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Antes de começar...

Esta apresentação não:

- Esgota o assunto sobre blockchain.

- Objetiva ensinar a usar Bitcoin.

Esta apresentação é:

- Uma introdução sobre blockchain e Bitcoin.

- O básico sobre blockchain e Bitcoin, para imaginar 

aplicações das tecnologias.
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Preâmbulo



Criptomoedas
“The emergence of viable digital money is closely linked to developments in 

cryptography. [...] Two basic questions for anyone accepting digital money are:

1. Can I trust the money is authentic and not counterfeit?

2. Can I be sure that no one else can claim that this money belongs to them and not 

me? (A.K.A. the “double-spend” problem.)”

<https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/first_edition/ch01.asciidoc>

- 1998: b-money, Bit Gold.

<https://en.bitcoin.it/wiki/B-money>

<https://en.bitcoin.it/wiki/Bit_Gold_proposal>

- 2008: Bitcoin.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency#History>

Classificação: público

https://github.com/bitcoinbook/bitcoinbook/blob/first_edition/ch01.asciidoc
https://en.bitcoin.it/wiki/B-money
https://en.bitcoin.it/wiki/Bit_Gold_proposal
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptocurrency#History


Criptografia 101 (1/7)
Criptografia de Chave Pública (Assimétrica)

- (Baseado em Merkle, R. –1974) Diffie, W. & Hellman, M. New Directions in 

Cryptography (1976).

<https://www-ee.stanford.edu/~hellman/publications/24.pdf>

- Um método para troca de chaves criptográficas (uma pública e outra privada).

- A implementação mais comum é a RSA, que ba-

seia sua segurança na dificuldade de se fatorar 

o produto de 2 grandes números primos.

- Atualmente tem-se usado cada vez mais algorit-

mos baseados em curvas elípticas, que requerem 

chaves bem menores (256 em vez de 2048 bits 

do RSA, em média).
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Criptografia 101 (2/7)
Classificação: público

Continua

Chave

Pública

Chave

Privada

Continua

RSA

2048 bits



Criptografia 101 (3/7)
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Criptografia 101 (4/7)
Hashes

- Sendo M a mensagem e H a função de hash, deseja-se que:

- tendo M seja fácil calcular H(M);

- tendo H(M) seja computacionalmente impossível obter M;

- tendo M não se possa achar H(M) = H(m) (colisão); e

- qualquer mudança em M (mesmo de 1 bit) produza um H(M) completamente diferente.

- A quebra de qualquer uma das premissas compromete a segurança da função de 

hash.

- Funções de hash comumente usadas:

- MD5 e SHA-1: inseguras.

- SHA-2: 224, 256, 384 e 512 bits.

- PBKDF2 e Argon2: uso específico (senhas).

- RIPEMD: usado em endereços bitcoin (160 bits) em conjunto com o SHA-2 (256 bits).
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Criptografia 101 (5/7)
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Criptografia 101 (6/7)
Assinatura Digital

- Grosso modo: combinação criptografia de chave pública e hashes.

- Conjunto de bits, válido apenas enquanto digital.

- Assinatura digital = E

sk

(H(M))

- Verificação = D

pk

(H(M)) = H(M’)

Nonce (Number to be used once)

- Número arbitrário usado em 

criptografia, normalmente para 

evitar ataques de repetição.
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Criptografia 101 (7/7)
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Assinando

Assinatura digital (Base 64)

Verificação



Bitcoin
- Criptomoeda criada a partir de um artigo 

publicado em 2008.

<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

- Rede peer-to-peer descentralizada (protocolo 

bitcoin).

- Registro público de transações (blockchain).

- Emissão de moeda descentralizada, 

matemática e determinística (mineração 

distribuída).

- Sistema descentralizado de verificação de 

transações.
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Satoshi Nakamoto (1/2)

- Satoshi Nakamoto = Wise Relationship Origin (Início Sábio de Relacionamento)?

- Não se sabe ao certo quem ou o quê é Satoshi Nakamoto.

- Ele deixou o desenvolvimento do projeto em 2011 e desapareceu, mas estima-se 

que possua ≈ 1.000.000 BTC.

<Bitcoin: The Future of Money (FRISBY, D.): https://books.google.com.br/books?id=htliCAAAQBAJ&pg=PT99&lpg=PT99#v=onepage&q&f=false>

      otomakaNSAtoshi

clear thinking, quick-witted, wise (pensamento claro, esperto, sábio)

medium, inside, relationship (meio, dentro, relacionamento)

origins, foundation (origem, fundação)
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Satoshi Nakamoto (2/2)
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Transações Bitcoin (1/3)
- Transação é o envio de Bitcoins do 

seu proprietário para outra pessoa 

(chave pública).

- A primeira transação (gênese) de 

uma “moeda” Bitcoin ocorre na sua 

criação, quando alguém a recebe 

como recompensa por validar um 

bloco de transações.

- Enviar Bitcoins consiste em assinar 

digitalmente um conjunto de dados compostos pela quantia, um ponteiro para a 

transação anterior e o destinatário do valor, dentre outros.
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Transações Bitcoin (2/3)
- Quem gerencia as transações é a carteira Bitcoin, que armazena as chaves 

criptográficas do usuário, cria os endereços Bitcoin (hashes das chaves públicas), 

comunica-se com a rede P2P Bitcoin etc.

- Uma “moeda” Bitcoin é imutável, 

assim, quando consumida em 

transações, ela produz “sub moedas” 

baseadas nela, mas nunca é alterada.

- Existem vários tipos de transações, 

como agregação e distribuição.
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Carteira Bitcoin 

do autor
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Não existem moedas, apenas transações não gastas 
(Unspent Transaction Outputs –UTXOs).



Transações Bitcoin (3/3)
Considerando uma transação por bloco e desprezando a cobrança de taxas:

- UTXOs:

Alice: 1,5 BTC Carol: 5,0 BTC

Bob: 5,0 BTC David: 1,0 BTC

Classificação: público

INPUTS: 0
OUTPUTS: 12.5→Alice

Signed()

1

INPUTS: 1[0]
OUTPUTS: 10→Bob, 2.5→Alice

Signed(Alice)

2

INPUTS: 2[0]
OUTPUTS: 5→Carol, 5→Bob

Signed(Bob)

3

INPUTS: 2[1]
OUTPUTS: 1→David, 1.5→Alice

Signed(Alice)

4

Na prática 

são usados 

hashes.

Resolve o problema de 

autenticidade, mas não o de 

gastos duplos.



Blockchain (1/6)
- Após a transação ser feita, ela é publicada na rede P2P Bitcoin pela carteira do 

usuário e propagada pelos nós da rede até atingir os “mineradores”.

- Os mineradores são responsáveis por validar as transações e adicioná-las a um 

grande “livro razão” público (ledger).

- O ledger mantém registros de todas as transações feitas, de forma que qualquer 

um na rede pode lê-lo e determinar se a pessoa realmente tem aquele dinheiro.

- Para melhor desempenho, as transações são agrupadas em blocos para serem 

validadas e estes são “colados” usando criptografia (nas transações e entre si).

- Blockchain (cadeia de blocos) é o ledger e a camada da arquitetura Bitcoin que 

visa evitar os gastos duplos (funciona como um banco de dados write-only).
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Blockchain (2/6)
- Após validar as transações, o minerador precisa adicioná-las à blockchain e para 

isso ele deve realizar um certo esforço (processamento, consumo de energia, 

tempo etc.), definido como Proof-of-Work.

- A dificuldade do Proof-of-Work é obtida pela definição dos n bits mais à esquerda 

do hash do bloco processado, que precisam ser iguais a zero. Exemplo: 

000000000000000002727baff834fa9678b723c00bc6b5cc4f122d7641193cda

- A rede de mineradores é distribuída, podendo crescer ou diminuir dinamicamente 

e eles têm mecanismos próprios para troca de informações entre si.

- Através da troca de informações, os mineradores entram em consenso sobre, por 

exemplo, qual bloco vai permanecer na blockchain e qual será a dificuldade do 

esforço de mineração.
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Blockchain (3/6)
- A cada ≈ 2 semanas, os mineradores definem qual será a dificuldade do 

Proof-of-Work (“mineração”), levando em consideração a capacidade total de 

processamento da rede e a premissa de que cada bloco deve ser minerado em ≈ 

10’.

- A mineração consiste em combinar os dados coletados no bloco e iterar sobre o 

nonce até chegar no hash com a característica especificada na dificuldade.

- Atualmente o minerador vencedor recebe:

- uma recompensa de novas moedas (12,5 BTC = R$ 38.822,61 2017-02-15); e

- taxas coletadas em cada uma das transações adicionadas ao bloco.

- Para garantir a rentabilidade, o minerador precisa ter energia barata, bom acesso à 

internet, estar em um local de clima frio (refrigeração) e ter bons equipamentos.
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Árvore de Merkle

- tx: transação

- cb: coinbase

Cadeia de blocos de hashes (blockchain)

Blockchain (4/6)
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H() H()

H() H()

txcb

H() H() H() H()

txtx

H() H()

txtx

H() H() H() H()

txtx

prev: H()

mrkl_root: H()

nonce: 0x1984…
hash: 0x0000…

prev: H()

mrkl_root: H()

nonce: 0xa5df…
hash: 0x0000…

prev: H()

mrkl_root: H()

nonce: 0xec27…
hash: 0x0000…



Blockchain (5/6)
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≈ 14 

meses

ASIC de 2 TH/s 

(obsoleta em ≈ 6 

meses)

≈ 

139.461 

anos

CPU de última 

geração

≈ 173 

anos

grid com 100 

GPUs

≈ 25 

anos

grid com 100 

FPGAs

Tempo médio de mineração na dificuldade atual (cálculos realizados em 2014).

<https://www.coursera.org/learn/cryptocurrency/lecture/ELB8c/mining-hardware>

https://www.coursera.org/learn/cryptocurrency/lecture/ELB8c/mining-hardware


Blockchain (6/6)
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Bitfury Bitcoin 

Mining Center

República da Georgia



Segurança
- Anonimato: através de padrões de pagamento é 

possível determinar uma pessoa no Bitcoin, ainda 

que (o uso “correto” d)os endereços/internet 

dificultem isso.

Existem Altcoins que tentam remediar isso, 

como o Monero. <https://www.wired.com/2017/01/monero-

drug-dealers-cryptocurrency-choice-fire>

- Ataque dos 51%: ao conseguir mais de 50% 

da taxa de hash/mineração, o atacante poderia 

reverter transações na blockchain, bem 

como evitar que transações legítimas sejam 

Validadas, além de realizar gastos duplos.    …
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Críticas
- É impossível reverter transações, independente do motivo (e.g., erro de digitação).

- O limite de transações do Bitcoin é de 7 t/s (Visa: 56.000 t/s). <https://en.bitcoin.it/wiki/Scalability>

- Minerar Bitcoins tem ficado cada vez mais 

caro, motivo provável da diminuição de 

mineradores. <http://www.theverge.com/2016/2/9/10946072/bitcoin-

core-classic-software-block-size-debate>

- Bitcoin (ainda) é considerado um investi-

mento de alto risco, dada sua volatilidade. 

<http://www.coindesk.com/ben-bernanke-bitcoin-serious-problems>

- A necessidade de regulamentação para 

adoção da moeda tem sido discutida, 

embora não haja um consenso sobre o 

assunto.    …
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Estado Atual

- Bitcoin é uma plataforma aberta (artigo), com implementação open source.

<https://github.com/bitcoin>

- Bitcoin atingiu, em dezembro ‘16, a marca de US$ 14 bi investidos.

<http://www.reuters.com/article/us-global-markets-bitcoin-idUSKBN14B14E>

<http://www.coindesk.com/not-just-bitcoin-the-top-7-cryptocurrencies-all-gained-in-2016>

<http://www.cnbc.com/2017/01/02/bitcoin-breaks-1000-level-highest-in-more-than-3-years.html>

- Cada vez mais surgem aplicações para blockchains, além do controle de 

criptomoedas.

<http://siliconangle.com/blog/2016/12/31/predictions-2017-bitcoin-3000-blockchain-rule-world/>
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Aplicações (1/2)
- RWE (utility alemã de energia): blockchain autenticando carros elétricos em 

postos de abastecimento.

<http://www.forbes.com/sites/sap/2016/11/14/making-the-next-moves-with-blockchain/#d7d257573854>

- Utilities japonesas começarão a aceitar pagamentos em Bitcoin em breve.

<https://thenextweb.com/finance/2016/09/26/bitcoin-japan-utility-bills/>

- Honduras/Factom: registro de imóveis usando blockchain.

<http://www.economist.com/news/briefing/21677228-technology-behind-bitcoin-lets-people-who-do-not-know-or-trust-each-other-build-dependable>

- R3: consórcio das maiores instituições financeiras do mundo, que visa prover 

novas tecnologias de finanças (baseadas em blockchain –distributed ledger).

<http://www.r3cev.com/>

- IBM e Microsoft: Blockchain as a Service (BaaS).

<http://www.ibm.com/blockchain/>

<https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/blockchain/>
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Aplicações (2/2)
- IoT: autenticação de pessoas e “coisas”/objetos usando blockchain.

<https://inform.tmforum.org/nfv-it-transformation/2016/11/blockchain-serves-tool-human-product-iot-device-identity-validation>

<https://www.chronicled.org>

- FBI: combate a fraudes rastreando pagamentos na blockchain (caso Silk Road).

<http://www.tedxsanfrancisco.com/copy-2-of-talk-dominique-crenn>

<http://www.wired.co.uk/article/silk-road-guide>

- ISO: comitê técnico para discussão sobre blockchain.

<http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=6266604>

- Analista prevê a criação de “Fedcoins” como moedas fiduciárias (fiat).

<https://news.bitcoin.com/fedcoin-u-s-issue-e-currency>

- Prova de vida: Julian Assange leu o hash de um bloco para provar que estava vivo.

<https://www.twitch.tv/reddit/v/113771480?t=01h54m40s>

<https://www.ted.com/talks/bettina_warburg_how_the_blockchain_will_radically_transform_the_economy> …
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Continue a discussão

José Lopes de Oliveira Júnior

⋅ joselopes@cemig.com.br

⋅ https://twitter.com/forkd_

⋅ https://github.com/forkd

⋅ https://linkedin.com/in/forkd 

“Deixe o futuro dizer a verdade e avaliar cada um de 

acordo com o seu trabalho e suas realizações. O 

presente é deles; o futuro, pelo qual eu realmente 

tenho trabalhado, é meu.”

– Tesla, N. (1856-1943)

Obrigado!
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Apêndice I: Curiosidades sobre Bitcoin
- Menor unidade Bitcoin: 1/100.000.000 = 10

-8

 = 0,00000001 BTC = 1 Satoshi.

- Millibit (0,001 BTC) é uma unidade comum de negociação de Bitcoins.

- Bitcoin é o nome da moeda, do protocolo, da rede e do cliente “oficial”.

- A cada ≈ 4 anos, o protocolo diminui em 50% a emissão de dinheiro (halving / 

deflação).

- O total de Bitcoins deve se limitar a 21.000.000 BTC; é estimado que esse valor 

seja atingido no ano de 2.140.

- Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) são documentos que guiam o 

desenvolvimento do Bitcoin. <https://github.com/bitcoin/bips>

- “Mina” de Bitcoin na China. <https://www.youtube.com/watch?v=K8kua5B5K3I>

- How Blockchain is overshadowing Bitcoin 

<http://thenextweb.com/business/2017/01/23/blockchain-overshadowing-bitcoin>
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Apêndice II: Indicação de Carteiras Bitcoin
- Android: Mycellium <https://mycelium.com/>

- iOS: breadwallet <https://breadwallet.com/>

- Linux / Mac / Windows: Electrum <https://electrum.org/>

- Valores mais altos: Trezor <https://bitcointrezor.com/>

Disclaimer

O autor não se responsabiliza por qualquer uma das indicações. 

Cada um deveria avaliar as opções disponíveis e optar por 

aquela que achar melhor. Use por própria conta e risco!

Classificação: público

https://mycelium.com/
https://breadwallet.com/
https://electrum.org/
https://bitcointrezor.com/


Algumas das altcoins (criptomoedas alternativas ao Bitcoin) mais capitalizadas 

atualmente <http://coinmarketcap.com>:

1. Ethereum <https://www.ethereum.org>

2. Ripple <https://ripple.com>

3. Litecoin <https://litecoin.org>

4. Monero <https://getmonero.org/home>

5. Ethereum Classic <https://ethereumclassic.github.io>

6. Dash <https://www.dash.org>

7. Augur <https://www.augur.net>

8. MaidSafe <https://maidsafe.net>

9. Steem <https://steem.io>

10. NEM <https://www.nem.io>

Apêndice III: Altcoins
Classificação: público
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Apêndice IV: Adquirindo Bitcoins
Existem algumas formas de adquirir Bitcoins, como mostrado a seguir:

1. Recebendo pagamentos em Bitcoin 

(por um serviço ou produto).

2. Trocando dinheiro convencional por 

Bitcoin, através de um broker, por 

exemplo. 

<http://bitcoincharts.com/markets/currency/BRL.html>

3. Recebendo descontos em Bitcoin. 

<https://www.coinrebates.com>

4. Minerando Bitcoins.
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Apêndice V: Como se Tornar um Minerador Bitcoin
Minerar Bitcoins pode ser tão difícil quanto foi minerar ouro na Serra Pelada, mas:

1. Junte-se à rede Bitcoin e receba as 

transações.

a. Valide todas as transações propostas.

2. Receba os novos blocos e mantenha 

a blockchain.

a. Valide novos blocos propostos.

3. Monte um novo bloco válido.

4. Encontre o nonce para tornar o seu 

bloco válido.

5. Aguarde até que todos validem o 

seu bloco.

6. “Embolse” os Bitcoins.

Classificação: público


