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Objetivos
✓Re(ver) conceitos básicos sobre blockchain.

✓Criar uma carteira digital.

✓Interagir com uma rede de blockchain.

✓Conhecer uma IDE online para codificação e publicação 
de contratos inteligentes.

✓Ver um exemplo de contrato inteligente.

✓Conhecer como uma aplicação web pode interagir com 
um contrato inteligente.

Conceitos 
básicos

•Criar 
carteira

•Transferir 
Ether

Contratos 
inteligentes

•IDE

•Contrato 
inteligente 
de votação

•Aplicação 
Web
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• Origem e definição.

• Redes públicas, privadas e 
híbridas.

• Bitcoin e Ethereum.



A origem do 
Blockchain



O problema do 
duplo gasto

• Duplo gasto é o risco de 
uma criptomoeda ser 
gasta duas vezes.

• É um problema comum 
a ativos digitais porque 
informações digitais 
podem ser 
reproduzidas com mais 
facilidade do que ativos 
físicos (ex.: moeda 
digital x moeda 
fiduciária).



• Pilares

• Descentralização

• Transparência

• Imutabilidade

• Tecnologias de suporte

• Hash criptográfico

• Chaves públicas e privadas

• Assinatura digital

Bitcoin, a 1ª 
plataforma de 
Blockchain



✓Blockchain é um registro distribuído e imutável
que facilita o processo de gravação de
transações e rastreamento de ativos.

À medida que cada transação ocorre e as partes
concordam com os detalhes, ela é codificada em um
bloco de dados digitais e assinada digitalmente.

Cada bloco é conectado ao seu antecessor e ao seu
sucessor, criando assim uma cadeia irreversível e imutável.

O encadeamento de blocos impede que qualquer
bloco seja alterado ou que um bloco seja inserido
entre dois blocos existentes.

O que é 
Blockchain?



 Acesso limitado a uma 
organização ou consórcio.

 Acesso livre.

 Participação autorizada e 
identidades são conhecidas.

 Participação pré-aprovada. 
Algoritmos de consenso “mais 
leves”.

 Transações mais rápidas (maior 
throughput).

 Participação anônima e sem 
necessidade de autorização.

 Segurança provida por 
mecanismo de consenso (proof 
of work, proof of stake, etc.).

 Transações mais lentas (menor 
throughput).

Tipos de 
Blockchain



Blockchain 
Público-
Permissionada

• Apenas alguns participantes da rede 
podem escrever novos blocos, mas 
qualquer um que se junte à rede pode ler.

• Adequadas para soluções de governo, onde 
apenas algumas instituições podem 
escrever, mas todas as transações podem 
ser verificadas pelo público em geral.

• Podem se beneficiar das vantagens de cada 
tipo de rede, como algoritmos de consenso 
mais leves, maior throughput, maior 
transparência.



Bitcoin

• Proposta por Satoshi Nakamoto em 2008 em um artigo 
enviado a um grupo de discussão de criptoanalistas.

• A primeira versão da plataforma foi disponibilizada no 
início de 2009.

• A plataforma foi criada com o objetivo de ser um sistema 
de pagamento eletrônico com o uso de uma moeda 
digital (criptomoeda).

• Usada inicialmente no mercado negro, como operações 
na deep web, a adoção do Bitcoin ampliou 
consideravelmente e “estimulou” vários governos a 
implantarem estudos e regulações para uma moeda 
digital. 

https://www.mail-archive.com/cryptography@metzdowd.com/msg09959.html


Ethereum

• Proposta por Vitalik Buterin em 2013.

• A rede provê uma máquina virtual 
descentralizada (EVM), o que permite o registro 
e a execução de código na rede de blockchain 
(smart contracts).

• A EVM permitiu o desenvolvimento de milhares 
de aplicações na plataforma Ethereum.

• A rede Ethreum é a plataforma de sustentação 
para mais de 250.000 criptomoedas.

• Um grande esforço está em andamento para o 
desenvolvimento da Ethereum 2.0.



Redes 
Ethereum

• Existem redes Ethereum 
para uso em 
desenvolvimento, teste e 
produção.



Ethereum

https://etherscan.io/

https://www.ethernodes.org/

https://etherscan.io/
https://www.ethernodes.org/
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• Criar uma carteira digital.

• Transferir Ether.
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• Contratos inteligentes 
(smart contracts).



Contratos inteligentes
Uma evolução do Bitcoin

(blockchain programável)

“The code is the law”

Smart 
Contracts



Smart Contracts

https://youtu.be/r-ja_ZQLCGE

https://youtu.be/r-ja_ZQLCGE


Exemplo: cadeia de suprimentos

https://www.hyperledger.org/resources/publications/walmart-case-study

Smart
Contracts

https://www.hyperledger.org/resources/publications/walmart-case-study
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• Remix, uma IDE online para 
codificação e publicação de 
contratos inteligentes.

• Contrato inteligente (votação 
eletrônica).

• Aplicação web de votação.



Onde obter mais 
informações

• Ethereum

• https://ethereum.org/en/

• Remix

• https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/

• Solidity

• https://docs.soliditylang.org

• https://cryptozombies.io/pt/

• Web3.js

• https://web3js.readthedocs.io/

https://ethereum.org/en/
https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/
https://docs.soliditylang.org/
https://cryptozombies.io/pt/
https://web3js.readthedocs.io/
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