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Abstract. The process of automating the analysis of a contract in multilateral
or bilateral business needs to verify that contact matches what they agreed to,
the use of the blockchain in this model may make this contract delay or need
someone checking all of them, the idea is to use smart contracts for validation
of these contracts, but that this technique is susceptible to failures, with this
functionality, aided by the SPICA model seeks to overcome this problem

Resumo. Ao se conduzir um contrato em um negócio ambas partes precisam
verificar se aquele contrato condizem com aquilo que acordado, a utilização
do blockchain nestes modelos podem fazer que este contrato demore ou pre-
cisem de alguém verificando todos eles, a ideia é usar contratos inteligentes
para validação desse contratos o, porém que esta técnica é suscetı́vel a falhas,
com essa funcionalidade, auxiliado pelo modelo SPICA procura contornar esse
problema. .

1. Introdução

As criptomoedas estão ganhando um grande espaço no mundo dos negocies nos últimos
anos, porém, o ponto interessante aqui não são elas, mas sua tecnologia envolvida nela o
Blockchain, esta trouxe consigo uma grande variedade de caracterı́sticas como segurança,
descentralização das informações de armazenamento e integridade dos [2].

As caracterı́sticas do blockchain faz que ele possa ser usado em outras aplicações,
como internet of things, modelos de negócios, mapeamento de cadeias de produtiva. Com
a evolução do blockchain surgiram os chamados contratos inteligentes. Ao fechar um
acordo entre duas ou mais partes pode haver a necessidade de fazer um contrato, o que
diferente este contrato inteligente ao de um contrato normal e que contrato inteligente que
é avaliado por um computador que faz a verificação das partes são de acordo e executa a
ordem removendo a necessidade de um tipo de confiança entre as partes. O detalhe aqui
é utilização desses contratos com Modelo de SPICA que significa Supply chain Integra-
tion, Coordination, contracting and Auditing framework, o modelo cuidaria da parte de
validação desses contratos.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Nesta Seção serão apresentados um pouco sobre o blockchain, Modelo SPICA e ferra-
menta para utilização do blockchain.



Figura 1. Arquitetura p2p

2.1. Blockchain

O blockchain é um sistema distribuı́do de dados baseado em log, como um banco de
dados que não possui um único lugar de armazenamento, ou seja é uma cadeia de blocos
, é um ledger público os dados são mantidos de forma compartilhada como uma rede
peer-to-peer (ponto a ponto). Ao ser validado a transação, a informação é adicionado a
um bloco este criptografado, ao completar este bloco este é adicionado ao blockchain,
cada no dessa rede possui uma cópia do blockchain, este encadeamento faz que alteração
de seus dados dificilmente possam passar despercebidos. Cada bloco dessa cadeia possui
uma assinatura digital única que é chamada de hash, essa assinatura é como impressão
digital que auxilia na segurança do bloco. A hash é que faz a ligação entre os blocos, cada
bloco possui a sua hash e também a hash do bloco anterior, criando assim uma cadeia
linear cronológica a alteração desse bloco faz que esta ordem seja mudada quebrando a
sequência dos blocos[7].

2.2. Transações

A rede de blockchain utiliza a tecnologia peer-to-peer ou p2p é tipo de formato de rede
que tem como caracterı́sticas a descentralização das redes ou seja cada usuário conectado
tem com função de servidor e cliente[1], com esta tecnologia é possı́vel criar livros de
contabilidade descentralizados e seguros, na rede de bitcoin uma transação funciona com
uso de 3 chaves criptografadas a primeira a chave pública e privada do endereço remetente
e chave pública para endereço de envio, então cria-se um bloco que representa a transação
envia-se a solicitação de transferência para rede, então e este bloco é visualizado por todos
conectados a rede e verifica-se a operação pode ser válida,os envolvidos na transação
aprovam a operação, verifica a transação é transmitida para todos nas rede, e o bloco e
adicionado a cadeia de blocos.

2.3. Blocos

As transações validadas são agrupadas, esses conjuntos de transações formam o bloco do
blockchain, os blocos conectam as transações para serem verificadas pelos mineradores
em , estes pegam as transações não validadas e fazem as verificações, fechando estes
blocos entram dentro das cadeias do blockchain, cada vez que um novo bloco é feito,



blocos mais antigos são verificados também ,tornando mais difı́cil para alguém manipular
o sistema do blockchain[6].

Os blocos precisam respeitar algumas regras, tamanho maximo de transações ,seu
conteudo podem conter apenas transações validadas

Para os blocos serem feitos é preciso respeitar algumas regras como: um tamanho
máximo de transações que um bloco pode comportar e conter apenas transações que sejam
verificadas como válidas – onde as duas partes envolvidas tenham aceitado a troca.

2.4. Validação

A validação ocorre quando a transação obedece um conjunto de regras bem definidas,
a validação faz parte do processo de mineração, as transações antes de ser adicionadas
ao bloco ficam estruturas chamadas de pool(piscina), estes são um local onde ocorre a
mineração , onde cada minerador tem uma abordagem ou técnica de mineração dentro
dessa estrutura depende do pool direcionadoz[4].

Dentro desse pool os mineradores competem entre para quem consegue primeiro
resolver o problema da validação geralmente são cálculos matemáticos complicados, ao
resolver ou encontrar transação válidas os demais são avisados e feita a checagem pelos
demais, se houver o consenso é validado e adicionado ao bloco.

2.5. Mineração

A mineração consiste em confirmar transações e escrevê las no Ledger é parte funda-
mental da confiança gerada pelo blockchain ,porém esse processo não é simples, na rede
bitcoin por exemplo muitos nos competem entre si, quando um bloco é criado a mineração
pega a informações contidas e aplica uma fórmula matemática que transforma em algo di-
ferente, a partir dessa nova informação cria-se a hash, ela fica contida no final do bloco,
cada hash é única servido como um identificador para o bloco[5].

Todo esse processo de encontrar um bloco validado , criar hash, e “selar” o bloca
faz parte da mineração, a hash deve possui um padrão com auxilio do “nonce” que é um
número arbitrário e com dados fornecidos da transação deve-se criar a hash, vale ressaltar
que os dados fornecidos das transações é apenas uma parte da informação, esse processo
é repetido várias vezes até encontrar o padrão adequado para hash.

2.6. SPICA

O SPICA é um modelo de framework projetado para dar suporte a negociações multi-
laterais ele integra ao software todos os agentes de uma cadeia produtiva. O modelo
compreendem os agentes aqueles que atuam diretamente ou indiretamente na execução
da atividade, produção da matéria-prima, o armazenamento e transporte da cadeia pro-
dutiva. Com estes dados é possı́vel concretizar uma linha de coordenação do projeto, o
framework SPICA foi proposto para um modelo para cadeias produtivas agrı́colas[8].

3. Ferramentas
Grande parte das ferramentas que estão disponı́veis no mercado são voltadas para
mineração de dados, entre estas ferramentas encontra-se uma ferramente que voltada para
ramo empresarial a ferramenta Hyperledger.



3.1. Hyperledger

Lançada em 2015 é um projeto colaborativo open source hospedado pela Linux Foun-
dation que tem como objetivo promover tecnologias blockchain em vários setores. A
plataforma desenvolve aplicações voltadas para contratos inteligentes[2].

A ferramenta surgiu como meio de atender a requisitos da indústria, o blockchain
sozinho não possui recursos suficientes ainda para resolver problemas mais complexos
e sua falta de suporte, o Hyperledger procura suprimentos estes problemas, principal-
mente no foco em indústrias O hyperledger procura atuar em torno de quatro requisitos
da indústrias as transações privadas, identidade e auditabilidade e interoperabilidade e
portabilidade provendo uma grande variedade de tecnologias,bibliotecas , frameworks e
interfaces[3].

4. Objetivos
Com desenvolvimento do trabalho espera encontrar um modo de verificar contratos va-
lidos para agilizar os procedimento, e procurar onde possı́veis áreas esse conhecimento
possa ser aplicado.

5. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Primeiramente uma pesquisa sobre o tema blockchain será feita, reunindo informações
sobre a tecnologia para sua melhor utilização, analisando sua utilização nas suas áreas de
atuação.

Depois será pesquisado modelos de negócios, como contratos multilaterais são
processado e quais pontos poderão ser melhorados pelo modelo SPICA. Com análise
desse tema se possı́vel um modelo utilizando o modelo SPICA será feito para verificação
de integridade de contratos envolvendo o blockchain.

6. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento bibliográfico;
2. Levantamento de trabalhos similares;
3. Estudo de textos;
4. Estudo da plataforma SPICA e Contratos;
5. Inı́cio das Verificação;
6. Escrita do TCC;

7. Contribuições e/ou Resultados esperados
Este trabalho espera conseguir fundamentar um modelo de verificação de contratos que
consigo agilizar e validar contratos de processos de negócios.

8. Espaço para assinaturas

Londrina, 10 de Agosto de 2020.



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan

Atividade 1 x x
Atividade 2 x x
Atividade 3 x x
Atividade 4 x x
Atividade 5 x x
Atividade 6 x x x x

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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