 Bitcoin é uma das muitas criptomoedas que utilizam 

Blockchain 

 Outras moedas: Ethereum, Ripple, Monero, Nano 

 

 

 Há diversos outros usos de Blockchain 

 Serviços de notas (cartórios e registros) 

 Indústria da música (autorias, partituras, etc.) 

 Depósito de patentes (autoria, registros, documentação) 

 

 



Blockchain: Crescimento 
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Número de moedas digitais (tokens) com valor comercial 

significativo 

Fonte: https://coinmarketcap.com 



Blockchain: Origem 

24 

 Estrutura originalmente proposta por Stuart Haber e Scott Stornetta 

 

Documento 1 

A 

Doc1 

Criador do documento assina o 

documento, o instante de criação e 

o documento antecessor 

Haber, Stuart, and W. Scott Stornetta. "How to time-stamp a digital document." 1990. 



Blockchain: Origem 
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 Estrutura originalmente proposta por Stuart Haber e Scott Stornetta 

 

Documento 1 

Documento 2 

A 

A B 

B 

Doc1 
Doc1 

Doc2 

Doc1 

Criador do documento assina o 

documento, o instante de criação e 

o documento antecessor 

Haber, Stuart, and W. Scott Stornetta. "How to time-stamp a digital document." 1990. 



Blockchain: Origem 

26 

 Estrutura originalmente proposta por Stuart Haber e Scott Stornetta 

 

Documento 1 

Documento 2 

A 

A B 

B 

Doc1 
Doc1 

Doc2 

Doc1 

Criador do documento assina o 

documento, o instante de criação e 

o documento antecessor 

Formação de uma cadeia de 

documentos 
- Instante de criação não pode ser 

modificado por terceiros (está 

assinado) 

- Documentos não podem ser 

inseridos no meio da cadeia 

Haber, Stuart, and W. Scott Stornetta. "How to time-stamp a digital document." 1990. 



Blockchain: Uso de hashes 
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 Remodelagem da abordagem usando hashes para autenticar blocos 

Documentos Bloco 

- Um minerador gera um resumo (autenticação) de um bloco de 

documentos aplicando uma função hash 

- A obtenção da hash do documento é o resultado de um desafio (Prova de 

Trabalho) 

Haber, Stuart, and W. Scott Stornetta. "Secure names for bit-strings." 1997 

Documento 1 

A 

Doc1 

# 



Blockchain: Bloco 

28 

 Cada bloco tem um identificador único  

 obtido por uma função hash 

 Cada bloco tem um ponteiro para o bloco antecessor 

 Isto forma a cadeia de blocos 

 

 Cada bloco contém dados: 

 No Bitcoin (transações): 

 Endereços de envio (carteiras de pagadores) 

 Endereços de destino (carteiras de recebedores) 

 Valores transferidos 



Blockchain: Bloco 
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timestamp: 12:24 1/10/2018 

hash do bloco anterior:  0000 .. 18A9 

hash: 0000 .. 25B4 

... 
 

Transações: 

Transação 1 

Transação 2 

.. 

Transação n 

timestamp: 12:32 1/10/2018 

hash do bloco anterior:  0000 .. 25B4 

hash: 000 .. 7C19 

... 
 

Transações: 

Transação X 

Transação Y 

.. 

Transação Z 



Blockchain: Mineradores 
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 Responsáveis pela criação de novos blocos  

 

 Propõe blocos para a rede e, se aceitos, passam a integrar a cadeia 
de blocos 

 

 Mineradores são recompensados 
 Exemplo Bitcoin: 

 Janeiro de 2009: Recompensa por bloco = 50 BTC 

 Após 210.000 blocos, a recompensa reduz em 50% 

 Atualmente a recompensa é de 12,5 BTC 

 

 Qualquer usuário pode ser nodo minerador na rede 
 Porém, minerar demanda alto poder computacional para executar a Prova 

de Trabalho 

 

 



Blockchain: Pool de mineradores 
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Maioria dos mineradores para 

criptomoedas estão na China 



Blockchain: Prova de Trabalho 
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 Prova de Trabalho (PoW – Proof of Work) é um desafio 

 O desafio demanda poder computacional para ser resolvido 

 Garante que o minerador trabalhou para gerar o bloco 

 Inviabiliza ataques do tipo Sybil (atacante cria um número grande de 

falsários para tentar comprometer o sistema) 

 

 Propriedade do desafio: 

 A verificação da solução do desafio deve ser fácil (baixo custo 

computacional) 

 

Dwork, Cynthia; Naor, Moni (1993). "Pricing via Processing, Or, Combatting Junk Mail, Advances in Cryptology" 



Blockchain: Prova de Trabalho 
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 Bitcoin usa a abordagem do Hashcash para Prova de Trabalho 

(proposta por Adam Back, 1997) 

 

 

timestamp: 12:24 1/10/2018 

hash do bloco anterior:  0000 .. 18A9 

hash: 0000 .. 25B4 

... 

nounce:  345901863 
 

Transações: 

Transação 1 

.. 

Transação n 

Nounce: Número aleatório (“chute”) 

usado para tentar resolver o problema. 

Tentativas por força-bruta, até encontrar 

uma solução. 

 

No Bitcoin, leva em média 10 minutos 

para gerar um bloco 

Bloco n 

Hash (Bloco N) < Valor do Desafio 

 



# # # # 

Blockchain: Cadeia é imutável 
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# # # # 
Cadeia de blocos # 



# 

# # # # 

Blockchain: Cadeia é imutável 
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Transações 

adulteradas 

# # # # 
Cadeia de blocos # 



# # 

# 

# # # # 

Blockchain: Cadeia é imutável 
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Transações 

adulteradas Hash do antecessor de Bloco 2 aponta 

para Bloco 1, e não para o Bloco A 

Bloco1 Bloco2 Bloco A 

# # # # 

# # 

Cadeia de blocos # 

# 



Tipos de Blockchains 
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 Blockchains Públicas 

 Nodes inscritos livremente 

 Identidade anônima 

 “Livro-caixa” público e visível 

 Blockchains Privadas 

 Membros da rede conhecidos 

 Transações podem ser privadas 

 “Livro-caixa” permissionado 

Com controle maior de acesso aos 

participantes, pode-se relaxar algumas 

abordagens de segurança. 

 

Ex. Protocolos de consenso mais leves 

que PoW podem ser utilizados 



Desenvolvimento de aplicações para 

Blockchains 
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 Contratos Inteligentes (Smart Contracts) 

    (proposta por Nick Szabo em 1994) 

 

 Execução do código por mineradores 

 Resultado da execução de um contrato é confiável  

 garantido pelo consenso (PoW) 

 

 Também conhecidos como dApps 

 

 Populares no Blockchain Ethereum 



Desenvolvimento de aplicações para 

Blockchains 

39 

Cabeçalho 

Declaração de contrato 

Tipos de dados 

Declaração de função 

Retorno da função 

Exemplo de contrato inteligente implementado na linguagem Solidity (Ethereum) 



Blockchain: Visão geral 
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1- Alice envia  

dinheiro para Bob 



Blockchain: Visão geral 
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1- Alice envia  

dinheiro para Bob 

2- A transação é  

representada como  

um bloco 



Blockchain: Visão geral 
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1- Alice envia  

dinheiro para Bob 

2- A transação é  

representada como  

um bloco 

3- O bloco é disseminado para  

os participantes da rede 

? 

? 
? ? 

? 



Blockchain: Visão geral 

43 

1- Alice envia  

dinheiro para Bob 

2- A transação é  

representada como  

um bloco 

3- O bloco é disseminado para  

os participantes da rede 

4- Participantes aprovam transação 

? 

? 
? ? 

? 



Blockchain: Visão geral 
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1- Alice envia  

dinheiro para Bob 

2- A transação é  

representada como  

um bloco 

3- O bloco é disseminado para  

os participantes da rede 

4- Participantes aprovam transação 

5- O bloco é adicionado 

à cadeia de blocos 

? 

? 
? ? 

? 



Blockchain: Visão geral 
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1- Alice envia  

dinheiro para Bob 

2- A transação é  

representada como  

um bloco 

3- O bloco é disseminado para  

os participantes da rede 

4- Participantes aprovam transação 

5- O bloco é adicionado 

à cadeia de blocos 

6- Agora o dinheiro faz  

está  na carteira de Bob 

? 

? 
? ? 

? 
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Saúde e controle médico 
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 Pacientes vão a médico: 

 Disponibilização de informações como: 

 Registro do paciente 

 Histórico de Exames 

 Médico escreve prescrição para farmácia: 

 Histórico de prescrições 

 Autorização médica 

 Efeitos colaterais das medicações 

 Seguro de saúde aprova tratamento 

 Registros da seguradora e paciente 

 Indústria farmacêutica: 

 Envia medicamentos para a farmácia 



Indústria Automotiva e Aviação 
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 Automotivo: 

 Histórico de direção, reparos e histórico de revisões 

 Oferece prova aos compradores sobre o histórico do veículo 

 Instituto de pesquisa da Toyota: 

 Blockchain para compartilhar dados coletados de veículos autônomos 

 

 Aviação 

 Airbus – rastreio das peças das aeronaves (construção e manutenção) 

 Lufthansa – gerenciamento da viagem dos passageiros 



Varejo 

49 

 Walmart: 

 Rastreiro e informações sobre origem e movimentação dos alimentos 

 

 Alibaba 

 Provê autenticidade e procedência dos produtos na cadeia produtiva 

 Fabricante, transportadora, vendedor, etc. 



NASA e Blockchain 
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Fonte: https://www.ccn.com/nasa-researches-ethereum-blockchain-tech-for-deep-space-exploration/ 

Imagem: http://www.cripto.digital/ 

Uso de "contratos inteligentes" 

para construir uma espaçonave 

que poderia "pensar" por si 

mesma, permitindo que ela 

detecte e evite automaticamente 

fragmentos flutuantes.  

Ethereum Blockchain será explorada para desenvolver uma 

infraestrutura de computação descentralizada, segura e cognitiva 

para a exploração do espaço profundo  

 



FURG 
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 Estudo de ferramentas para desenvolvimento de Smart 
Contracts 

 

 Proposta de padrões de projeto para desenvolvimento de 
Smart Contracts 

 

 Avaliação de protocolos de consenso para Blockchain 

 

 Desenvolvimento de aplicações usando Blockchain: 

 Jogos (ex. batalha naval, sorteios, loteria, etc.) 

 Serviço de registros 

 Serviço de acordo de tráfego para Internet 
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Bitcoin 
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 Bitcoins são finitas 

 Apenas 21 milhões de Bitcoins podem existir 

 Até junho de 2018 aproximadamente 17 milhões de Bitcoins 

foram criadas 

 Bitcoins podem ser usadas (transferidas) em pequenas frações  

 É estimado que aproximadamente 25% dos Bitcoins tenham 

sido perdidos para sempre (sem recuperação) 

 Estima-se que todas as Bitcoins serão mineradas até 2140 

 

 



Blockchain: origem 
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 Estrutura originalmente proposta por Stuart Haber e Scott Stornetta 
(proposto em 1991) 

 

 Uso de um rótulo de tempo (timestamp) para registrar documentos em um 
serviço de notas 

 Ex. patentes, contratos ou outros documentos 

 Nesta proposta, documento é uma visão ampla, pode ser qualquer estrutura 
de dados 

 

 Criador de um documento marca o instante de criação e assina: 

 o documento, o timestamp e o documento antecessor 

 cada documento aponta para o seu antecessor 

 

 Formação de uma cadeia de documentos. Um timestamp não pode ser 
modificado por terceiro, pois ele é assinado 

 Documentos não podem ser inseridos no meio da cadeia, pois documentos 
legítimos sempre apontam para o antecessor 

 

 

 



Blockchain 
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Investimento Europeu em 

projetos usando Blockchain: 

$370 milhões de Euros  

para 2018 



Arquiteturas descentralizadas e Redes P2P 
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Compartilhamento 

- Napster 

- BitTorrent 

HPC 

- Computação em grade 

- SETI@home 

- HIVE 

Media 

- Spotify 

- PPLive (TV) 

Comunicação 

- Skype 

- Google Talk 

E-Commerce 

- Uber 

- AirBnB 

Mobile 

- WhatsApp 

- WeChat 

Criptomoedas 

- Bitcoin 

- Ethereum 

Arquiteturas 

Descentralizadas  

e RedesP2P 


