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RESUMO 

Os atuais bancos de dados genéticos públicos não atendem a realidade de 

sequenciamento de DNA amplamente disponível hoje. No Brasil, o difícil acesso ao 

patrimônio genético, através de formulários e burocracia, somado à exigência de 

disponibilidade pública nesses repositórios, é um forte desincentivo à utilização  e 

compartilhamento de dados pela iniciativa privada. Assim, para explorar de forma 

sustentável a grande biodiversidade do país, assegurando os direitos de propriedade 

intelectual e royalties aos fornecedores de dados, propomos o desenho e a 

implementação de um banco de dados genético distribuído. Através de tecnologias 

blockchain e distribuição peer-to-peer, o sistema permite o compartilhamento de 

dados de DNA de maneira facilitada, ao mesmo tempo que garanta a sua devida 

proteção intelectual. Um protótipo da solução foi construído, e algumas características 

do sistema foram avaliadas. 

 

Palavras-chave: blockchain, peer-to-peer, Tabela de Hash distribuída (DHT), 

sequenciamento, DNA. 

 

 



 

ABSTRACT 

Current publicly available genomic data registries do not meet the needs of the 

emerging reality of widely available DNA sequencing. In Brazil, access to genetic 

heritage is hindered by forms and bureaucracy and with its need for public availability, 

complicates frequent usage and research by private parties. This project has the 

objective of creating a distributed genomic data repository to ensure a healthy 

exploration of the resources and biodiversity the country has to offer. Through 

blockchain and peer-to-peer technology, the system designed in this work must allow 

the ease of sharing and processing important DNA data and still guarantee its 

intellectual property and owners. 

 

Keywords: blockchain, peer-to-peer, distributed hash table, sequencing, DNA.  
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1 INTRODUÇÃO 

Esta seção apresenta os objetivos e motivações do projeto, bem como identifica 

como o resto deste trabalho será dividido. 

1.1  Objetivo 

Este projeto tem como objetivo o desenho de um serviço de registro e busca de 

dados genômicos de espécies da fauna e flora amazônica, dentro do projeto 

Amazônia 4.0. Esses dados serão utilizados para pesquisa e desenvolvimento de 

produtos de qualquer pessoa que necessite, assegurando os devidos direitos de 

propriedade intelectual para os coletores de dados. As principais atividades 

relacionadas a esses dados, como a inserção, o processamento, e a comercialização, 

também devem estar previstas no sistema. Um protótipo da solução, com a arquitetura 

proposta neste trabalho, também deve ser implementado. 

1.2 Motivação 

Tecnologias de alta velocidade de sequenciamento de DNA evoluíram muito 

rapidamente desde 2007 (METZKER, 2010), e estão entre as ferramentas mais 

poderosas disponíveis para pesquisa biológica (ILERI et al, 2017). A disponibilidade 

de dados genéticos públicos no Brasil não atende as necessidades da realidade 

destas tecnologias. Nos Estados Unidos e na Europa existem grandes bases de dados 

genéticos, mantidas pelos US National Center for Biotechnology Information (NCBI) e 

European Bioinformatics Institute (EBI), respectivamente. Já no Brasil, o patrimônio 

genético é armazenado pelo Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e 

do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen):  

O SisGen é um sistema eletrônico criado pelo Decreto nº 8.772, de 11 de 

maio de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, como 

um instrumento para auxiliar o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 

– CGen – na gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional 

associado. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017) 

Para se conectar ao SisGen, é necessário que um usuário seja um cidadão 

brasileiro com Cadastro de Pessoa Física (CPF), como mostrado na Figura 1: 
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Figura 1 - Formulário de Cadastro no SisGen 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2017) 

Além disso, para acesso ou submissão de novos dados no sistema, é 

necessário o preenchimento de alguns formulários, e isso complica a disponibilidade 

dos dados genéticos, dificultando a pesquisa na área. Segundo Figueiroa, Guimarães 

e Azevedo (2020) “A obrigatoriedade do cadastro, a dificuldade de interpretação dos 

conceitos da lei a falta de uma implementação efetiva do sistema [...] vem atrasando as 

pesquisas e em muitos casos fazendo que os pesquisadores desistam de tal pesquisa.” 

Ainda, de acordo com Cagliari (2020), pode-se perceber que o sistema é pouco 

utilizado para o volume de pesquisa existente na área: 
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“De acordo com o último relatório do SISGen, com dados referentes ao 

período de 06/11/2017 a 15/10/2018, a plataforma conta atualmente com 

12.456 usuários, 373 Instituições validadas, 11.819 cadastros de acesso ao 

patrimônio genético, 279 cadastros de remessa de material genético para o 

exterior e 261 notif icações de produto. Este número ainda é considerado 

baixo, tendo em vista o número de pesquisadores que, por suas linhas de 

pesquisa, enquadram-se na lista de cientistas impactados pela nova 

legislação. Embora relativamente simples, o cadastramento das amostras 

biológicas junto ao SISGen ainda é a principal dif iculdade relatada pelos 

pesquisadores. O correto cadastramento de amostras compostas (no caso 

de trabalhos de bioprospecção e metagenômica, por exemp lo) e a previsão 

de repartição de benef ícios, decorrentes da exploração econômica de produto 

acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio, 

representam as maiores dúvidas apresentadas pelos pesquisadores.”  

Desta forma, há a necessidade de um repositório de dados genéticos de fácil 

acesso que possibilite a inclusão de dados genéticos e que possua confiança na 

veracidade e procedência destes. 

Juntamente com esta necessidade, temos em  território  brasileiro grande parte 

da floresta amazônica, com os ecossistemas ocupando uma superfície de  

368.989.221 hectares (3,6  milhões  de  Km²), aproximadamente 49% do território 

brasileiro,  abrangendo  os  estados  do  Acre,  Amapá,  Amazonas,  Pará, Rondônia, 

Roraima e uma pequena parte dos estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso 

(IBGE 2010). A Amazônia ainda possui uma grande variedade de ecossistemas, 

dentre os quais se destacam: matas de terra firme, florestas inundadas, várzeas, 

igapós, campos abertos e cerrados.  Consequentemente, temos em território nacional 

uma infinidade de espécies vegetais e animais: 1,5 milhão de espécies vegetais 

catalogadas; três mil espécies de peixes; 950 tipos de pássaros; e ainda insetos, 

répteis, anfíbios e mamíferos (IBGE, 2010). Toda essa biodiversidade pode ser 

utilizada e mapeada geneticamente para fins acadêmicos em diversas áreas de 

estudo, tendo um enorme potencial de descobertas e avanço tecnológico. Juntamente 

com a utilização do conhecimento das comunidades ribeirinhas da Amazônia, cria-se 

um grande potencial de armazenamento de conhecimento. Essas comunidades 

ribeirinhas se apropriam dos recursos florestais, baseado na reciprocidade com a 

natureza, percebendo o tempo ecológico dos recursos naturais para organizar o 
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trabalho na heterogeneidade das diversas formas de utilização dos recursos naturais, 

tais como: agricultura, criação de pequenos animais, extrativismo animal (pesca e 

caça) e extrativismo vegetal (madeireiro e não-madeireiro) (FRAXE, 2009). Sendo 

assim, é possível se utilizar deste conhecimento para avanço na pesquisa. 

1.3 Justificativa 

Um repositório de dados genéticos deve ser confiável e seus dados devem ser 

íntegros, de forma que qualquer pesquisa que utilizá-los possa ser publicada e 

verificada. Para isto ocorrer, os dados devem ser processados e verificados, e então 

publicados para uso. Além disso, para que haja motivação de utilização da plataforma 

e inserção de dados brutos de DNA por indivíduos não acadêmicos, deve haver uma 

forma de remuneração para estes. Dados estes requisitos, o Blockchain se apresenta 

como uma tecnologia viável para essa aplicação. 

1.4 Organização do Trabalho 

A organização deste trabalho será dividida em seis capítulos. O primeiro 

capítulo, ao qual esta seção pertence, corresponde à introdução ao problema e 

discussão sobre sua motivação. 

O segundo capítulo aborda os aspectos conceituais apresentados neste 

trabalho. O capítulo se inicia com conceitos básicos a serem explorados em suas 

seções seguintes, e nestas seções são apresentados também soluções relacionadas 

ao uso de blockchain no campo da genética 

O terceiro capítulo discute as tecnologias escolhidas e utilizadas no 

desenvolvimento, apontando seus aspectos gerais, bem como a metodologia do 

trabalho, apresentando o processo de desenvolvimento. 

O quarto capítulo apresenta a especificação dos requisitos do sistema. Como 

este projeto possui um tamanho considerável e muitos módulos a serem criados, não 

será viável completá-lo com todos os seus requisitos. Desta forma, serão 

apresentadas as operações a serem feitas no sistema como um todo e detalhadas as 

especificações a serem abordadas e desenvolvidas neste trabalho. 
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O quinto capítulo retrata a implementação do projeto, com a sua arquitetura e 

as operações desenvolvidas para o protótipo. 

O sexto capítulo discorre sobre os resultados obtidos pelo protótipo, bem como 

seus benefícios e pontos de melhoria. 

Por fim, o sétimo capítulo contém as conclusões finais sobre o projeto. 
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2 ASPECTOS CONCEITUAIS 

Este trabalho se apropria de conceitos e tecnologias para desenvolvimento da 

arquitetura proposta. Estes serão apresentados nesta seção, bem como trabalhos 

relacionados ao projeto. 

2.1 Fundamentação Teórica 

As tecnologias apresentadas nas seções seguintes requerem alguns conceitos 

importantes para seu entendimento. Estes conceitos estão apresentados nesta seção. 

2.1.1 Função de Hash 

Uma função de resumo (em inglês, hash) H recebe um bloco de dados M de 

tamanho variado como entrada e fornece um valor de resumo de tamanho fixo ℎ =

𝐻(𝑀). Seu propósito principal é a integridade dos dados, dado que uma mudança em 

um ou mais bits de M resulta, com alta probabilidade, em uma mudança no valor de 

resumo (STALLINGS, BROWN, 2014). Estas funções devem ter três propriedades 

fundamentais: 

● Resistência à primeira inversão: Para um resumo h, deve ser 

computacionalmente impossível encontrar 𝑥 tal que 𝐻(𝑥) = ℎ. 

● Resistência à segunda inversão: Dado um bloco de entrada 𝑥, deve ser 

computacionalmente impossível encontrar um bloco 𝑦 ≠ 𝑥 tal que 𝐻(𝑥) =

𝐻(𝑦). 

● Resistência a colisões: Deve ser computacionalmente impossível encontrar 

um par (𝑥, 𝑦) tal que 𝐻(𝑥) = 𝐻(𝑦). 

Nota-se que a função não se utiliza de chaves criptográficas secretas, de forma 

que apenas dados de entrada corretos conseguem gerar um hash desejado, o que a 

torna de fácil verificação. 

Os algoritmos recomendados para uso atualmente são SHA-224, SHA-256, 

SHA-384, SHA512, todos pertencentes à família SHA-2 (DANG, 2015). Seu algoritmo 
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sucessor é o SHA-3, que foi definido como o algoritmo KECCAK através de uma 

competição realizada entre 2008 e 2012 pelo National Institute of Standards and 

Technology (NIST). 

2.1.2 Criptografia Assimétrica 

A criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chaves 

públicas, possui este nome pois baseia-se na utilização de duas chaves, uma pública 

e outra privada, para realizar operações complementares, como cifração e decifração 

ou geração e verificação de assinaturas (WILLIAM, 2006). A chave pública de um 

usuário é de conhecimento de todos, enquanto a chave privada é de conhecimento 

exclusivo de seu dono. Logo, um usuário pode enviar uma mensagem confidencial 

cifrada com a chave pública de seu destinatário, e apenas este poderá decifrá-la com 

a sua chave privada. Ambas as chaves devem ser geradas pelo próprio usuário, e 

deve ser computacionalmente possível de identificar uma chave através da outra. 

No exemplo da Figura 2, a pessoa A manda uma mensagem cifrada para a 

Pessoa B usando a chave pública de B para cifrar a mensagem. Quando a mensagem 

chega na Pessoa B, esta usa sua chave privada para decifrá-la. 

Figura 2 - Cifração de uma mensagem através de criptografia assimétrica 

 

Fonte: Autoria Própria 

Este processo pode ser invertido, e é chamado de assinatura digital. com a 

Pessoa B cifrando uma mensagem com sua chave privada e os demais se utilizando 

da chave pública de B para decifrá-la. Desta forma, é possível identificar que o usuário 

que mandou a mensagem foi a Pessoa B, garantindo autenticidade da informação.  
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2.1.3 Distributed Hash Table (DHT) 

 Uma tabela de Hash distribuída é uma estrutura de dados para armazenamento 

em busca da mesma forma que uma tabela hash comum. A estrutura possui duas 

operações básicas: put e get (ZHANG et al., 2013). A operação put tem o propósito 

de armazenar dados na estrutura, enquanto a função get busca um valor dada uma 

chave específica.  O sistema é distribuído através dos diversos nós1 presentes, de 

forma que qualquer um pode realizar uma busca. No entanto, um nó não precisa ter 

conhecimento de todo o sistema, o que melhora a eficiência do processo de busca. 

 As três principais propriedades da DHT segundo ZHANG et al são: 

1. Eficiência: Possui todas as propriedades de uma tabela de hash comum, como 

eficiência para localizar dados sem saber informações globais, e é aumentada 

por cada nó precisar conhecer apenas uma parte do sistema. 

2. Descentralização: Ao ser implantada em vários nós que são cooperativos, é 

garantido que não há um nó central, evitando um gargalo no sistema. 

3. Escalabilidade: Esta é uma propriedade derivada da anterior, pois ao possuir 

diversos nós pequenos e cooperativos, é possível expandir esta quantidade 

para qualquer valor necessária ao sistema. 

2.1.4 BitTorrent 

BitTorrent é um método de compartilhamento de arquivos entre usuários de 

forma que um arquivo não precisa estar salvo em um servidor específico para que um 

usuário faça o seu download (COHEN, 2008). É uma tecnologia de transferência peer-

to-peer, ou seja, os usuários se conectam diretamente entre si. Sua vantagem sobre 

o HTTP comum é que podem ser feitos diversos downloads simultâneos do mesmo 

arquivo. 

 Para que compartilhar um arquivo um usuário deve disponibilizar um pequeno 

arquivo identificador do formato .torrent que possui indicações sobre seu nome, 

tamanho, um hash de cada bloco do arquivo e um endereço de um servidor tracker. 

 
1 Nó: um terminal ou outro ponto em uma rede de computadores no qual uma mensagem pode 

ser criada, recebida ou transmitida (CAMBRIDGE, 2020).  
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Por conseguinte, qualquer um que possuir o .torrent poderá receber o arquivo a ser 

compartilhado. 

Inicialmente, aquele que possuir o identificador fará conexão com o servidor 

tracker, que o indicará a lista de usuários fazendo transferência daquele arquivo. 

Assim, este também será integrado nesta lista e passará a ser um seeder e também 

um leecher. Todos os seeders do sistema são nós que já possuem alguns blocos do 

arquivo e que estão os distribuindo para outros na rede. Cada bloco do arquivo é 

enviado e conferido a partir do seu hash no arquivo identificador separadamente, o 

que permite que qualquer um com partes do arquivo possam enviá-lo e também 

garante que os blocos recebidos são legítimos. Ao receber todos os blocos, o usuário 

deixa de ser leecher, mas pode continuar como seeder transferindo o arquivo para 

outros da rede. 

Figura 3 - Funcionamento de sistema BitTorrent 

 

Fonte: Prof. Dr. Marcos Antonio Simplicio Jr. (2020) 

2.1.5 Ácido Desoxirribonucleico 

O Ácido Desoxirribonucleico (DNA, em inglês), é um composto orgânico cujas 

moléculas contêm as instruções genéticas dos organismos. (WATSON; CRICK, 1953) 

É um longo polímero de unidades simples (monômeros) de nucleotídeos, cuja cadeia 

principal é formada por moléculas de açúcares e fosfato intercalados unidos. Ligada 

à molécula de açúcar está uma de quatro bases nitrogenadas mantidas juntas por 

forças hidrofóbicas. A sequência de bases ao longo da molécula de DNA constitui a 

informação genética. 
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2.2 Blockchain 

A tecnologia Blockchain surgiu juntamente com a criptomoeda Bitcoin, em 

2008, após a divulgação de um documento descrevendo seu funcionamento por seu 

criador, um indivíduo -ou grupo de indivíduos- denominado Satoshi Nakamoto. Neste 

documento, foi proposta uma alternativa para transações baseadas em confiança (e.g. 

a dependência de instituições financeiras para pagamentos eletrônicos) através de 

um servidor distribuído peer-to-peer com carimbos de tempo para gerar prova 

computacional da ordem cronológica das transações (NAKAMOTO, 2008). 

Swan (2015) descreve a tecnologia como um livro-razão público de todas as 

transações de Bitcoins que já foram executadas em toda sua existência. A corrente 

(chain) cresce constantemente através de mineradores que adicionam novos blocos 

para registrar as transações mais recentes. 

2.2.1 Funcionamento 

O conceito do blockchain é melhor explicado no contexto do Bitcoin, pois está 

intrinsecamente conectado com a criptomoeda.  No entanto, é uma tecnologia 

aplicável em qualquer transação de bens digitais feita online (CROSBY et al, 2016). 

Figura 4 - Representação de uma moeda eletrônica 

 

Fonte: Adaptado de Nakamoto (2008) 

O Bitcoin é uma moeda digital, descrita por Nakamoto (2008) como uma 

corrente de assinaturas digitais. Cada proprietário transfere uma moeda para outro 



11 

 

assinando digitalmente um hash da transação anterior e a chave pública do próximo 

proprietário. Consequentemente, o beneficiário pode verificar as assinaturas para 

identificar a cadeia de posse daquela moeda. Este modelo está representado na 

Figura 3. 

 Apesar de poder verificar a procedência da moeda, o beneficiário ainda não 

pode verificar se um dos proprietários usou a moeda duas vezes. Para isso, Nakamoto 

propôs um servidor com marcador de tempo (timestamp). Este servidor funciona 

obtendo o hash de um bloco de itens para ter a data carimbada e publicando o hash, 

assim provando que aqueles dados existiam naquele momento. Cada timestamp 

possui o timestamp anterior no seu hash, formando uma cadeia, como mostrado na 

Figura 4.  

Figura 5 - Servidor com timestamp 

 

Fonte: Adaptado de Nakamoto (2008) 

 

  Ainda assim, como a rede é composta de múltiplos nós, há o problema de 

identificar qual o bloco certo a ser adicionado na corrente, afinal, qualquer nó da rede 

pode coletar transações ainda não confirmadas, criar um bloco e inseri -lo na corrente. 

Este problema é resolvido através da “proof-of-work”: Um nó gerando um bloco deve 

provar que foi gasta uma quantidade suficiente de recursos computacionais para 

resolver um problema matemático. (CROSBY et al, 2016). O problema a ser resolvido 

na rede do Bitcoin foi formulado de forma que o esforço médio para a resolução 

aumenta exponencialmente com o número de bits a serem usados. No entanto, para 

a verificação é necessária a execução de apenas uma função de hash. Desta maneira, 

a complexidade do problema é ajustada para que um bloco seja gerado a cada dez 

minutos, com uma probabilidade muito pequena de dois nós gerarem blocos ao 

mesmo tempo. Os nós que adicionam seus recursos computacionais para a geração 
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de blocos são chamados de mineradores, que são recompensados financeiramente 

de acordo com seus esforços a cada bloco gerado. 

Por fim, os passos que ocorrem quando há uma transação de moeda eletrônica 

são os apresentados na Figura 5: Por exemplo, a pessoa A quer enviar uma certa 

quantidade de moedas para a pessoa B (1). Para isso, a transação é representada 

dentro de um bloco (2). Este bloco é enviado para todos os nós da rede (3), que 

verificam se a transação é válida identificando se a Pessoa A possui as moedas que 

ela quer transferir e se possui a quantidade necessária de moedas para a transação 

(4). Caso a transação seja válida, esse bloco é adicionado na corrente (5) e então as 

moedas passam para a Pessoa B (6). 

Figura 6 - Funcionamento de uma transação no blockchain 

 

Fonte: Adaptado de Crosby et al, 2016. 

2.2.2 Aplicações fora do contexto financeiro 

Além do contexto financeiro, as soluções para problemas através da tecnologia 

de blockchain podem surgir em várias áreas, como afirma Swan (2015): 

“Não apenas existe a possibilidade de que a tecnologia de blockchain pode reinventar toda 

categoria de mercados monetários, pagamentos, serviços f inanceiros e econômicos, como também 
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pode oferecer reconf iguração similar em todas as indústrias e, ainda mais, em todas as áreas de 

desenvolvimento humano.” 

As aplicações atuais com uso da tecnologia são muitas, com alguns exemplos 

apresentados a seguir. 

2.2.2.1 Tabelião público:  

A tecnologia pode ser utilizada para verificar a autenticidade de um documento 

sem a necessidade de uma autoridade central. “Stampery é uma empresa que 

consegue carimbar e-mail ou qualquer arquivo usando blockchain. [...] Escritórios de 

Advocacia estão utilizando sua tecnologia para verificar documentos de forma barata” 

(CROSBY et al, 2016). 

2.2.2.2 Armazenamento 

Soluções como o Filecoin usam a tecnologia para criar uma rede 

descentralizada de armazenamento (DSN), utilizando os mineradores para distribuir 

ou armazenar dados (PROTOCOL LABS, 2017). 

2.2.2.3 Aplicações de internet: 

A criptomoeda Namecoin é usada para implementar uma versão 

descentralizada de Domain Name System (DNS), tecnologia utilizada para traduzir 

endereços nominais (e. g. links de sites) para endereços IP. Os servidores de DNS 

atuais são controlados por governos e grandes corporações, que podem se utilizar 

disso para censurar, controlar ou espionar o uso de internet de usuários, o que faz 

com que uma plataforma descentralizada garanta que todos os usuários tenham os 

mesmos nomes de domínio em seu computador (CROSBY et al, 2016). 

2.2.3 Smart Contracts 

Contratos inteligentes são um conceito definido por Nick Szabo em 1997 para 

programas de computador ou protocolos de transação que têm o objetivo de 
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automatizar, controlar ou executar transações a partir de regras bem definidas por um 

acordo. A formalização deste acordo através dos contratos inteligentes tem como 

objetivo a maior segurança em transações e a diminuição de intermediários, fraudes 

e custos (SZABO, N., 1997).  

O conceito foi amplamente difundido após a criação e divulgação da 

criptomoeda Ethereum em 2013. Para Buterin (2013), o desenvolvimento do Bitcoin 

foi visto como um grande avanço em moedas, permitindo a criação de bem financeiro 

que não possui controlador ou emissor centralizado. No entanto, também foi visto 

como importante a possibilidade de gerar consenso descentralizado a partir da 

tecnologia de blockchain. Assim surgiram aplicações alternativas que utilizam código 

para controlar bens digitais através de regras bem defin idas, representando os smart 

contracts definidos por Szabo. A criptomoeda Ethereum foi desenvolvida para que 

possam ser definidos contratos e regras para qualquer tipo de transação ou aplicação.    

2.2.4 Blockchains Permissionadas 

 Com a evolução da tecnologia, dois tipos de blockchain emergiram: 

permissionadas e não permissionadas (ZHENG et al., 2018). A primeira permite que 

tudo dentro dela seja totalmente acessível a todos os usuários da rede, podendo ser 

monitorada por qualquer um e não pertencendo a ninguém (SWAN, 2015). Um 

exemplo de blockchain não permissionada é o próprio Bitcoin. 

 As blockchains permissionadas são redes nas quais há um certo controle sobre 

operações e acesso à rede. Em redes assim é possível que seja designada uma 

função para cada membro da rede, definindo quem pode escrever ou acessar 

informações, bem como admitir e expulsar novos membros no sistema. Isto permite 

uma maior privacidade para os membros da rede, bem como o controle sobre as 

informações escritas nela. Um exemplo de blockchain permissionada é a rede da 

Ripple (LIU; WU; XU, 2019).  

2.3 Processamento de DNA 

Visto que a área de concentração deste trabalho é em engenharia de 

computação, esta seção será breve nos conceitos biológicos e será focada nos 
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quesitos computacionais e práticos do problema. Os conceitos apresentados aqui 

seguem o fluxo da sequência de DNA desde a coleta até a disponibilização da 

informação para pesquisa. 

2.3.1 Sequenciamento de Nanoporos 

A coleta do DNA de um organismo pode ser feita através de um equipamento 

de sequenciamento de nanoporos, como a MinION, da Oxford Nanopore Technologies 

(JAIN et al, 2016). O sequenciamento de nanoporos é uma tecnologia da terceira 

geração de tecnologias de sequenciamento, que tinham o objetivo de diminuir o custo 

de um genoma humano para abaixo de $1000. Um nanoporo consiste em um orifício 

minimamente maior que a largura de uma molécula de DNA de dupla hélice, que é de 

4 nm (NIEDRINGHAUS et al, 2011).  

Esta tecnologia consiste em impor uma tensão pequena (~100 mV) através de 

um nanoporo em uma membrana separando eletrólitos, resultando em uma corrente 

iônica que pode ser medida com técnicas eletrofisiológicas (BRANDON et al, 2008). 

Ao passar moléculas de DNA e RNA através deste poro é possível identificar os 

diferentes nucleotídeos de acordo com a variação característica da corrente no poro, 

como pode ser visto na Figura 6. 

Figura 7 - Sequenciamento usando bloqueamento de corrente iônica 

 

Fonte: Brandon et al, 2008 

Os equipamentos de sequenciamento apenas gravam o sinal elétrico bruto da 

corrente passada no nanoporo. Este sinal deve passar por um processo chamado de 

basecalling para ser transformado em bases nitrogenadas. Ainda, as sequências de 
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bases geradas pelo equipamento são separadas em leituras, já que não é possível a 

leitura de uma molécula inteira de DNA de uma vez só. Logo, após o basecalling é 

necessário fazer a montagem do DNA com as diversas leituras. 

2.3.2 Montagem do DNA 

Montadores de novo de genoma são programas que recebem sequências 

curtas de nucleotídeos, como as saídas dos equipamentos de sequenciamento de 

nanoporos e as juntam sem o uso de um genoma de referência. Para isto, estes 

montadores podem ser baseados em vários tipos de algoritmos, como o Greedy, 

overlap-layout-consensus (OLC), gráfico de Bruijn (DBG) e grafo de string (LU et al, 

2016). 

Nota-se que, apesar de existirem muitas ferramentas de montagem, estas 

variam muito em termos de desempenho (velocidade, escalabilidade, requerimentos 

de hardware, aceitação de tecnologias novas de leitura) e em seu produto final 

(composição da sequência montada). Por este motivo, foram criadas as 

Assemblathons, que são esforços conjuntos para testar e melhorar os diversos 

montadores disponíveis (BRADNAM, 2013). 

2.3.3 Outras etapas 

Após a montagem do DNA ainda são necessárias algumas etapas para 

melhorar a qualidade e filtrar as sequências produzidas pelo montador. Para isso são 

chamados os seguintes programas: 

● Pré-Polidor e Polidor: O processo de montagem requer passos de 

correção de erros e de geração de consenso para que sejam geradas 

sequências de alta qualidade (VASER, R. et al.,2017). Portanto, são 

utilizados alguns softwares para resolver estes problemas. 

● Contig Filter: Após as correções de erros nos passos anteriores, é 

necessário identificar e remover sequências duplicadas, que ocorrem na 

montagem por causa da estrutura do DNA. (GUAN, D et al., 2020) 
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 Ao aplicar estes passos na sequência, é possível fazer uma verificação da 

qualidade da sequência montada através de algumas métricas, como a Benchmarking 

Universal Single-Copy Orthologs (BUSCO) (SIMÃO et al., 2015).  

2.4 Trabalhos Relacionados 

Além das diversas aplicações com blockchain apresentadas na seção 2.3, 

existem também muitos desafios de bioinformática associados com genética que 

necessitam de análise de dados computacionalmente intensiva e armazenamento e 

compartilhamento de dados com preocupação com privacidade (OZERCAN et al, 

2018). As soluções comuns para problemas computacionalmente intensivos 

normalmente incluem plataformas de nuvem e grandes clusters de computadores. No 

entanto, instalação e manutenção destes data centers já são problemas complexos. 

Desta forma, uma abordagem diferente para estes problemas são a utilização de 

redes de computadores com a infraestrutura de blockchain. 

O projeto Coinami propõe uma estrutura de criptomoeda na qual a proof-of-

work, ou seja, o problema matemático a ser resolvido para criação de um bloco do 

sistema, seja um problema de alinhamento de sequenciamento de DNA (ILERI et al, 

2016). 

O projeto Genesy pretende desenvolver uma infraestrutura de blockchain de 

forma que cada nó da rede possua informação sobre dados genéticos, provendo um 

serviço de sequenciamento de DNA para pessoas através de um kit para coleta e com 

o processamento dos dados ocorrendo em laboratórios selecionados (CARLINI et al, 

2020). 
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3 TECNOLOGIAS E METODOLOGIA DO TRABALHO 

Diversas ferramentas diferentes de tecnologia foram utilizadas para a construção 

da rede blockchain. Algumas ferramentas para o processamento de DNA também 

foram explicitadas. 

3.1 IBM Hyperledger Fabric 

Para o desenvolvimento da infraestrutura de blockchain do sistema, foi utilizado 

o IBM Hyperledger Fabric, uma plataforma de “registro distribuído permissionado, que 

oferece modularidade e versatilidade para um amplo conjunto de casos de uso” (IBM, 

2020). É uma das ferramentas mais utilizadas para a construção de redes de 

blockchain enterprise. 

 Uma das características do Hyperledger Fabric é a arquitetura altamente 

modular e configurável, permitindo a utilização em uma grande variedade de 

aplicações, como bancos, saúde, e supply chain. Foi a primeira plataforma a suportar 

contratos inteligentes construídos com linguagens de programação de propósito geral, 

como Java, Go, e Node.js, ao invés de linguagens de domínio específico. É específico 

para a construção de blockchain permissionada, em que todos os participantes são 

conhecidos, identificados e que confiam, ao menos parcialmente, uns nos outros. 

 Uma das características mais marcantes da plataforma é o seu protocolo de 

consenso. Diversos protocolos são suportados, como um tradicional modelo de 

Bizantine Fault Tolerance (BFT) (CASTRO; LISKOV, 2002), ou um mais leve modelo 

de  Crash Fault Tolerance (CFT). A diferença entre esses dois protocolos é que o CFT 

suporta o problema dos nós falhos, enquanto no BFT é também suportada a presença 

de nós maliciosos. No nosso protótipo, foi adotado uma implementação de um 

protocolo CFT, RAFT, no qual um líder é eleito, e suas decisões são replicadas pelos 

seguidores. Mais detalhes sobre o protocolo podem ser encontradas em [6] 

 O modelo de aprovação de transações segue um fluxo de três fases, a saber: 

● Execução - nessa fase, cada nó aprovador executa a transação, verificando a 

sua corretude. Caso a transação não esteja correta, não é enviada para a 

próxima fase. A configuração dos nós aprovadores, bem como a quantidade 
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deles, é realizada através da política de endosso das transações, específico a 

cada aplicação. 

● Ordenação - Nessa fase, as transações são ordenadas através de um protocolo 

de consenso configurável, como por exemplo, Raft [6]. 

● Validação - Nessa fase, as transações são validadas conforme a política de 

endosso, específico para cada aplicação. Então, são enviadas para os nós para 

a realização do commit. 

Figura 8 - Fluxo de transação do Hyperledger Fabric 

 

Fonte: ANDROULAKI et al., 2018 

Esse fluxo de transação difere radicalmente do paradigma de ordenação-

execução, em que as transações são executadas antes de chegar a um consenso 

final em sua ordem. Isso elimina qualquer não determinismo que pode haver na rede, 

permitindo a utilização de linguagens de programação de propósito geral, como 

Node.js. 

3.2 IBM Hyperledger Explorer 

Hyperledger Explorer é uma ferramenta web, integrável no Hyperledger Fabric, 

que permite a visualização de operações e transações na rede blockchain 

(HYPERLEDGER EXPLORER, 2020). Através dele, o usuário consegue pegar o 

status da rede, dos contratos inteligentes, e dos últimos blocos enviados, bem como 
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métricas dos blocos e transações, em horas e minutos. Assim, é possível auxiliar os 

usuários a compreenderem melhor o sistema e seu modo de operação. 

3.3 Express 

Express.js é um framework de código aberto, para o desenvolvimento de 

aplicações web. Seus servidores são escritos em Node.js, a mesma linguagem 

utilizada para escrever os contratos inteligentes no Hyperledger Fabric. 

3.4 Processamento de DNA 

Para o processamento do DNA, é necessário um programa de basecalling, um 

montador e alguns programas para refinar a sequência pós-montagem. Portanto, 

foram escolhidos alguns softwares para a linha de produção baseados nas 

recomendações da Oxford Nanopore, empresa que produz os equipamentos de 

obtenção do DNA: 

Figura 9 - Pipeline de processamento de DNA 

 
Fonte: Oxford Nanopore, 2020 

● Basecalling: Para o basecalling será utilizado o software Guppy, proprietário da 

Oxford Nanopore, pois as máquinas de sequenciamento intencionadas a serem 
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usadas no projeto serão desta empresa, assim facilitando a comunicação entre 

todos os módulos 

● Montagem: Para a montagem será utilizado o software Flye, que permite a 

montagem de sequências de DNA a partir de grafos de repetição 

(KOLMOGOROV et al., 2020). 

● Os outros passos do sistema serão como apresentados na figura 8: Racon para 

pré-polidor, Medaka para Polidor, Purge Dups para Contig filter. Inicialmente não 

será usado o polidor híbrido. 

A princípio, os programas serão apresentados ao usuário com guias para 

instalação e execução dos mesmos, pois são softwares que utilizam diversos recursos 

computacionais diferentes e necessitam de configurações muito específicas para cada 

um deles e para cada sistema em que serão executados. 

3.5 Metodologia do trabalho 

Para o desenvolvimento do projeto, foi elaborado o seguinte plano de trabalho e 

as atividades foram divididas conforme o cronograma apresentado na Tabela 1: 

1. Pesquisa e revisão da literatura sobre blockchain; 

2. Pesquisa e revisão da literatura sobre processamento de DNA; 

3. Levantamento das tecnologias disponíveis para criação da infraestrutura do 

projeto, com foco no blockchain; 

4. Especificação da arquitetura do projeto; 

5. Especificação da arquitetura dos módulos a serem implementados; 

6. Implementação de um protótipo de blockchain com a geração do bloco 

gênese; 

7. Implementação gradual das funcionalidades do blockchain; 

8. Implementação da aplicação de processamento de DNA; 

9. Implementação da ligação entre infraestrutura de blockchain e aplicação; 

10. Testes de validação e apuração do blockchain e aplicação desenvolvidos; 

11. Escrita da monografia; 

12. Apresentação do trabalho. 
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Tabela 1 - Cronograma de atividades 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago  Set Out Nov Dez 

1   X X X X X   
    

2    X X X X   
    

3     X X X   
    

4      X X X      

5      X X X      

6       X X      

7        X  X X X X 

8         
 

 X X X 

9         
 

  X X 

10         
 X X X X 

11      X X X  X X X X 

12         
 

   X 

Fonte: Autoria Própria 
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4 O PROJETO E ARQUITETURA PROPOSTA – AMAZON BIOBANK 

Neste capítulo será apresentado o projeto do Amazon Biobank2, seus requisitos 

e como os diferentes usuários do sistema interagem, sendo mostrado um passo a 

passo do processo de coleta do DNA até sua disponibilização. 

4.1 Operações do Sistema 

O sistema deverá realizar as seguintes operações: 

1. Permitir a submissão de uma sequência de DNA bruto. 

2. Permitir a inserção de metadados sobre a espécie associada à sequência 

submetida. 

3. Distribuir esta sequência e os dados associados para os nós da rede via torrent 

protegido. 

4. Permitir a busca e download de uma sequência de DNA (dados brutos, 

processados, leituras ou sequências de proteínas). 

5. Processar dados brutos de DNA submetidos no sistema e liberá-los para busca 

e download. 

4.2 Fluxo de operação 

4.2.1 Submissão de sequência de DNA bruto 

 Uma das operações essenciais do nosso sistema é o envio de dados de DNA 

bruto. Esses dados devem ser coletados, por exemplo, através de indivíduos locais 

da Amazônia, através de aparelhos de sequenciamento de nanoporos de baixo custo. 

O indivíduo deverá também fornecer algumas informações básicas sobre o dado (qual 

é a espécie, quando e onde foi coletado), e definir as condições de venda dele. O 

sistema deverá cifrar esses dados e armazená-los em uma rede formada por DHT e 

torrent. Além disso, o sistema deverá gerar um contrato inteligente através dos 

parâmetros de venda fornecidos, para garantir que tais parâmetros sejam cumpridos. 

 
2 Nome proposto para o sistema 
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O usuário que inseriu os dados, chamados de coletores, devem receber alguns 

“biocoins”3 como recompensa. 

Figura 10 - Captura e inserção de sequência bruta no sistema 

 

Fonte: Autoria Própria 

4.2.2 Metadados da espécie associada 

Uma segunda operação possível consiste na submissão de metadados 

relativos à uma sequência de DNA. Estes dados podem corresponder a 

conhecimentos locais sobre o uso da espécie (e.g. planta medicinal) ou mesmo fotos, 

nome comum, nome científico, habitat, entre outros. Os dados estarão disponíveis 

quando a sequência for devidamente processada e o sistema deverá permitir buscas 

pelos metadados, permitindo uma maior profundidade em seu uso.  

 
Figura 11 - Inserção de metadados associados a uma sequência 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

 
3 Nome proposto para a criptomoeda gerada no sistema. 
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4.2.3 Distribuição dos dados genéticos 

Como os dados de DNA não podem ser diretamente armazenados no 

blockchain, a distribuição dos dados 

genéticos será realizada por alguns nós, 

chamados seeds, em troca de uma 

recompensa em “biocoins”.  

Isso será realizado através do 

protocolo DHT e torrent: quando um 

dado de DNA é inserido no sistema, é 

criado um link magnético, que é 

armazenado na rede blockchain. O 

arquivo de DNA em si, devidamente 

cifrado, será então fornecido aos seeds, 

para o armazenamento. Quando um 

usuário deseja realizar o download do 

DNA, basta buscar no sistema o link 

magnético correspondente e realizar o download de maneira peer-to-peer. 

4.2.4 Processamento do DNA bruto 

Os dados de DNA são pouco úteis se não for realizado um pré-processamento 

deles. A Figura 10 possui uma representação dos processadores que realizam este 

serviço em troca de remuneração em “biocoins”. Para isso, os processadores 

verificam no sistema quais os dados de DNA necessitam de processamento e criam 

uma “solicitação de processamento” para os dados desejados. Assim, eles devem 

baixar os dados brutos de DNA, processá-los, e subir os dados de DNA processados 

para o sistema. Para evitar fraudes, como o processor baixar os dados brutos mas 

utilizá-los para fins fora da cadeia, o processador precisará “comprar” os dados brutos, 

recuperando o dinheiro com lucro no momento da inserção do dado processado. 

Figura 12 - Transmissão do DNA bruto 

Fonte: Autoria Própria 



26 

 

Para realizar o processamento, os dados de DNA bruto serão inseridos em um 

pipeline de programas de processamento, que farão basecalling, montagem e refino 

das sequências, no final produzindo 

sequências reais de DNA da espécie, 

permitindo o upload dos dados 

processados para o sistema. 

É possível que mais de um 

processador processe a mesma sequência 

de dados ao mesmo tempo. Nesse caso, o 

primeiro processador que subir os dados 

receberá a recompensa integral, enquanto 

os outros receberão uma recompensa à 

medida que validar os processamentos de 

seus pares. Também, é possível fornecer 

uma recompensa para os processadores 

que validarem o resultado de outros, 

evitando o upload de falsos processamentos. 

4.2.5 Busca e download de sequências 

Quando um dado de DNA é inserido na rede, ela estará disponível para busca 

e download, seja pela indústria ou pela academia. Através de informações disponíveis 

no metadados, o comprador pode buscar no sistema o dado de DNA desejado e obter 

o link magnético correspondente. Com isso, é possível baixar o dado de DNA através 

do protocolo DHT e torrent. Porém, sendo o dado cifrado, o comprador só conseguirá 

utilizá-lo após obter a chave de decifração, depois da realização da operação de 

compra na rede. Assim, o coletor do dado receberá alguns “biocoins” a cada venda 

realizada. Além disso, o comprador deverá aceitar os termos de uso do coletor, 

disponível no contrato inteligente criado por ele no momento do upload. Tipicamente, 

esse contrato inteligente terá informações como royalties, e as condições de utilização 

dos dados. Espera-se que esses custos para o comprador sejam bem menores do 

que uma expedição na Amazônia para a coleta desses dados. 

Fonte: Autoria própria 

Figura 13 - Processamento de sequências de DNA bruto 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 14 - Download de sequência processada pela indústria 

 

Fonte: Autoria Própria 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

A partir dos requisitos apresentados no capítulo 3, foi construído um protótipo 

do sistema proposto neste trabalho. 

5.1 Arquitetura 

 O protótipo consiste em uma camada de armazenamento, na qual os dados do 

DNA são  indexados para a distribuição; uma camada de aplicação, onde terá a 

interface com o usuário; uma camada de blockchain, que registrará todas as 

informações sobre o upload e download dos dados; e uma camada de monitoramento, 

que permitirá a consulta das atividades de processamento do blockchain. 

Na camada de armazenamento, o usuário deverá gerar um arquivo torrent do 

arquivo que quiser distribuir. No protótipo proposto neste trabalho não foi criado 

nenhum procedimento automatizado nessa etapa, devendo o usuário baixar um client 

de torrent de sua preferência, e gerar o arquivo torrent. Porém, na versão em produção 

é previsto um processo de cifração dos dados de DNA, de modo que os distribuidores 

do arquivo não tenham acesso a ele sem solicitar propriamente no Biobank. A partir 

do arquivo torrent, é possível obter um link magnético, que será utilizado na próxima 

etapa. 

Figura 15 - Os quatro módulos principais do protótipo 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Na camada de aplicação, o usuário conseguirá registrar no blockchain o dado 

bruto do DNA que coletou. A partir de informações como ‘descrição do dado’, 

‘condições de processamento’, e outros, juntamente com o link magnético gerado 

anteriormente, o dado de DNA bruto ficará disponível aos outros participantes que 

puderem pagar e estejam dispostos a processá-los, em troca de uma recompensa. 

Os dados coletados na camada de aplicação são estruturados na forma de uma 

transação e enviados para a camada de blockchain. Lá, a transação será validada por 

cada nó, enviando uma confirmação para a aplicação. Assim que a maioria da rede 

fornecer a aprovação, a transação será enviada para o ordenador, confirmando as 

modificações no banco de dados dos nós. Para fins de simplificação do protótipo, a 

rede se consiste de apenas dois nós, um de cada organização, e de um ordenador. 

Espera-se que futuramente possam ser feitos testes mais generalizados, com vários 

ordenadores e múltiplos nós. 

Figura 16 - Arquitetura da rede teste, de blockchain 

 

Fonte: Autoria Própria 

Por fim, as atividades do blockchain podem ser consultadas através da camada 

de monitoramento, em um módulo do Hyperledger Explorer. Informações como blocos 

processados, transações realizadas e a arquitetura da rede, estão disponíveis tanto 

para fins de auditoria quanto de manutenção nesta camada. É útil para permitir ao 

usuário ter ciência de que o protótipo está agindo de maneira descentralizada. 
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5.2 Operações do Protótipo 

Algumas operações possíveis em nosso protótipo são: 

5.2.1 Adição de um dado bruto 

Para a adição de um dado bruto de DNA, é preciso ir no menu “Enviar Dados”, 

e clicar em “Dados Brutos”. Um novo formulário se abrirá, solicitando algumas 

informações do DNA, bem como seu link magnético. Ao clicar em “Adicionar”, a 

aplicação enviará uma transação para os nós, e um registro será adicionado no 

blockchain. O ID do dado é o próprio hash do arquivo, contido em seu link magnético. 

Figura 17 - Tela de submissão de sequência de DNA bruto 

 
Fonte: Autoria Própria 

Figura 18 - Tela de dado já inserido no sistema 

 

Fonte: Autoria Própria 
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5.2.2 Registro de um processador 

Os dados poderão ser processados por tipos especiais de usuários, chamados 

de “processadores”. Esses usuários seriam responsáveis por transformar o dado de 

DNA bruto em processado, recebendo uma recompensa por isso. A aplicação permite 

registrar alguns processadores, a partir de seu nome e organização. Isso representa 

uma tarefa de um administrador de uma organização, definindo quem seriam os 

usuários autorizados a processar o dado. 

Figura 19 - Adicionando um registro de processador no sistema 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 20 - Tela de processador já registrado 

 

Fonte: Autoria Própria 
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5.2.3 Criação de uma requisição de processamento 

O processador, ao se conectar ao sistema, é capaz de visualizar todos os dados 

não processados na rede, e escolher aquele que deseja processar. A aplicação 

permite criar algumas “requisições de processamento”, de modo a indicar quais os 

dados ainda não foram processados, e quais estão em fase de processamento. 

O processador inicialmente lista os dados brutos disponíveis para 

processamento, bem como seu status, e escolhe qual dado quer processar. Ao 

identificar o dado desejado, clicar em “processar” e adiciona o seu próprio ID de 

processador. Desta forma, uma solicitação de processamento é criada. 

Figura 21 - Tela com lista do estado de processamento dos dados 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 22 - Tela para escolher processador (ID) para processar certo dado 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 23 - Formulário de solicitação de processamento 

 

Fonte: Autoria Própria 

5.2.4 Upload de dado processado 

Ao terminar de processar o dado de DNA, o processador deverá inserir os 

dados no sistema. Assim, com o novo link magnético e com o ID da solicitação de 

processamento é possível adicionar o novo dado de DNA. Nota-se que o sistema 

automaticamente consegue conectar o dado de DNA bruto com o seu equivalente 

processado. 

Figura 24 - Formulário de envio de dado processado 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 25 - Detalhe do dado processado 

 

Fonte: Autoria Própria 

5.2.5 Simulação da compra de um dado de DNA 

No fim do ciclo, o usuário final, ao visualizar a lista de dados de DNA, pode 

escolher qual deles deseja obter, realizando uma operação de compra. O sistema 

permite a visualização da lista de dados, bem como um botão de “compra”, ao lado 

de cada dado. Ao clicar nesse botão, depois de uma tela de confirmação, uma 

operação de compra é registrada, sendo apresentada na aplicação. 

Figura 26 - Lista de dados no sistema 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 27 - Operação de compra 

 

Fonte: Autoria Própria 

5.2.6 Visualização do histórico de operações em um dado 

Para fins de proteção intelectual, é importante ter um registro de todas as 

pessoas que tiveram acesso àquele dado. Assim, é possível visualizar todas as 

operações que foram realizadas em um dado de DNA, como as compras, quando elas 

foram realizadas, e por quem. 

Figura 28 - Histórico de Operações 

 

Fonte: Autoria Própria 
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5.2.7 Visualização das transações armazenadas no blockchain 

Acessando o módulo Hyperledger Explorer, é possível visualizar todos os nós 

participantes da rede, dos blocos que já foram adicionados na chain, e até mesmo os 

detalhes das transações realizadas. Dessa maneira, o usuário pode ter uma maior 

confiança nas informações armazenadas, e realizar possíveis auditorias, caso 

necessário.  

Figura 29 - Tela inicial do Hyperledger Explorer, mostrando os nós participantes, e os últimos blocos 
armazenados 

 

Fonte: Autoria Própria 

 
Figura 30 - Tela do Hyperledger Explorer, mostrando detalhes de uma transação 

 

Fonte: Autoria Própria 
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5.3 Limitações do protótipo 

Por restrições de tempo e recursos, algumas funcionalidades importantes não 

foram implementadas no protótipo. 

5.3.1 Autenticação na Rede 

Por conta de ser uma rede de blockchain permissionada, cada nó deve receber 

uma autorização pela organização antes de se poder participar da rede. Portanto, 

procedimentos para adição de novos nós, de novas organizações, e gerenciamento 

de chaves públicas e privadas são necessários. 

5.3.2 Autenticação na aplicação. 

No sistema é prevista a interação entre diferentes tipos de usuários: 

administradores da organização, que adicionam os processadores; processadores, 

que processam o dado de DNA; coletores, que realizam o upload de dados brutos; e 

os usuários finais, que compram os de dados de DNA. Todos esses usuários exigem 

importante gerenciamento de permissões e de autenticação. 

5.3.3 Cifração dos dados de DNA 

Sendo os dados de DNA armazenados em diferentes distribuidores, sobre os 

quais se tem pouco controle, é necessário que cada dado seja devidamente cifrado 

antes de ser inserido no sistema, sendo fundamental a cifração antes do upload, e a 

decifração depois da compra. Cabe notar que este procedimento não garante e nem 

visa garantir a completa proteção dos dados, afinal um usuário com posse da chave 

pode compartilhar indevidamente as chaves de proteção adquiridas. Entretanto, essa 

abordagem limita a capilaridade desse tipo de comportamento indevido, pois exige a 

participação de entidades que comprem os dados, não apenas entre distribuidores de 

dados.  Embora tenham sido cogitadas técnicas de proteção adicionais, que 

porventura protegessem contra vazamentos propositais por compradores, elas 

acabaram sendo descartadas devido a sua baixa efetividade no cenário em questão, 
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no qual os compradores precisam ter acesso aos dados decifrados (e, portanto, são 

capazes de repassá-los a despeito de eventuais proteções impostas previamente à 

obtenção desses dados). 

Para se fazer a decifração dos dados, é necessária recuperar a chave utilizada 

na cifração. Essas chaves deverão ser armazenadas de maneira segura e 

descentralizada, sendo fornecida ao usuário final somente no momento da compra do 

dado. 

5.3.4 Armazenamento 

Mesmo que o protótipo apresentado neste trabalho preveja o armazenamento 

dos dados de DNA na rede torrent, a distribuição através de distribuidores adicionais, 

bem como os incentivos para os seeders não foram definidos. É possível pensar até 

em integrações com sistemas de armazenamento distribuídos existentes no mercado, 

como o Filecoin e o storj. 

5.3.5 Tokens monetários 

Sempre que o usuário realiza a compra de um dado de DNA, ou quando o 

processador realiza o upload de dados de DNA processados, uma certa quantidade 

de moedas, ou tokens, deve ser transferida. Essa implementação de tokens não foi 

contemplada no protótipo. 
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6 TESTES E AVALIAÇÃO 

A construção do protótipo, apesar de ser em um escopo limitado, realizou a 

apresentação e a validação do desenho de arquitetura. As operações mais básicas, 

como o registro de inserção de um DNA, ou a compra do dado, foram implementadas 

com sucesso, e foi possível ter uma melhor percepção de alguns dos principais 

benefícios e dificuldades do sistema. 

6.1 Benefícios 

6.1.1 Descentralização da aprovação das transações, e do seu 

registro 

Apesar do protótipo funcionar apenas em uma máquina local, foi possível 

validar a descentralização da rede, em pelo menos dois nós. Os fluxos de deploy do 

contrato inteligente e da aprovação da transação pelos nós foram executados com 

sucesso. A aplicação consegue realizar as operações mais básicas, como o registro 

de um dado de DNA, e cada nó armazena esse registro em seu próprio banco de 

dados. Esses registros podem ser devidamente consultados através do Hyperledger 

Explorer. 

6.1.2 Aumento na confiança no sistema 

Devido a natureza descentralizada da rede blockchain, é muito mais difícil para 

um participante realizar alguma alteração indevida no banco de registro das 

transações: seria necessário a coordenação da maioria dos nós da rede para executar 

alguma atividade maliciosa, como inserir dados inválidos para ganho próprio. Além 

disso, através da visualização do registro das transações através do framework 

Hyperledger Explorer, é possível conduzir uma auditoria independente, caso 

necessário. Sendo assim, o protótipo possui uma imutabilidade de seus registros 

bastante superior dos sistemas centralizados. 
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6.1.3 Proteção de uso dos dados, através do monitoramento 

No protótipo, todas as operações realizadas nos dados de DNA (inserção, 

processamento, compra e remoção), são realizadas através de transações 

devidamente registradas no blockchain. É possível consultar todo o histórico de um 

dado de DNA no sistema, com relativa segurança de que esses registros não foram 

adulterados sem alterar o hash code do bloco. Desse modo, o monitoramento da 

compra e venda de cada dado de DNA permite a proteção dos direitos de propriedade 

do fornecedor. 

6.2 Pontos de melhoria 

Alguns dos pontos de melhoria que devem ser considerados são: 

6.2.1 Maior latência nas requisições 

Dada a necessidade de se seguir o fluxo de aprovação das transações na rede 

blockchain, é preciso aguardar a execução, aprovação, e commitment de todos os nós 

da rede antes de considerar a transação como concluída. Isso aumenta 

consideravelmente a latência do sistema, principalmente em requisições que 

envolvam escrita no banco. No protótipo exposto neste trabalho, mesmo com todos 

os nós operando localmente, uma requisição demora mais de 3 segundos para ser 

completada, sendo isto superior ao tempo de resposta de 1 segundo, tempo 

recomendado para manter o fluxo de pensamento do usuário (NIELSEN, J., 1993). 

Considerando que um sistema em produção teria mais nós e mais transações sendo 

realizadas por minuto, a latência do sistema pode vir a ser bastante incômoda. Desta 

maneira, a aplicação deve ser desenhada de modo a minimizar os efeitos de um 

tempo de resposta longo, talvez com um processamento assíncrono. Levando em 

conta que o sistema não possui exigência de baixa latência, como ocorre em sistemas 

financeiros ou de controle, esse tempo de resposta não impossibilita a sua utilização. 
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6.2.2 Dificuldade na participação de novos integrantes da rede: 

Devido a complexidade do framework Hyperledger Fabric, as ações de deploy 

e administração da rede são bem complexas de se realizar. Só a documentação do 

framework, sobre como colocar um sistema em produção, ultrapassa o número de 

cinquenta páginas (IBM, 2020). Portanto, as atividades de manutenção podem exigir 

uma quantidade de expertise e tempo bastante altas para o administrador, sendo 

desejável que essas ações sejam automatizadas, minimizando o custo de operação 

do sistema. Felizmente, existem algumas empresas que realizam esses serviços, 

como a Blockforce (BLOCKFORCE, 2020). 

6.2.3 Maior dificuldade no fluxo de desenvolvimento e testes 

O desenvolvimento e teste de contratos inteligentes é bastante complexo. Além 

da configuração do ambiente local para testes ser difícil, exigindo a criação de alguns 

nós locais simulando as iterações da rede, não é simples realizar a detecção e a 

correção de um erro num contrato inteligente já em operação. Essa dificuldade pode 

aumentar ou agravar bugs e defeitos do sistema, prejudicando tanto a disponibilidade 

quanto a segurança dele. Por isso, muitas pesquisas têm sido realizadas sobre o 

assunto, com o intuito de simplificar o fluxo de desenvolvimento de um contrato 

inteligente, sem abrir mão da segurança (JIANG; LIU; CHAN, 2018; ONGARO; 

OUSTERHOUT, 2014). Algumas dessas abordagens poderão ser utilizadas em 

implementações futuras.  

Figura 31 - Arquiteturas dos módulos a serem desenvolvidos 

 

Fonte: Autoria Própria 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diversos são os bancos de dado genético existentes no país, sendo que a 

maioria está situado em universidades que se preocupam mais com o 

desenvolvimento acadêmico do que com a exploração comercial dos dados. Logo, 

mesmo as empresas que conseguem gerar muitos dados de DNA não são 

incentivadas a compartilhá-las. Considerando também o grande potencial econômico 

da biodiversidade da Amazônia, é cada vez mais importante proteger os direitos de 

propriedade intelectual de cada empresa, incentivando assim, o compartilhamento de 

dados genéticos entre parceiros comerciais. 

Assim, no presente projeto, foi proposta uma arquitetura de um banco de dados 

genético que conseguisse compartilhar os dados de forma facilitada e, ao mesmo 

tempo, respeitasse os direitos de propriedade intelectual de cada proprietário. 

Utilizando a tecnologia blockchain, foi realizado o compartilhamento da 

responsabilidade sobre o sistema entre várias entidades, aumentando a sua 

confiabilidade e diminuindo as chances de uma atividade maliciosa a partir de um de 

seus participantes. Também foi implementado um protótipo validando a viabilidade da 

solução, ao mesmo tempo que mapeou os seus principais desafios, como a latência 

e a complexidade de desenvolvimento e testes. 

Futuras melhorias incluem o desenho e implementação de outros aspectos 

importantes desse sistema, como a autenticação dos participantes, e a cifração e 

armazenamento de dados de DNA. Considerando a participação de vários nós, e  a 

provável atividade maliciosa destes, existem alguns desaf ios interessantes, como a 

forma de realizar o armazenamento seguro dos dados de DNA mesmo em nós 

espalhados, e sua distribuição. Tecnologias, como storj ou filecoin (PROTOCOL 

LABS, 2017), poderão ser utilizadas, bem como compartilhamento peer-to-peer 

através de BitTorrent. 
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