Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Marcelo Moro da Silva

Uma proposta de sistema de voto baseado em Blockchain com
autenticação de usuário por meio de biometria.

São Paulo
2020

Marcelo Moro da Silva

Uma proposta de sistema de voto baseado em Blockchain com autenticação de
usuário por meio de biometria

Dissertação
de
Mestrado
apresentada
ao
Instituto
de
Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título
de
Mestre
Engenharia
de
Computação.

Data da aprovação: ____/_____/___

_____________________________
Prof. Dr. Anderson A. A. Silva
(Orientador)
Mestrado
Computação

Engenharia

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Anderson A. A. Silva (Orientador)
Mestrado Engenharia de Computação
Prof. Dr. Alessandro Santiago dos Santos
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
Prof. Dr Fabio Pereira
Centro Universitário Eurípides de Marília

de

Marcelo Moro da Silva

Uma proposta de sistema de voto baseado em Blockchain com
autenticação de usuário por meio de biometria.

Dissertação
de
Mestrado
apresentada
ao
Instituto
de
Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo - IPT, como parte dos
requisitos para a obtenção do título
de Mestre em Engenharia de
Computação.
Área de Concentração: Infraestrutura
Computacional
Orientador: Prof. Dr. Anderson A. A.
da Silva

São Paulo
Fev./2020

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S586p

Silva, Marcelo Moro da
Uma proposta de sistema de voto baseado em Blockchain com autenticação de
usuário por meio de biometria. / Marcelo Moro da Silva. São Paulo, 2020.
73p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Infraestrutura
Computacional.
Orientador: Prof. Dr. Anderson Aparecido Alves da Silva

1. Sistema de voto 2. Blockchain 3. Aplicativo mobile 4. Autenticação de usuário
5. Biometria 6. Tese I. Silva, Anderson Aparecido Alves da , orient. II. IPT.
Coordenadoria de Ensino Tecnológico III. Título
2020-20

CDU 004.052(043)

Bibliotecário responsável: Maria Darci Cornellas Narciso – CRB 8/3569

DEDICATÓRIA

Aos meus pais, Luis Roberto da Silva e Aparecida Leonor Moro Silva,
por serem a luz que ilumina, abençoa, sustenta e fortalece a minha trajetória de
vida. Meu irmão, Marco Antonio da Silva, pois sempre me inspirou com sua
paixão pelo que gosta e legitimidade sobre quem é. Meu irmão, Marcio Moro da
Silva, pois vive no meu coração e na minha lembrança. Minha companheira,
Raissa Lopes Di Nicoló, que surgiu na minha vida em meio a este trabalho e
deu significado a palavra companheirismo e parceria.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Luis Roberto da Silva e Aparecida Leonor Moro Silva, por
todo o suporte, apoio e incentivo. Meu irmão, Marco Antonio da Silva, por me
ceder seu computador para o desenvolvimento dos experimentos. Minha
companheira, Raissa Lopes Di Nicoló, pela compreensão, parceria e apoio.
Meu orientador, Anderson Aparecido da Silva, por toda a orientação, suporte,
direcionamento e incentivo do início ao fim da jornada. Ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas pela oportunidade, e por fim, aos membros da banca
pela atenção, disponibilidade e orientação.

RESUMO
A transparência e a segurança em um processo eleitoral são
fundamentais para a legitimidade dos resultados e confiança dos eleitores.
Desta forma, considerando as muitas oportunidades envolvendo tecnologias
modernas, é necessário avaliar oportunidades para melhorar os sistemas de
voto tradicionais. Entre os principais problemas destaca-se a falta de
transparência. Os eleitores não conseguem conferir seu voto após a divulgação
do resultado. A origem de onde os resultados são obtidos não é acessível às
pessoas, comprometendo a transparência. Outro problema é a mobilidade.
Tarefas anteriormente difíceis, que exigiam deslocamento das pessoas, hoje
são resolvidas por meio de um aplicativo para aparelhos celulares. Na
contramão destas tendências estão os sistemas de voto tradicionais, que
permanecem exigindo a presença em uma zona eleitoral, gerando muitos
desconfortos, especialmente aos mais idosos e deficientes, tais como filas de
espera, gastos desnecessários e trabalho manual. Desta forma, o objetivo
deste trabalho é propor um sistema de voto que seja funcional, transparente,
seguro e acessível a todos. Os eleitores podem votar por meio de um aplicativo
de celular com autenticação biométrica por impressão digital e por senha de
acesso, eliminando a necessidade de comparecimento a uma zona eleitoral,
sem abrir mão de autenticação segura do eleitor. Os votos são registrados em
um Blockchain Ethereum por meio de um Smart Contract, permitindo ao eleitor
conferir o voto, sem comprometer o sigilo eleitoral e tornando pública a origem
de onde os resultados da eleição são obtidos. Como resultados esperados,
pretende-se colaborar com a evolução dos estudos necessários para o
aprimoramento dos sistemas de voto tradicionais, especialmente em aspectos
fundamentais como a segurança, transparência e mobilidade.

Palavras Chaves: Biometria; Blockchain; Voto; Smart Contract; Ethereum

ABSTRACT
A proposed Blockchain based voting system with biometric user
authentication

Transparency and security in an electoral process are central to the
legitimacy of voters' results and confidence. Considering the many opportunities
involving modern technologies, is necessary to evaluate opportunities to
improve traditional voting systems. The lack of transparency is the most
important problem. Voters can not to cast their vote after disclosure of results.
The origin from which the results are obtained is not accessible to people,
compromising transparency. Another problem is mobility. Previously difficult
tasks, which required displacement of people, are now resolved through a
mobile app. Contrary to these trends are the traditional voting systems, which
continue to require presence in an electoral zone, causing many discomforts,
especially to the elderly and disabled person, such as queues, unnecessary
expenses and manual work. Thus, the objective of this work is to propose a
voting system that is functional, transparent, safe and accessible to all. Voters
can vote through a biometric fingerprint authentication and password access,
eliminating the need to attend an election zone without giving up safe vote .
Votes are recorded in a Blockchain Ethereum through a Smart Contract,
allowing the voter to cast the vote, without compromising electoral secrecy and
making the source from which the election results are obtained publicly. As
expected results, it is intended to collaborate with the evolution of the studies
necessary for the improvement of traditional voting systems, especially in
fundamental aspects such as security, transparency and mobility.

Keywords: Biometric; Blockchain; Vote, Smart Contract; Ethereum
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1 INTRODUÇÃO

Um sistema de voto permite ao indivíduo a escolha de uma opção em
um grupo de opções existentes. Em uma democracia representativa, possibilita
a uma população decidir quais serão seus representantes de forma
democrática.
Os principais requisitos para um sistema de voto funcional devem ser:
garantia de anonimidade (LEE, 2016); transparência; possibilidade de
averiguação e auditoria (TAPSCOT, 2016); mobilidade (ILLAKIYA et al., 2017);
apenas eleitores autorizados devem votar; segurança contra voto duplo;
segurança contra coerção de eleitores; cálculo das eleições apenas após o
término

do

processo

eleitoral

(PETCU

e

STOICHESCU,

2015);

descentralização, ou seja, a fonte de dados onde são registrados os votos não
pode

estar

centralizada

em

nenhuma

entidade

(HANIFATUNNISA;

RAHARDJO, 2017);
Os sistemas de voto tradicionais não atendem a todos estes requisitos.
A transparência não é obtida, pois a fonte dos dados onde foram registrados os
votos não é disponibilizada aos eleitores, impossibilitando qualquer tipo de
auditoria pública dos resultados. Não há mobilidade, pois os eleitores precisam
ir até a cabine de votação. Há total centralização, pois há dependência de um
terceiro confiável para armazenamento, cálculo, processamento e garantia de
anonimidade de um voto.
Visando um sistema de voto descentralizado e em concordância aos
requisitos de segurança, verificabilidade e auditoria, faz-se necessário avaliar
tecnologias viáveis e estudos existentes relacionados ao tema.
Muito estudos avaliam a viabilidade do uso de Blockchain em processos
eleitorais. Segundo Tapscot (2016), a colaboração dos cidadãos é o ponto
chave da segunda era da democracia e a tecnologia Blockchain pode ajudar a
criar as condições para uma votação mais justa, segura e conveniente,
solucionando falhas, vulnerabilidades à corrupção e possibilidades de
adulteração de resultados. Lee (2016), Yavuz et al. (2018) e Hannifatunnisa e
Rahardjo (2017) também abordam o uso da tecnologia Blockchain em sistemas
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eleitorais. Contudo, o requisito relacionado a mobilidade não é abordado nestes
estudos.
Osgood (2016) propõe um sistema de voto baseado em Blockchain,
mantendo as cabines tradicionais utilizadas nas votações, onde o eleitor
desloca-se até uma sessão eleitoral para votar, pois, de outro modo, poderia
haver o comprometimento da autenticação do usuário. Esta é uma das razões
pelas quais o autor desconsidera a utilização de canais digitais acessados por
meio da Internet.
Em contrapartida, o processo de transformação digital tem modificado
vários modelos de negócio tradicionais, a exemplo do setor financeiro, onde por
meio de aplicativos ou navegadores utilizando a Internet, os clientes podem
acessar suas contas e realizar transações financeiras utilizando mecanismos
avançados de autenticação de usuário. Portanto, faz-se necessário avaliar
tecnologias que possam incorporar um sistema de voto baseado em Blockchain
com acesso viável por meio de um canal digital e mecanismos avançados de
autenticação de usuário.
O trabalho Illakiya et al. (2017) é direcionado a questões relacionadas a
autenticação de um eleitor, onde o autor define que um sistema de voto deve
permitir o voto de qualquer lugar. Para tanto, o autor propõe incorporar
autenticação do eleitor por meio de biometria por impressão digital e a
utilização de um cartão de identificação exclusiva como meio de autenticação
do eleitor em um processo de voto. Em sistemas de voto com acesso remoto, o
autor propõe a utilização de tráfego criptografado.
O estudo de Benli et al. (2017) também trata da questão da autenticação
de usuário em sistemas baseados em Blockchain. O trabalho destina-se a
sistemas de transações financeiras baseados em Blockchain, onde o autor
apresenta uma carteira digital biométrica para autenticação de usuários por
meio de biometria por impressão digital deniminada BioWallet.
Os trabalhos de Benli et al. (2017) e Illakiya T. et al. (2017) são
norteadores deste estudo no âmbito da utilização de biometria por impressão
digital para autenticação de usuário em sistemas baseados em Blockchain.
Cada sistema eleitoral tem regras específicas. No Brasil, o código
eleitoral é sansionado pela lei número 4.737 de 15 de julho de 1965, onde
questões como sigilo de voto, público participante, partidos, atos preparatórios,
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entre muitas outras são abordadas. Portanto, um sistema de voto para cargos
políticos no Brasil deve obrigatoriamente ser aderente a todas as cláusulas
descritas nesta lei.
Os requisitos básicos de um sistema de voto apresentados neste
trabalho não levam em consideração as regras descritas em códigos eleitorais
utilizados em eleições públicas para cargos políticos. Desta forma, o sistema
eleitoral viável para a proposta apresentada neste estudo não deve ser
restritivo e regido por leis ou regras.

1.2 Objetivo

Considerando a possibilidade do eleitor realizar um voto por meio de um
canal digital como parte fundamental para a evolução digital dos sistemas de
voto, este estudo propõe um sistema de voto baseado em Blockchain, onde é
possível realizar uma votação por meio de um aplicativo mobile com
autenticação de usuário por meio de biometria por impressão digital.

1.3 Contribuições esperadas

Este trabalho pretende contribuir com pesquisas voltadas ao ganho em
transparência, confiabilidade e mobilidade nos processos eleitorais. Neste
sentido, é proposto um sistema mobile integrado a um Blockchain para registro
dos votos, desta forma, permitindo ao eleitor o voto por meio de um canal
digital, associado ao ganho de transparência e confiabilidade obtidos por meio
da tecnologia Blockchain.
Outra contribuição importante diz respeito à utilização de dupla
autenticação em um sistema baseado em Blockchain. Além da autenticação
por senha de acesso, há também autenticação por meio de biometria por
impressão digital. Tendo na chave pública e privada sua principal base para
operação, sistemas baseados em Blockchain devem preocupar-se com o uso
de chaves por terceiros.
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Neste sentido, formas de autenticação de usuário em sistemas
baseados em Blockchain oferecem uma importante camada adicional de
segurança. A implementação fará uso das APIs de biometria disponíveis para
aplicativos Android.
Uma terceira contribuição diz respeito a solução arquitetural apresentada
neste trabalho. Embora este estudo enfatize unicamente o uso de um aplicativo
mobile como canal digital de acesso, é possível utilizar a mesma solução para
múltiplos canais digitais.
A proposta apresentada neste trabalho de pesquisa aborda com
detalhes a integração entre uma solução móvel e uma arquitetura
descentralizada por meio de um aplicativo para celulares integrado a um Smart
Contract no Blockchain Ethereum. Esta também é considerada uma
contribuição deste trabalho, pois houve dificuldade em localizar estudos
relacionados ao tema durante a etapa de pesquisa.

1.4 Método de trabalho

A metodologia adotada neste trabalho tem como base um experimento
para validação da proposta que é composto por três etapas. Na etapa 1,
“Trabalhos

Relacionados”,

levantam-se

estudos

relacionados

à

vulnerabilidades em sistemas de voto, evoluindo para estudos de sistemas de
voto baseados em Blockchain. Também é realizado um levantamento
bibliográfico de trabalhos relacionados à utilização de biometria por impressão
digital na autenticação de usuários;
Na etapa 2, “Experimento“, é desenvolvido um sistema de voto baseado
em Blockchain com autenticação de usuário por meio de biometria por
impressão digital.
Na etapa 3, “Avaliação de resultados”, é feita a validação da viabilidade
do sistema. Os processos de desenvolvimento e testes permitem avaliar a
viabilidade do sistema proposto e quais os pontos importantes de evolução
para que um modelo de votação por meio de um canal digital integrado a um
sistema Blockchain seja possível, atingindo desta forma o objetivo de colaborar
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com a evolução dos processos eleitorais, rumo a conquista da transparência e
segurança;

1.5 Organização do trabalho



Na seção 2, “Fundamentação Teórica”, são abordadas os principais
conceitos da tecnologia Blockchain. Em seguida, os principais conceitos
da tecnologia Blockchain Ethereum com ênfase em Smart Contracts e
especificidades deste Blockchain. Por fim, são abordados alguns
conceitos sobre autenticação de usuários por meio de biometria por
impressão digital;



Na seção 3, “Trabalhos Relacionados”, são apresentados os trabalhos
científicos relacionados à vulnerabilidades em sistemas de voto
tradicionais e sistemas de voto baseados em Blockchain. Também são
apresentados os trabalhos sobre segurança em sistemas baseados em
Blockchain, que usam biometria por impressão digital e modelos
conceituais de sistemas em Blockchain;



Na seção 4, “Proposta”, é apresentada uma proposta de sistema de voto
baseado em Blockchain com autenticação de usuário baseado em
biometria por impressão digital, apresentando detalhes técnicos, modelo
conceitual e arquitetural;



Na seção 5, “Experimento e Análise de Resultados”, são demonstrados
os principais resultados obtidos por meio do experimento. Possíveis
oportunidades de melhoria e ganhos com relação aumento de
transparência e segurança são apontados;



Na seção 6, “Conclusão”, são apresentadas as conclusões obtidas por
meio deste trabalho de pesquisa, observando resultados positivos,
possibilidades de melhoria, limitações e trabalhos futuros;
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção serão apresentados os conceitos gerais da tecnologia
Blockchain baseados no modelo precursor publicado por Nakamoto (2008).
Também são apresentadas as características específicas do Blockchain
Ethereum com ênfase em Smart Contracts, tomando por base o trabalho que
deu origem a tecnologia, publicado por BUTERIN (2013). Por fim, são
abordados os conceitos de autenticação biométrica por meio de aplicativos
Mobile. Estas tecnologias são a base para as análises desenvolvidas neste
estudo.

2.1 Blockchain

Motivado pela percepção da vulnerabilidade dos modelos tradicionais
baseados em confiança em pagamentos eletrônicos, Nakamoto (2008) propôs
uma solução ponto a ponto capaz de solucionar o problema do gasto duplo,
sem a necessidade de uma autoridade central, dando origem a tecnologia
Blockchain. Nesta abordagem, um sistema de pagamento eletrônico é baseado
em prova criptográfica, permitindo a realização de transações diretamente
entre si, sem a a necessidade de um terceiro confiável. Para tanto, o modelo
utiliza comunicação ponto a ponto e um servidor timestamp para gerar
comprovação computacional da ordem cronológica das transações.

2.1.1 Transações

De acordo com Nakamoto (2008), uma moeda digital é uma corrente de
assinaturas digitais. Levando em consideração que o proprietário de uma
moeda pode tentar utilizá-la para múltiplas transações simultâneamente em
uma tentativa de gasto duplo, apenas a transação mais antiga envolvendo uma
moeda será válida. Como não há uma autoridade central para fazer esta
validação, as transações devem ser propagadas em uma rede pública e os
participantes utilizam um mesmo sistema para chegar a um acordo sobre a
ordem das transações recebidas.
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A Figura 1 ilustra o ciclo de vida de uma transação, demonstrando a
transferência de uma transação entre diferentes proprietários:

Figura 1 – Transações em um Blockchain

Adaptado de: Nakamoto (2008)

Conforme observado na Figura 1, em uma transação Blockchain o
proprietário de uma moeda transfere para o próximo acrescentando na
transação a chave pública do novo proprietário.

2.1.2 Criptografia Assimétrica

Baseia-se em um par de chaves, sendo uma delas secreta e a outra
pública. A chave pública é utilizada para enviar determinado valor ao
destinatário, que será o único capaz de assumir tal propriedade por meio de
sua respectiva chave privada. Por meio desta abordagem é possível obter
autenticidade e integridade nas transações.
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2.1.3 Servidor Timestamp – Carimbo de data e hora

Consiste em gerar um carimbo de data e hora para cada hash
correspondente a um bloco de itens. Segundo Lucena e Henriques (2016), o
registro do horário da transação (timestamp) tem por finalidade armazenar o
instante em que qualquer alteração ocorreu no Blockchain e impedir fraude
temporal. Esta informação é fundamental para que no momento do
processamento dos blocos seja possível evitar o gasto duplo.

Figura 2 – Hash de transações em um Blockchain

Adaptado de: Nakamoto (2008)

Como podemos observar na Figura 2, cada bloco em um Blockchain
possui um hash final, que será será carimbado com a data e hora.

2.1.4 Prova de Esforço

A prova de esforço é um mecanismo de consenso na rede e sua função
é incentivar os mineradores da rede a serem bem intencionados.
Tal recurso exige que o minerador dedique uma certa quantidade de
recursos computacionais e energia na geração de um novo bloco, de modo a
tornar economicamente desvantajoso tentar gerar uma cadeia de blocos falsa.
(FERREIRA, 2017)
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Figura 3 – Encadeamento de blocos em um Blockchain

Adaptado de: Nakamoto (2008)

Conforme Figura 3, na prova de esforço todo bloco de transações tem
um cabeçalho com um hash final de bloco, composto pelos seguintes dados:
(1) hash final do bloco anterior; (2) Merkle root das transações do novo bloco;
(3) um nonce, que em estatística é definido como um número arbitrário utilizado
uma única vez.
Estes dados são utilizados na busca de um hash final de bloco que ao
aplicar algoritmos de criptografia, como o SHA-256, alcance um número
iniciado por uma determinada quantidade de zeros. O trabalho médio requerido
é exponencial ao número de zeros iniciais do bloco e pode ser verificado
executando um único hash.
Uma vez que o esforço de CPU foi gasto para satisfazer a prova de
esforço, o bloco não pode ser alterado sem que o trabalho seja refeito. A
medida em que novos blocos posteriores são acorrentados, o trabalho para
mudar o bloco incluirá refazer todos os blocos depois deste. (NAKAMOTO,
2008)
2.1.5 Rede

De acordo com Nakamoto (2008), as seguintes etapas são necessárias
para o processamento de uma transação em uma rede Blockchain:

1. Transações novas são propagadas na rede;
2. Cada nó reune as transações para compor um bloco;
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3. Cada nó trabalha para encontrar a prova de trabalho para o bloco;
4. Ao encontrar uma prova de trabalho, o nó propaga o bloco para os
demais nós da rede;
5. Nós aceitam o novo bloco somente se as transações contidas no
bloco forem válidas e ainda não tiverem sido gastas;
6. Os nós expressam aceitação ao bloco recebido ao utilizar o
respectivo hash do bloco como o hash do bloco anterior em seu novo
bloco processado.

Os nós sempre consideram a cadeia mais longa a correta e trabalharão
sempre para estendê-la.
Em um Blockchain, não há uma autoridade central e a comunicação é
realizada ponto a ponto. Cada nó transmite as transações recebidas para
outros nós. Pode ser definido como um banco de dados distribuído de
registros, ou contabilidade pública de todas as transações ou eventos digitais
que foram executados e compartilhados entre seus parcitipantes (CROSBY et
al, 2016).
Segundo Lucena e Henriques (2016), ao transmitir as transações em
uma rede ponto a ponto, todas as transações podem ser conferidas e aceitas
(ou rejeitadas) pela maioria dos nós, impossibilitando assim a inserção e
consolidação de informações incorretas.

2.1.6 Economizando espaço em disco

Uma vez que a transação mais recente envolvendo uma moeda foi
validada por nós suficientes, as transações anteriores envolvendo esta mesma
moeda podem ser descartadas, com o objetivo de economizar espaço em
disco.
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A Figura 4 demonstra esta estratégia, onde podemos observar que o
número de transações diminui expressivamente em blocos com descarte de
transações antigas:

Figura 4 – Descarte de transações antigas envolvendo uma moeda

Adaptado de: Nakamoto (2008)

2.1.7 Simplificando a verificação de pagamentos

Para verificar um pagamento não é necessário executar um nó
completo. Um usuário necessita apenas obter uma cópia do cabeçalho dos
blocos correspondentes à corrente mais longa já processada.
Embora não possa verificar as transações, pode observar se o bloco
correspondente à sua transação já foi processado e aceito na corrente de
blocos em um Blockchain.
Um dos principais ganhos deste tipo de abordagem é a economia de
espaço em disco. Todavia, em situações onde é desejável obter o histórico de
todas as transações, faz-se necessário a execução de um nó completo, onde
as transações de todos os blocos anteriores serão obtidas.
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A Figura 5 demonstra uma corrente de blocos em um Blockchain, onde
podemos observar que para o processameto do bloco atual é necessário
apenas o cabeçalho dos blocos anteriores.

Figura 5 – Verificado um pagamento sem executar um nó completo

Adaptado de: Nakamoto (2008)

2.1.8 Combinando e dividindo valores

Em um Blockchain uma moeda não é manipulada individualmente. De
acordo com Nakamoto (2008), para permitir que um valor seja dividido e
combinado, as transações contém várias entradas e saídas. Normalmente
haverá uma única entrada de uma transação anterior de maior valor ou várias
entradas combinando transações menores e no máximo duas saídas: uma para
o pagamento e outra para retornar o valor de diferença, se houver, para o
remetende da transação.

2.1.9 Privacidade
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O modelo tradicional dos bancos limita o acesso aos dados de uma
transação apenas entre as partes envolvidas e o próprio banco, responsável
pela relação de confiança na adminstração da transação. Em um Blockchain,
considerando que as transações são anunciadas publicamente, este modelo
torna-se inviável.
Para manter a privacidade nas transações, o modelo proposto por
Nakamoto (2008) mantém as chaves públicas utilizadas nas transações
anônimas. O público pode ver que alguém está enviando um valor a outra
pessoa, entretanto, sem informações para vincular os proprietários das chaves
envolvidas na transação.

Figura 6 – Modelo de privacidade em um Blockchain

Adaptado de: Nakamoto (2008)

Como podemos observar na Figura 6, há diferenças de privacidade entre
o modelo tradicional e o modelo utilizado em um Blockchain público. A principal
diferença diz respeito a transparência, pois no modelo Blockchain a base onde
as transações são registradas é de domínio público.

2.1.10 Ataque de cadeia alternativa - Cálculos

É possível que um nó atacante em uma rede Blockchain tente gerar uma
cadeia alternativa mais rápido do que a cadeia legítima. Este ataque permitiria
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ao atacante alterar sua própria transação e desta forma, ter de volta um valor
gasto nesta transação.
De acordo com Nakamoto (2008), a corrida entre a cadeia honesta e a
cadeia atacante pode ser caracterizada como um Passeio Aleatório Binominal.
O evento de sucesso é a cadeia honesta sendo estendida em um bloco,
aumentandoo sua vantagem em +1, e o evento de falha é a cadeia do atacante
sendo estendida em um bloco, reduzindo o intervalo em -1.
A propabilidade de um atacante recuperar o atraso é análoga ao
problema da ruína do jogador. Supondo que um jogador com crédito ilimitado
comece com um déficit e jogue potencialmente um número infinito de tentativas
para tentar alcançar o equilíbrio, podemos calcular a probabilidade de que ele
atinja o ponto de equilíbrio ou que um invasor alcance a cadeia honesta.
De acordo Nakamoto (2008), esta probabilidade pode ser calculada por
meio da fórmula (1):

1
𝑞𝑧 = {

𝑞 𝑧

(𝑝)

𝑖𝑓 𝑝 ≤ 𝑞
𝑖𝑓 𝑝 > 𝑞

}

(1)

Onde:

p = Probabilidade de um nó honesto encontrar o próximo bloco;
q = Probabilidade de um nó atacante encontrar o próximo bloco;
𝑞𝑧 = Probabilidade de o atacante recuperar o atraso dos blocos z anteriores.
Dada a suposição de que p > q, a probabilidade cai exponencialmente a
medida em que o número de blocos que o atacante precisa alcançar aumenta.
Com as probabilidades contra, a menos que tenha um salto de sorte no início,
suas chances se tornarão muito pequenas à medida em que ficar para trás.

2.2 Ethereum
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Muito embora no Bitcoin seja possível que uma unidade de valor seja
possuída não por uma chave pública e sim por um script o qual realiza alguma
ação com esta unidade de acordo com sua programação, tal linguagem
utilizada é limitada e não pode ser considerada Turing Completa, entre outras
limitações. (FERREIRA, 2017).
Segundo

Ferreira

(2017),

Ethereum

é

uma

plataforma

para

desenvolvimento e implantação de aplicações descentralizadas confiáveis,
denominadas Smart Contracts.
Estes contratos utilizam uma máquina virtual denominada Ethereum
Virtual Machine e são executados de forma inviolável por meio de um
Blockchain.
Para participar da rede Ethereum, cada nó deverá possuir uma
implementação da Ethereum Virtual Machine (EVM).
Yavuz et al. (2018) acrescenta que muitas aplicações que necessitam de
um servidor web para execução, podem ser executadas por meio de Smart
Contracts, sem a necessidade de uso de um servidor.
A possibilidade de criação e execução dos Smart Contracts é a principal
diferença do Blockchain Ethereum em relação ao Blockchain utilizado pelo
Bitcoin (DÍAZ, JOANCOMARTÍ e GIL, 2017).
A criptomoeda de veículo em Ethereum é denominada Ether, utilizada
para recompensar os nós pelo processamento de transações no Blockchain e
para transferência de valor entre contas.
Em Ethereum, o mecanismo de consenso entre os nós da rede garante
não somente a imutabilidade de transações como também de Smart Contracts.
Este mecanismo, portanto, garante que o código de escrita de um Smart
Contract seja a prova de adulteração, mesmo em um modelo de execução
distribuída e descentralizada.

2.2.1 Principais Conceitos
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Com base no artigo publicado por Buterin (2013) que deu origiem o
Ethereum, este trabalho de pesquisa apresenta os conceitos fundamentais de
um Blockchain Ethereum.

2.2.2 Smart Contracts

Smart Contracts são sistemas que automaticamente movem ativos
digitais de acordo com regras previamente estabelecidas e imutáveis.
(BUTERIN, 2013)
Estão divididos em 3 tipos: aplicações financeiras, que podem ser
fundos de investimentos; aplicações parcialmente financeiras, que envolvem
troca monetária, não tendo o dinheiro como principal propósito; aplicações não
financeiras, que são contratos que não incluem a troca de valor monetário, a
exemplo dos sistemas de voto e governança. (FERREIRA, 2017)

2.2.3 Contas Ethereum

Em

Ethereum,

o

estado

é

basicamente

definido

por

objetos

denominados contas, cada uma constituída por um endereço de 20 bytes. A
transição de estado representa transferências diretas de valor entre contas.
(BUTERIN, 2013).
De acordo com Ferreira (2017), existem dois tipos de contas:
1. contas externas, controladas por quem possuir a chave privada
correspondente;
2.

contas de contrato, controladas pelo seu próprio código, ou seja, por
um Smart Contract;

2.2.4 Transações
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Uma transação Ethereum é utilizada para se referir ao pacote de dados
assinado que armazena uma mensagem a ser enviada para uma conta externa
(BUTERIN, 2013). De acordo com Ferreira (2017), uma transação Ethereum é
utilizada para uma conta externa enviar um pacote de dados a outras contas
externas ou Smart Contracts.
2.2.5 Mensagens

De acordo com Buterin (2013), uma mensagem Ethereum é similar a uma
transação em Bitcoin, entretanto, com 3 importantes diferenças:
1. Pode ser criada por uma entidade externa ou um contrato, enquanto
uma transação em Bitcoin pode ser criada apenas por uma entidade
externa;
2. Há uma opção explícita para mensagens Ethereum que contém dados;
3. Se o destinatário de uma mensagem Ethereum for um Smart Contract,
este pode devolver uma resposta. Portanto, as mensagens em
Ethereum também abrangem o conceito de função.
Segundo Ferreira (2017), uma transação é a forma como os Smart
Contracts se comunicam. Ao receber uma mensagem, o código do Smart
Contract é executado e este potencialmente pode ou não enviar uma
mensagem à outra conta de Smart Contract, que por sua vez reagirá de acordo
com seu código e assim sucessivamente.

2.2.6 GAS, o combustível da rede Ethereum

O processamento de mensagens e transações envolvem custo
computacional e em Ethereum a parte que solicita a execução deve
estabelecer a quantidade máxima de unidades de GAS 1que está disposta a
pagar e qual o valor em Ether que irá pagar por cada unidade gasta.
(FERREIRA, 2017).
O GAS não é uma sigla e sim um termo utilizado para fazer referência as taxas
cobradas para o processamento de uma mensagem ou transação em um Blockchain
Ethereum.
1
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Tendo em vista que no ato de fazer uma transação o emissor deve
informar a quantidade máxima de unidades de GAS que está disposto a pagar
pelo processamento da transação, é possível concluir que o GAS pode prevenir
ataques de negação de serviço, loopings infinitos ou spam. Tendo em vista que
o proprio emissor da transação paga pelo seu processamento, este teria um
gasto proporcional em relação a quantidade de execuções, tornando o ataque
financeiramente inviável.

2.2.7 Execução de código em Ethereum

O código dos Smart Contracts em Ethereum é escrito em baixo nível, em
uma linguagem baseada em pilha. A compilação destes códigos, indiferente da
linguagem utilizada entre várias possíveis para escrita de Ethereum Smart
Contract,

geram

bytecodes

interpretedados

por

uma

máquna

virtual

denominada Ethereum Virtual Machine (EVM) (BUTERIN, 2013)
A EVM não tem registradores, mas apenas três tipos de espaços onde
guardar informações: pilha com operações típicas de push e pop; memória que
é organizada como um array de bytes; armazenamento do contrato, onde os
pares de chave-valor são armazenados. Os dois primeiros são temporários, tal
como a RAM de um computador, e são reinicializados ao final de cada
computação, sendo que o último é persistente (FERREIRA, 2017).

2.3 Biometria por impressão digital

Entre os tipos de elementos biométrios podemos identificar sistemas
baseados em identificação física (facial, impressão digital, geometria da mão,
identificação pela íris e retina, DNA, odores ou comportamental do indivíduo
,reconhecimento de voz, dinâmica datilográfica, assinatura) (SILVA e FILHO,
2011).
Este estudo utiliza a biometria baseada em impressão digital como
método para autenticação por esta ser considerada segura, ser amplamente
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difundida entre usuários mobile e ter ampla documentação sobre as APIs para
desenvolvimento disponíveis nos sistemas operacionais Android e IOS
(PINHEIRO 2008).
Baseia-se na identificação por meio de irregularidades das impressões
digitais. A captura da imagem digital é feita por meios ópticos, sendo
processada digitalmente por meio de um sistema capaz de identificar as
características datiloscópicas, comparando com registro de banco de dados,
determinando ou não o acesso. (SILVA e FILHO, 2011)
Considerando a necessidade de registro das digitais para comparação
no processo de autenticação, um sistema de reconhecimento por meio de
impressão digital necessita de um armazenamento prévio das digitais do
usuário. É uma boa prática obter as digitais de todos os dedos das mãos,
considerando a hipótese de falha na autenticação de um dedo e a possibilidade
de utilização de outros dedos como alternativa no processo de autenticação
(SILVA e FILHO, 2011)
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3 TRABALHOS RELACIONADOS

Nesta seção são abordados os trabalhos relacionados aos temas de
interesse deste estudo e seus principais pontos.

3.1 Levantamento de sistemas de voto baseados em Blockchain

O trabalho de Kshetri e Voas (2018) sugere que a tecnologia Blockchain
pode promover a disrupção dos sistemas de voto tradicionais. De acordo com o
autor, o Blockchain soluciona duas das mais importantes preocupações em
sistemas de voto atuais: a acessibilidade dos eleitores e a fraude eleitoral.
Os autores fazem uma analogia com as moedas digitais. Cada eleitor
teria uma espécie de carteira digital contendo suas credenciais que pode ser
interpretada como uma cédula de voto e uma única moeda disponível que
corresponde a um voto. O voto é feito por meio da transferência deste valor
para a carteira digital do respectivo candidato. Desta forma, a garantia de que o
voto não será removido ou alterado é oferecido pela tecnologia Blockchain.
O trabalho de Kshetri e Voas (2018) não propõe apresentar um modelo
de sistema de voto funcional em Blockchain. Contudo, os autores abordam
algumas implementações existentes, destacando seus potenciais benefícios e
desafios.
Entre os benefícios de sistemas de voto baseados em Blockchain, os
autores destacam a mobilidade, agilidade, eliminação da ambiguidade,
privacidade e a transparência. Os desafios são a complexidade da tecnologia
Blockhain, além da maturidade e escalabilidade das soluções.

3.2 Sistema de voto baseado em Blockchain Ethereum

Em Yavuz et al. (2018), o Blockchain Ethereum é citado como candidato
para o desenvolvimento de sistemas de voto mais seguros, baratos,
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transparentes e de fácil utilização. Os autores apresentam uma implementação
de um sistema de voto simples que utiliza o Blockchain Ethereum, onde os
usuários podem utilizar suas carteiras Ethereum ou um dispositivo Android para
submeter seu voto.
Embora a possibilidade de votação por meio de dispositivos mobile seja
citada pelos autores, sua implementação não é abordada. Todavia, os autores
citam o rápido crescimento dos sistemas móveis e seu potencial para
integração de novas tecnologias a vida cotidiana.
A respeito do escopo, o trabalho destina-se apenas para pequenas
eleições. Os autores alertam sobre a escalabilidade da rede Ethereum para
votações de grande porte e recomendam estudos aprofundados no tema.
Sobre desvantagens, os autores citam o anonimato dos eleitores como
um ponto de atenção, pois em um Blockchain público, todas as transações são
de acesso público e escritas em texto simples. Portanto, o voto do endereço da
carteira A para o candidato proprietário da carteira B será visto por todas as
pessoas. Segundo os autores, esta características torna este tipo de sistema
inviável para eleições oficiais e críticas.

3.3 BioWallet - Carteira Digital Biométrica

O trabalho de Benli et al. (2017) aborda a segurança das carteiras
digitais utilizadas para o armazenamento de moedas digitais.
Segundo os autores, há um problema relacionado ao anonimato e a
confiança, pois as carteiras digitais armazenam moedas digitais de onde os
usuários obtém um endereço para fazer transações, e tal endereço que é
utilizado pelos remetentes como destinatário das transações é fornecido por
organizações terceirizadas. Desta forma, estas organizações podem monitorar
todas as transações e informações críticas dos usuários, quebrando assim os
conceitos de anonimato e segurança.
Segundo os autores, muitas carteiras digitais são desprotegidas. Citam
exemplos de usuários que utilizam carteiras digitais por meio de aplicativos
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mobile. Após o roubo dos aparelhos celulares, as moedas digitais foram
utilizadas por terceiros, pois o modelo de autenticação é fraco.
Benli et al. (2017) propõe um modelo conceitual para proteger
credenciais

dentro

de

carteiras

digitais

usando

métodos

biométricos

denominado BioWallet. Tal modelo usa sensores biométricos para coletar
propriedades biológicas dos usuários, realizando desta forma autenticação de
usuários por meio de biometria.
O sistema utiliza dupla autenticação, por meio dos dados biométricos e
de uma senha de acesso. A transação é permitida somente se as duas
validações forem positivas.
Quando o usuário se registra no sistema, um par de chaves pública e
privada da carteira digital são geradas, criptografadas com uma chave pública
predeterminada e enviadas para o servidor. A chave privada correspondente a
chave pública predeterminada fica armazenada no servidor. Desta forma, a
chave privada de usuário não fica disponível para nenhum usuário.
Se perder seu celular, o usuário pode instalar novamente a carteira
digital em um novo celular. Ao fornecer suas credenciais e fornecer a resposta
à pergunta de segurança, o sistema cria uma nova carteira digital com um novo
par de chave pública e privada. Como o servidor tem a chave pública e privada
da carteira digital anterior criptografada e a chave privada para decriptografar
está armazenada no servidor, é possível descriptografá-las para enviar
automaticamente os Bitcoins deixados na conta antiga do usuário para a nova
conta criada. Desta forma, o sistema oferece segurança contra o uso não
autorizado de um par de chaves utilizada em transações Bitcoin.
Os autores apresentam algumas comparações com outras carteiras
(Tabela 2) e destacam o produto denominado Case como o mais similar.
Como a segurança da carteira Case é baseada em um componente de
hardware, os autores consideram o fato de não ser possível recuperar seu
dinheiro em caso de perda do hardware seguro. Esta é a principal diferença em
relação a BioWallet, onde esta garantia é oferecida.
Na Tabela 1 é possível analisar características da BioWallet em relação
à outras carteiras digitais existentes.
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Solução de software

Bio Wallet

V

V

V

V

V

Blue Wallet

X

V

V

V

X

Case

V

V

V

V

X

Bitcoin Wallet

X

X

V

V

V

Web Wallet

X

X

V

V

V

Desktop Wallet

X

X

V

V

V

Carteira

Suporte Mobile

Transferência fácil

da carteira

Operações básicas

impressão digital

Autenticação por

Tabela 1 – Comparação entre a BioWallet e outras carteiras

Adaptado de: Benli et al. (2017)

O trabalho de Benli et al. (2017) não é direcionado a sistemas de voto.
Os autores propõem dupla autenticação, por meio de biometria e uma senha
de acesso para aumentar a segurança das carteiras digitais utilizadas para a
realização de transações financeiras.
Todavia, para ser aplicado em um sistema de voto, este modelo
conceitual exigiria a centralização em uma entidade responsável pela
autenticação.

3.4 Sistema E-Voto Mobile baseado em Biometria

O trabalho de Pectu e Stoichescu (2015) é direcionado para mobile. Os
autores acreditam que por meio de um sistema mobile e-voto seja possível
aumentar o engajamento e motivação dos eleitores, considerando requisitos
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como: elegibilidade, anonimidade, mobilidade, verificabilidade, imparcialidade,
unicidade, anticoerção, transparência, escalabilidade e restrição de localização.
A primeira etapa do sistema proposto por Pectu e Stoichescu (2015)
consiste no cadastramento de dados junto a uma autoridade central. Cada
indivíduo elegível ao voto deve comparecer a um centro de autenticação com
um documento de identificação pessoal. Após identificado, o eleitor deve
cadastrar seus dados biométricos que consistem em voz e digitais. Nesta etapa
o indivíduo recebe um token para geração de uma chave inicial. Ao receber o
token, é necessário fornecer uma palavra chave de 4 dígitos. Esta palavrachave fornecida com as características biométricas e informações pessoais,
tais como o número de telefone ativo, serão inscritas no sistemas para cada
indivíduo elegível para eleição.
A solução proposta por Pectu e Stoichescu (2015) permite o voto por
meio de um aplicativo mobile ou por meio de um terminal de autenticação.
Toda a comunicação entre o centro de autenticação e o escritório central das
eleições é realizado por meio de um canal seguro.
Outro ponto importante diz respeito ao modelo de integração. Os autores
propõem integrar facilidades existentes nos sistemas de voto tradicionais com
um novo layout de autenticação baseado em biometria. Os acessos por meio
de um aplicativo mobile ou terminal de autenticação utilizam o mesmo fluxo de
autenticação realizado pelo centro de autenticação.
Na etapa de autenticação, o indivíduo deve acessar a plataforma por
meio de terminal móvel, onde ele é identificado pelo seu documento de
identificação pessoal. O sistema verifica se o indivíduo tem direitos legais para
votar, de acordo com a legislação vigente. Se a validação do documento de
identificação pessoal for realizada com sucesso, o indivíduo pode iniciar o
processo de coleta de dados biométricos.
Na etapa de coleta de dados biométricos, o indivíduo deve possuir um
equipamento utilizado para coleta de amostras de voz e impressões digitais,
que seja compatível entre os listados pela entidade central. Primeiramente, três
amostras de voz são coletadas para utilização durante o processo de
validação.
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Após a coleta de amostras de voz, o indivíduo deve coletar suas digitais.
Por meio de um scanner acoplado ao aparelho celular, o indivíduo deve coletar
as impressões digitais das duas mãos.
Ao final da coleta de informações biométricas, o sistema envia um
código de autorização por meio de Short Message Service (SMS) para o
número de celular do indivíduo. Utilizando o código de quatro dígitos utilizado
na etapa de cadastramento, a palavra-chave apresentada no token recebido na
etapa de cadastramento e o código de autorização recebido por meio de SMS,
o indivíduo reconhece o envio dos dados a autoridade central.
Após o reconhecimento do envio dos dados pelo indivíduo, a autoridade
central verifica se os dados biométricos e não biométricos fornecidos são
válidos e autoriza o acesso ao voto em caso positivo.
O modelo de autenticação apresentado por Pectu e Stoichescu (2015) é
definido pelos autores como um modelo híbrido de autenticação. Para
considerar a autenticação bem sucedida, o indivíduo deve confirmar “aquilo
que é” por meio dos dados biométricos e “aquilo que sabe” por meio dos dados
não biométricos.
Após a etapa de autenticação é iniciada a etapa de votação para
indivíduos com autenticação bem sucedida. Nesta etapa, se a legislação
vigente não impor restrição de localidade, o centro de autenticação envia a lista
de candidatos ao indivíduo por meio de uma plataforma web. De outra forma,
caso houver restrição de localidade, o centro de autenticação obtém as
coordenadas de localização do indivíduo por meio de Global Positioning
System (GPS).
Na próxima etapa, o indivíduo deve selecionar o seu candidato. O voto é
enviado ao centro de autenticação, onde é armazenado e enviado ao escritório
central das eleições como uma informação cega contendo o resultado do voto.
Para garantir a anonimidade e segurança, um voto somente é válido se a
chave de segurança enviada com o voto for única, autêntica e corresponder
aos padrões definidos pelo sistema de criptografia usado para codificar e
decodificar as chaves.
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A última etapa é o cálculo do resultado das eleições e sua divulgação
deve atender as regras de acordo com a legislação vigente. Nesta etapa, o
escritório central das eleições decifra todos os votos e inicia o processo de
contagem. Cabe ao escritório central das eleições a divulgação do resultado
final após a conclusão da etapa de contagem.
Considerando a grande adoção dos aplicativos para celular na
sociedade e sua influência na simplificação de tarefas cotidianas, o trabalho de
Pectu e Stoichescu (2015) contribui para a inclusão dos sistemas de voto a
este panorama, apresentando uma proposta de integração de um sistema de
voto tradicional a uma plataforma mobile com autenticação biométrica.
Contudo, a centralização no escritório central das eleições é mantida.
Desta

forma,

problemas

relacionadas

a

anonimato,

transparência,

imutabilidade e centralização permanecem em aberto.

3.5 Sistema E-Voto baseado em Blockchain

O trabalho de

Hanifatunnisa

e

Rahardjo

(2017)

dedica-se

a

combater a adulteração de resultados em uma eleição e promover a
transparência dos sistemas de voto. O foco do trabalho é o registro dos votos
em um Blockchain. Segundo os autores, os sistemas de voto tradicionais são
extremamente vulneráveis à adulteração quando gerenciados por uma
organização com controle total sobre o sistema e o banco de dados. Os rastros
de possíveis adulterações poderiam ser facilmente apagados, dificultando
desta forma qualquer tipo de auditoria.
Como alternativa, os autores propõem a utilização da tecnologia
Blockchain. A operação do Blockchain utilizado no estudo na maioria das vezes
funciona da mesma forma que a tecnologia Blockchain utilizada no Bitcoin,
entretanto, diferente da rede Bitcoin, onde os nós são públicos, a solução utiliza
um Blockchain permissionado, que nada mais é do que uma rede Blockchain
privada, desenvolvida e mantida de forma centralizada por uma ou mais
empresas ou instituições. Desta forma, os autores acreditam aumentar a
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segurança do Blockchain, pois todos os nós da rede são conhecidos e
controlados.
O Blockchain permissionado proposto pelos autores contém a lista dos
nós participantes do processamento das eleições. Para estabelecer uma
relação de confiança entre estes nós, cada nó gera um par de chave pública e
privada. A chave pública é enviada aos demais nós da rede, para que cada nó
tenha a lista de chaves públicas de todos os nós. Esta chave é utilizada pelos
nós no processo de validação de blocos no Blockchain, durante a etapa de
processamento dos blocos.
Durante a eleição, cada nó reúne os resultados. Quando a eleição
termina, os nós aguardam a vez para criação de um novo bloco. Após a
chegada de um novo bloco, é realizada a verificação para determinar se o
bloco é válido. Uma vez válido, o novo bloco é adicionado ao Blockchain.
Cada bloco contém um ID, o ID do próximo nó a processar o bloco, o
timestamp, o resultado da votação, o hash do nó anterior e assinatura digital do
nó. Para processar um novo bloco, os nós verificam se o seu ID corresponde
ao ID do próximo bloco recebido. Em caso positivo, o sistema processa o novo
bloco e submete aos demais nós. Este mecanismo implementa um recurso
anti-colisão, uma vez que o bloco processado e propagado na rede sempre
contém o ID do próximo nó responsável pelo processamento do próximo bloco.
Como pode-se observar, o trabalho de Hanifatunnisa e Rahardjo (2017)
propõe um Blockchain permissionado, com mecanismos de consenso e
processamento de blocos específicos. Embora algumas implementações de
Blockchain permitam a programação de sistema, à exemplo do Ethereum com
os Smart Contracts, os autores focaram no protocolo Blockchain e da
segurança no processamento dos blocos e registros dos nós envolvidos no
processo.
Outro ponto importante diz respeito ao acesso. Os autores focam seu
trabalho exclusivamente no registro dos dados em um Blockchain, não
abordando quais mecanismos de acesso são disponibilizados ao eleitor ou
quais formas de integração são possíveis.
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3.6 Serviço eletrônico de voto utilizando Blockchain

Em Lee et al. (2016) a tecnologia Blockchain é apresentada como
alternativa para sistemas de voto em função do ganho em anonimidade e
transparência, uma vez que as informações armazenadas em um Blockchain
não permitem a identificação pessoal e um Blockchain público permite a
consulta dos dados a qualquer pessoa.
Tal como o Bitcoin, o sistema proposto por Lee et al. (2016) é aberto ao
público. Contudo, diferente do Bitcoin, onde qualquer um pode realizar uma
transação financeira, em um sistema de voto é necessário que os eleitores
tenham o direito ao voto. Portanto, a autenticação do eleitor é necessária.
Os autores propõem o uso de uma terceira parte confiável denominada
Trusted Third Party (TPP). Esta entidade é responsável por verificar se um
eleitor tem direito a voto, consultando a organização autenticadora por meio de
uma mensagem secreta criptografada.
O processo de registro da mensagem secreta é feito pelo organização
autenticadora, que pode ser compreendida como orgão responsável pela
eleição. O autor assume que tal organização já possui todos os eleitores
devidamente cadastrados, cada um com sua respectiva mensagem secreta. O
hash de criptografia resultante desta mensagem deve ser único para cada
eleitor. Esta condição é determinante para o processo de autenticação.
Esta mensagem secreta está cadastrada para algum eleitor registrado
na organização autenticadora. Em momento algum o TPP tem acesso ao ID do
eleitor. A organização autenticadora também não recebe em momento algum o
voto do eleitor.
Os autores propõem a utilização do mesmo Blockchain utilizado pelo
Bitcoin. A autenticação do eleitor não é realizada no momento do voto. Desta
forma, o Blockchain pode receber os registros de voto de qualquer um.
Contudo, após a conclusão da eleição, é realizada a autenticação, onde
apenas votos correspondentes a eleitores com direito a voto são computados.
O processo de autenticação é baseado na mensagem secreta do eleitor.
O terceiro confiável é responsável pela intermediação entre o eleitor e a
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organização autenticadora, além do registro de eleitores verificados. Desta
forma, é possível definir uma lista de eleitores com direito a voto.
O estudo apresentado por Lee et al. (2016) apresenta uma alternativa
interessante para autenticação de um eleitor sem comprometer seu anonimato.
Contudo, a mensagem secreta enviada pelo eleitor é relacionada a
identificação do eleitor na organização autenticadora. Desta forma, é possível
quebrar o sigilo de voto correlacionando a mensagem secreta com a base da
organização autenticadora.
Considerando que a autenticação do eleitor não é realizada no momento
do voto, é possível que muitos registros de voto inválidos sejam realizados no
Blockchain. Desta forma, o processamento do resultado da eleição poderia ser
oneroso em função da carga de processamento de votos inválidos.
Envolver uma terceira parte para a autenticação pode ser uma
alternativa. Trabalhos de extensão do estudo de Lee et al. (2016), poderiam
abordar a segurança da base de dados da organização autenticadora e do
TPP, com foco em prevenção a fraudes internas nestas instituições.
A Tabela 2 apresenta comparações entre a proposta desta dissertação e
os trabalhos relacionados comentados:

Tabela 2 - Principais características dos sistemas abordados neste trabalho:

Yavuz

et

al.

(2018)
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Autenticação
Biometria
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intermediários

Fonte: o autor
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Os estudos e Yavuz et al. (2018), Hanifatunnisa e Rahardjo (2017), e
Lee et al. (2016) abordam o uso de Blockchain mas não enfatizam o canal de
acesso. Embora o trabalho de

Pectu e Stoichescu (2015) aborde o canal

mobile de acesso, não há utilização do Blockchain na proposta dos autores,
declinando em oportunidades de melhorias em ganho de transparência e
imutabilidade de voto.
Esta afirmação pode ser constatada por meio da análise dos resultados
da Tabela 3. O trabalho de Pectu e Stoichescu (2015) está aderente à
mobilidade, entretanto, não está em conformidade com outras características
obtidas por meio da tecnologia Blockchain, como por exemplo a antiadulteração do voto. Também é possível observar que os trabalhos de Yavuz
et al. (2018), Hanifatunnisa e Rahardjo (2017) e Lee et al. (2016) estão
aderentes às características obtidas por meio da tecnologia Blockchain,
entretanto, não estão aderentes ao quesito mobilidade, obtido por meio de
soluções para aplicativos celulares.
Desta forma, a proposta apresentada neste estudo apresenta um
sistema de voto funcional com atenção a ganhos em transparência e
imutabilidade de voto obtidos por meio da tecnologia Blockchain, sem abrir mão
dos ganhos em mobilidade obtidos por meio de sistemas para aplicativos de
celular.
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4 PROPOSTA

Conforme definido na seção “1 Introdução”, este estudo propõe um
sistema de voto baseado em Blockchain com autenticação de usuário com
biometria e acesso por meio de um aplicativo mobile.
Desta forma, esta seção apresenta a proposta de desenvolvimento de
um sistema mobile com mecanismos para autenticação de usuário, um Smart
Contract desenvolvido para o Blockchain Ethereum para registro de votos e um
modelo conceitual de aplicações de backend responsáveis pela integração
entre o aplicativo mobile e o Smart Contract Blockchain Ethereum, além da
orquestração de serviços para autenticação de usuário e verificação de direito
a voto.
Na subseção 4.1 é apresentado o modelo conceitual da solução técnica.
Na subseção 4.2 é abordada a autenticação com senha de acesso. Na
subseção 4.3 é discutida a tela principal do aplicativo. A subseção 4.4 trata
sobre a autenticação biométrica, enquanto a subseção 4.5 relata a realização
do voto. Na subseção 4.6 é abordado o comprovante de votação. Na subseção
4.7 é abordado o cálculo do resultado final da eleição. Por fim, a seção 4.8
apresenta a conclusão desta seção.

4.1 Modelo Conceitual da solução técnica

A exemplo da solução proposta no trabalho de Yavuz et al. (2018),
neste trabalho o registro do voto é realizado por meio de um Smart Contract
Blockchain Ethereum, que garante que o programa utilizado para o registro de
um voto não possa ser alterado, aumentando desta forma a confiança no
sistema.
Contudo, na proposta apresentada neste trabalho de pesquisa o eleitor
utiliza um aplicativo Mobile para votar, portanto, haverá uma integração entre o
aplicativo e o Smart Contract no momento do registro do voto.
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O aplicativo mobile apresentado nesta proposta é desenvolvido para a
plataforma Android (https://www.android.com). A escolha da plataforma leva
em consideração o custo das ferramentas para desenvolvimento e a
compatibilidade da plataforma a API web3j, necessária para comunicação com
o Blockchain por meio do do aplicativo
A Figura 7 ilustra a visão geral do sistema de voto funcional proposto
neste estudo:

Figura 7 - Visão Geral do Sistema de voto baseado em Blockchain com
autenticação biométrica

Fonte: o autor

As subseções subsequentes explicam detalhadamente os componentes da
Figura 7.
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4.2 Autenticação com senha de acesso

A jornada de navegação de um eleitor por meio do aplicativo mobile é
iniciada pela autenticação com senha de acesso. Ou seja, o primeiro processo
de autenticação (existe um segundo processo também) é realizado por meio de
um aplicativo no celular do usuário. O aplicativo possui uma tela de login, onde
o eleitor deve inserir seu usuário e senha.
Estes dados são utilizados em uma função HMAC para produzir um
hash final que represente as credenciais do eleitor. Em computação, um hash é
uma sequência de bits gerados por um algoritmo de dispersão. Funções HMAC
utilizam uma função de geração de hash existente em conjunto com uma chave
secreta (DEEPAKUMARA et al., 2001) para gerar um hash final.
A chave secreta utilizada na função HMAC é o nome e a senha do
usuário usados no aplicativo de votação. O outro componente do HMAC é o
IMEI do aparelho do eleitor. O IMEI é único para cada aparelho celular. Este
dado é acessível em todos os aparelhos celulares. (ALOUL et. al, 2009).
Este hash final gerado no aplicativo em execução no aparelho celular do
eleitor é enviado a um servidor central, onde há um software desenvolvido em
linguagem Java e uma base de dados onde as credenciais de acesso do eleitor
e o IMEI do aparelho celular estão armazenados.
Este software faz a geração de um novo hash por meio de uma função
HMAC, utilizando a senha do eleitor e o IMEI cadastrados na base de dados.
Se o hash final gerado for igual ao hash gerado no aplicativo celular, a
autenticação do usuário torna-se bem sucedida.
É importante observar que o eleitor e seu aparelho celular estão
diretamente vinculados ao processo de autenticação. A autenticação somente
será bem sucedida se o eleitor utilizar seu aparelho celular no momento da
autenticação. Não é possível votar por meio de outros aparelhos celulares.
O cadastramento da senha de acesso do eleitor e IMEI do aparelho
celular não é parte do escopo deste trabalho. Contudo, este estudo parte da
premissa que o cadastramento destes dados foram previamente efetuados pela
entidade responsável pela organização da eleição. Desta forma, cada eleitor já
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possui seu nome e senha de acesso cadastrados, além do IMEI
correspondente a seu aparelho celular. O aplicativo consulta esta base de
dados para autenticar os eleitores.
A Figura 8 ilustra o processo de autenticação envolvendo usuário, senha
e IMEI do aparelho do eleitor.

Figura 8 – Autenticação de eleitor com senha de acesso

Fonte: o autor

Como se pode observar na Figura 8, o hash é gerado duas vezes. O
primeiro hash é gerado no aplicativo celular, com base no usuário e senha
digitados pelo eleitor e o IMEI do aparelho obtido programaticamente por meio
de API da plataforma Android no aplicativo utilizado para o voto.
Este hash é enviado para o servidor central, onde o segundo hash é
gerado baseado no usuário, senha e IMEI do aparelho do eleitor cadastrados
na base de dados.
A autenticação somente é bem sucedida se os valores dos códigos hash
forem iguais.
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4.3 Tela principal do aplicativo

Dando continuidade a jornada do eleitor utilizando o aplicativo, eleitores
autenticados com sucesso no login avançam para o próximo passo e obtêm
acesso à tela principal do aplicativo. A Figura 9 demonstra as integrações
sistêmicas realizadas nesta etapa:

Figura 9 – Integrações sistêmicas realizadas na tela principal do aplicativo

Fonte: o autor

Como se pode observar na Figura 9, a tela principal realiza duas
consultas no Blockchain: (1) uma verificação se o eleitor já votou; e (2) uma
lista de candidatos participantes da eleição.
Para o aplicativo se comunicar com o Blockchain é necessário possuir
uma conta no Blockchain. Além da senha de usuário do aplicativo, o eleitor
deve possuir uma conta no Blockchain Ethereum. As credenciais desta conta
são utilizadas a cada comunicação com o Blockchain.
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A

criação

das

contas

Blockchain

para

cada

eleitor

são

de

responsabilidade da entidade organizadora da eleição. Contudo, o processo de
criação da conta Blockchain está fora do escopo deste trabalho.
Para realização do experimento, é utilizado um arquivo local no
dispositivo mobile, onde as credenciais do Blockchain estão salvas e são
utilizadas pelo aplicativo a cada comunicação com o Blockchain. Portanto,
nesta autenticação o usuário não precisa interagir diretamente, pois será feita
automaticamente em todas as comunicações entre o aplicativo e o Blockchain
por meio de uma biblioteca compatível ao sistema operacional Android
chamada web3j (https://web3j.io).
A biblioteca web3j é utilizada na programação do aplicativo para
celulares e permite executar remotamente todas as funções de um Smart
Contract em um Blockchain Ethereum. Contudo, também é necessário um
intermediário entre o aplicativo e o Blockchain para que a integração seja bem
sucedida.
O papel de intermediário é realizado por meio dos serviços Infura
(https://infura.io/about). A Infura possui mecanismos para a conexão com a
rede Blockchain. A Figura 10 demonstra as possibilidades de integração com o
ecosistema Blockchain Ethereum oferecidas pela Infura:

Figura 10 – Integrações com o Blockchain Ethereum por meio da Infura

Retirada do site https://infura.io/product
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Como podemos observar na Figura 10, é possível se conectar com um
Blockchain Ethereum por meio de APIs fornecidas pela Infura. O foco da Infura
é prover infraestrutura e serviços para comunicação remota com um Blockchain
Ethereum, simplificando projetos envolvendo este tipo de integração. Todas as
comunicações entre o aplicativo e o Blockchain realizadas nesta proposta
utilizam a Infura por meio do protocolo HTTPS.
A escolha da Infura teve como foco a simplificação da solução proposta,
pois resolve diversas preocupações relacionadas à infraestrutura. Desta forma,
é possível focar no desenvolvimento das funcionalidades no aplicativo.
Contudo, em uma eleição real, a Infura representaria um terceiro a
participar do sistema de voto, o que sugere pontos importantes de atenção
relacionados à segurança não abordados neste estudo.
O Smart Contract utilizado neste estudo é desenvolvido em linguagem
Solidity (https://solidity.readthedocs.io).
Como pode ser visto na Figura 9, os métodos utilizados na tela principal
do aplicativo (eleitorElegivel e quantidadeCandidatos) possuem o mesmo nome
das funções declaradas no Smart Contract Blockchain. Esta é uma das
definições da biblioteca web3j.
A primeira funcionalidade a ser executada na tela principal do aplicativo
verifica se o eleitor ainda não votou. Neste momento, o método eleitorElegivel()
do aplicativo faz uma consulta à função correspondente no Smart Contract, que
avisa se o eleitor já votou. Se o eleitor já tiver votado, uma mensagem
informativa é apresentada e não será possível votar. Caso contrário, um botão
Votar é apresentado e o eleitor pode iniciar o processo de votação.
Outra funcionalidade da tela principal do aplicativo informa a quantidade
de candidatos participantes da eleição. Da mesma forma, o aplicativo
novamente consulta o Blockchain, porém agora utilizando o método
quantidadeCandidatos() que consulta a função correspondente no Smart
Contract e retorna a quantidade de candidatos a ser apresentada na tela
principal do aplicativo.
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4.4 Autenticação Biométrica por Impressão Digital

Eleitores que ainda não votaram podem avançar para a próxima etapa e
iniciar o processo de votação. Neste momento, uma segunda autenticação é
realizada, desta vez utilizando biometria por impressão digital.
Esta autenticação é realizada diretamente no aparelho celular, sem
nenhuma comunicação com sistemas externos. Trata-se de um recurso do
sistema operacional Android utilizado para a programação do aplicativo.
Possíveis vulnerabilidades relacionadas ao processo de biometria por
impressão digital no sistema operacional Android não são abordadas neste
estudo.
Levando-se em consideração a utilização de login com senha de usuário
e IMEI do aparelho celular para o acesso ao aplicativo e a utilização adicional
de biometria, pode-se afirmar que a proposta apresentada neste trabalho de
pesquisa caracteriza-se como uma solução de dupla autenticação. A dupla
autenticação é abordada também nos trabalhos de Benli et al. (2017) e Pectu e
Stoichescu (2015).

4.5 Realização de um voto

Eleitores com autenticação biométrica positiva no aplicativo podem
avançar para a próxima etapa, onde é possível selecionar um candidato para
efetivação do voto.
Como visto na subseção “4.3 Tela principal do aplicativo”, o Smart
Contract não permite mais de um voto para uma mesma chave pública no
Blockchain. Desta forma, o voto duplo é impossível.
Como é possível observar na Figura 11, os métodos listarCandidatos() e
votar() permitem a consulta à listagem de candidatos a ser exibida na tela e a
realização do voto.
A Figura 11 apresenta as integrações sistêmicas existentes na etapa de
votação.
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Figura 11 – Integrações sistêmicas realizadas durante um voto

Fonte: o autor

O Smart Contract utilizado para a votação também possui uma função
para o cadastro de candidatos e deve ser utilizada somente no momento do
cadastramento dos candidatos pela entidade responsável pela eleição.
Contudo, o cadastramento de candidatos não é abordado na proposta e
o trabalho parte da premissa de que os candidatos já foram previamente
cadastrados pela entidade responsável pela eleição.
O aplicativo apresenta ao eleitor uma tela com a lista de todos os
candidatos participantes da eleição. Ao selecionar um candidato, o aplicativo
executa a função votar() do Smart Contract e o seu voto é registrado no
Blockchain.

4.6 Comprovante de votação

Toda a transação efetuada no Blockchain possui um identificador único.
Ao concluir o voto, o aplicativo apresenta ao eleitor um comprovante de
votação com o identificador único da transação Blockchain, o identificador
único do programa responsável pelo processamento do voto e a chave pública
da conta Blockchain utilizada para o voto.
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Por meio do identificador único da transação, qualquer eleitor pode
consultar seu voto por meio da internet e confirmar se o candidato registrado
no voto é realmente o escolhido por ele. Outro ponto importante diz respeito à
imutabilidade, pois a tecnologia Blockchain garante que a transação é imutável.
Estas características aumentam a confiabilidade e segurança do sistema.
Embora o eleitor possa consultar sua transação, todos os dados
existentes não comprometem o sigilo de voto, tendo em vista que a chave
pública da conta Blockchain utilizada na transação é de conhecimento
exclusivo do eleitor. Desta forma, há ganhos importantes em termos de
auditoria e confiança.

4.7 Apuração do resultado da eleição

Uma vantagem importante da utilização de um Blockchain público em
uma eleição é a possibilidade de o eleitor conferir a legitimidade do registro de
seu voto e calcular o resultado final sem depender de terceiros.
A proposta apresentada neste trabalho demonstra como um eleitor pode
conferir seu voto, mas a leitura de todos os votos existentes no Blockchain e o
cálculo do resultado final estão fora do escopo deste trabalho de pesquisa.
Todavia, o desenho de solução técnica apresentado na proposta deste
trabalho é viável também para a leitura de todos os votos existentes no
Blockchain, tornando viável o cálculo do resultado final. Desta forma, trabalhos
futuros podem estender este trabalho de pesquisa, abordando formas de
cálculo de resultado final a partir da solução técnica apresentada nesta
proposta.

4.8 Considerações sobre a proposta

A proposta de sistema de voto funcional baseado em Blockchain com
autenticação biométrica apresentada neste estudo atende algumas das
características fundamentais necessárias para sistemas de voto mais
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transparentes, confiáveis e acessíveis remotamente. Contudo, há pontos
importantes a serem avaliados em trabalhos futuros, não cobertos neste
estudo.
A utilização da Infura para comunicação com o Blockchain representa
um ponto de risco, tendo em vista a possibilidade de interceptação e
vazamento de informações confidenciais do eleitor. Em trabalhos futuros, é
possível avaliar a substituição deste intermediário.
A biometria utiliza a API disponível pelo sistema operacional Android.
Possíveis vulnerabilidades na API ou sistema operacional Android que possam
ser exploradas por fraudadores ou interceptadores não são avaliadas e podem
ser abordadas em trabalhos futuros.
Alguns leitores biométricos são capazes de diferenciar um tecido vivo de
um tecido morto. Este recurso acrescenta uma camada a mais de segurança
ao processo de autenticação biométrica. Contudo, este trabalho não explora
esta vulnerabilidade em um processo de autenticação biométrica.
Sistemas de voto devem ter meios para prevenção da coerção (PETCU
e STOICHESCU, 2015). Este trabalho não aborda esta funcionalidade e sua
implementação em um sistema e voto funcional pode ser explorada em
trabalhos futuros.
A escalabilidade da tecnologia Blockchain também é uma restrição
citada nos trabalhos de

Yavuz et al. (2018) e Kshetri e Voas. (2018). Há

pontos em aberto relacionados à escalabilidade da tecnologia Blockchain para
eleições envolvendo muitos eleitores não abordados neste estudo.
A criação da conta Blockchain é outro ponto sensível do processo, não
abordado neste estudo. É preciso que o processo de geração não comprometa
o sigilo de voto. Incorporar uma funcionalidade para a criação de uma conta
Blockchain no aplicativo utilizado para o voto pode ser uma alternativa avaliada
em trabalhos futuros.
Por fim, o cálculo do resultado final da eleição não é parte do escopo
deste trabalho de pesquisa e pode ser abordado por trabalhos futuros.
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5 EXPERIMENTO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Esta seção acrescenta os resultados. Cada requisito atendido pelo
experimento é abordado em detalhes, utilizando imagens coletadas em tempo
de experimento para avaliação de conformidade a cada requisito.

5.1 Introdução

A validação da proposta é realizada por meio de comparação de
conformidade com os principais requisitos de um sistema de voto. O sistema
proposto neste estudo e os demais abordados durante o trabalho de pesquisa
são avaliados para cada requisito.
Na subseção “5.2 Mobilidade, Dupla Autenticação, Biometria e Voto
Duplo”, é apresentado o aplicativo para celulares desenvolvido neste estudo, a
estratégia de autenticação de usuários e a antiadulteração do sistema e voto.
Na subseção “5.3 Comparações entre propostas”, são comparadas as
características entre a proposta apresentada neste estudo e as demais
propostas abordadas. Também é apresentada uma tabela comparativa com
cada um destes requisitos e todos os experimentos abordados neste trabalho
de pesquisa, onde é possível avaliar de forma objetiva as diferenças para o
modelo proposto neste trabalho de pesquisa.

5.2 Mobilidade, Dupla Autenticação, Biometria e Voto Duplo

Como abordado na sessão “4. Proposta”, a proposta de sistema
apresentada neste estudo utiliza um aplicativo para aparelhos celulares.
A jornada inicia com a tela de autenticação do eleitor. A Figura 12
apresenta as telas utilizadas no processo de autenticação:
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Figura 12 - Telas para login com senha de acesso

Fonte: o autor

Em caso de falha na autenticação, o eleitor não conseguirá acessar as
funcionalidades do aplicativo e uma mensagem informativa será apresentada,
conforme apresentado na Figura 12.
Esta funcionalidade representa o primeiro nível de autenticação
existente no experimento. Como apresentado na seção “4 Proposta”, subseção
“4.2 Autenticação com senha de acesso”, esta autenticação utiliza login, senha
e IMEI do aparelho do eleitor. Desta forma, apenas o eleitor poderá votar por
meio de seu aparellho celular e não será possível passar-se por um eleitor por
meio de um aparelho que não consta em seu cadastro.
Eleitores autenticados terão acesso a tela inicial do aplicativo. A Figura
13 apresenta a tela inicial utilizada no experimento:
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Figura 13 - Página principal para eleitores que ainda não votaram

Fonte: o autor

Esta tela da Figura 13 possui duas funcionalidades: consulta da
quantidade de candidatos da eleição e consulta se o voto já foi realizado. Estas
informações são obtidas diretamente do Blockchain, por meio de consulta ao
Smart Contract. Detalhes técnicos sobre a comunicação do aplicativo com o
Blockchain são apresentados na seção “4 Proposta”, subseção “4.3 Tela
Principal do aplicativo”.
É importante observar que o controle de voto para um eleitor esta no
Blockchain e não no aplicativo. A garantia de prevenção ao voto duplo é
oferecida pela tecnologia Blockchain, por meio da programação do Smart
Contract. O aplicativo apenas consulta uma função do Smart Contract que
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avisa se o eleitor já votou. Desta forma, a lógica no aplicativo permite o voto
apenas se o eleitor ainda não votou.
A chave pública do eleitor utilizada para um voto é armazenada no
Blockchain e consultada em todo novo voto. Se existir um voto vinculado a uma
determinada chave pública no Blockchain, esta não poderá ser utilizada
novamente.
Caso a chave púiblica já tenha sido utilizada em um voto, a tela
apresentada na Figura 14 é apresentada ao eleitor:

Figura 14 - Página principal para eleitores que já votaram:

Fonte: o autor

Como pode-se observar na Figura 14, além de informar ao eleitor que o
voto já foi realizado, o aplicativo não apresenta o botão utilizado para o voto,
impossibilitando a tentativa de voto por meio do aplicativo. Contudo, mesmo se
houver o botão, o Smart Contract não permitiria um segundo voto.
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Eleitores que ainda não votaram podem realizar o voto. O aplicativo
desenvolvido neste experimento utiliza o sensor biométrico de impressões
digitais do aparelho celular. Desta forma, somente aparelhos celulares com
este recurso são compatíveis com aplicativo.
A página de coleta de biometria por impressão digital é apresentada na
Figura 15:

Figura 15 - Coleta de dados biométricos

Fonte: o autor

A tela apresentada na Figura 15 é apresentada depois do usuário clicar
no botão de Votar, disponível na página inicial do aplicativo.
Neste momento é solicitado ao eleitor uma amostra de sua impressão
digital. O sistema operacional Android possui mecanismos de registro e
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gerenciamento dos dados biométricos não abordados neste estudo. Contudo, é
imperativo que o usuário do aparelho celular tenha feito o registro de suas
impressões digitais no aparelho celular para o funcionamento deste recurso no
aplicativo.
Ao coletar a impressão digital do eleitor, o aplicativo faz uma avaliação e
o acesso à página de voto é autorizado somente se a autenticação for bem
sucedida. A Figura 16 apresenta a tela de autenticação biométrica negativa.

Figura 16 - Autenticação biométrica negativa

Fonte: o autor

A autenticação por biometria representa o segundo nível de autenticação
existente no aplicativo. Desta forma, pode-se afirmar que a solução
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apresentada neste experimento utiliza dupla autenticação. A Figura 17
apresenta a tela de autenticação biométrica positiva:

Figura 17 - Autenticação biométrica positiva

Fonte: o autor

Após as realizações das autenticações por senha e biométrica, o eleitor
é autorizado a votar.
A primeira etapa de um processo de votação é a apresentação da lista
com os candidatos.
A Figura 18 apresenta a tela com a lista de candidatos para votação
após a autenticação bem sucedida.
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Figura 18 - Lista de candidatos participantes da eleição

Fonte: o autor

A lista de candidatos está cadastrada no Blockchain e pode ser obtida
em uma consulta ao Smart Contract. Esta característica aumenta a segurança
contra a adulteração de candidatos cadastrados, visto que este cadastro é feito
no momento da criação do Smart Contract. Não é possível alterá-los após sua
criação.
Cada item da lista de candidatos possui um evento. Ao clicar em um dos
candidatos, o voto é processado por meio de uma chamada ao Smart Contract
onde há uma função utilizada para o registro do voto.
A implementação do Smart Contract desenvolvido em linguagem Solidity
é demonstrada na figura 19:
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Figura 19 - Smart Contract utilizado na votação

Fonte: o autor

Após o registro do voto bem sucedido, o Smart Contract retorna ao
aplicativo dados da transação realizada. Estes dados são informados em um
comprovante de votação, onde há o ID do programa. Este é o ID do Smart
Contract responsável pelo processamento do voto. Esta característica é
fundamental pois caracteriza a prevenção da adulteração do programa. Apenas
um Smart Contract é utilizado na votação, portanto, todos os votos devem ser
processados por um mesmo Smart Contract, que possui garantia de
imutabilidade por meio das regras de processamento de blocos da tecnologia
Blockchain.
Outro dado existente no comprovante é a conta Blockchain. Trata-se da
chave pública utilizada para o voto. Como informado em seções anteriores,
cada eleitor pode votar apenas uma vez, portanto, esta chave pública pode ser
utilizada somente uma vez.
A Figura 20 demonstra o comprovante de votação apresentado ao eleitor
após a realização de um voto bem sucedida:
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Figura 20 - Comprovante de votação:

Fonte: o autor

Por fim, como observamos na Figura 20, o comprovante informa o ID da
Transação Blockchain. O registro do voto realizado pelo Smart Contract resulta
em uma transação no Blockchain. Trata-se de uma transação com garantia de
imutabilidade pela rede Blockchain, onde há o registro do voto realizado. Desta
forma, a proposta apresentada neste estudo possui garantia antiadulteração do
programa utilizado na eleição e do voto realizado.
Este experimento utiliza a rede Ethereum Ropsten Test Network
(https://ropsten.etherscan.io/). Trata-se de uma rede Blockchain Ethereum
utilizada para testes. Esta rede permite a consulta de todas as transações
realizadas por meio de um website na internet.
Por meio do ID da transação gerada no momento do registro do voto, o
eleitor pode consultar sua transação na internet. A Figura 21 demonstra a
transação utilizada neste experimento:
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Figura 21 - Consulta a transação para um voto em Blockchain realizado no
experimento

Fonte: o autor

Todas

as

informações

existentes

no

comprovante

de

votação

apresentado na Figura 20 podem ser conferidas no registro da transação
apresentado na Figura 21.
O ID da transação esta definido no parâmetro Transaction Hash. O ID
do programa executor do voto é definido no parâmetro To, o que significa que o
Smart Contract corresponde ao destino da uma transação. Por fim, a conta
Blockchain corresponde ao parâmetro From que significa a origem da
transação.
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Conforme

apresentado

na

seção

“2.

Fundamentação

Teórica”,

Nakamoto (2008) criou a tecnologia Blockchain e eliminou a necessidade de
um terceiro confiável para a garantia de segurança em transações bancárias.
Contudo, a proposta apresentada neste estudo não elimina a necessidade de
um terceiro confiável em um sistema de voto. A figura de um responsável pela
eleição é mantida para funções como cadastro de dados de eleitores,
autenticação de eleitores, cadastramento de chaves do Blockchain e
publicação do Smart Contract utilizado na eleição.

5.3 Comparação entre trabalhos

A proposta apresentada por Yavuz et al. (2018) utiliza o Blockchain
Ethereum. Os autores apresentam a implementação de um Smart Contract
utilizado para votação desenvolvido em liguagem Solidity. Neste aspecto, o
experimento apresentado neste estudo segue a mesma estratégia, pois
também utiliza o Blockchain Ethereum e um Smart Contract para a realização
das eleições.
Um Smart Contract é à prova de adulteração, portanto, tanto a proposta
apresentada por Yavuz et al. (2018) como a apresentada neste estudo
garantem este nível de segurança.
Na proposta apresentada por Yavuz et al. (2018), o Smart Contract
define métodos onde é possível cadastrar os eleitores autorizados a votar,
realizar um voto e consultar o vencedor. Também é implementado o controle
de voto duplo, impossibilitando que um mesmo eleitor vote duas vezes.
Contudo, o experimento não cadastra uma lista com os candidatos
participantes da eleição. Esta é uma diferença entre o experimento
apresentado neste estudo, que limita a escolha de candidatos préviamente
cadastrados na eleição, simplificando o processo de cálculo das eleições,
tendo em vista que não haverão candidatos incorretos.
Yavuz et al. (2018)

não envolve terceiros no sistema proposto. Os

eleitores interagem diretamente com o Blockchain para realizar o voto. A
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descentralização é um ganho oferecido pela rede Blockchain e de fundamental
importância no âmbito dos sistemas de voto. Contudo, determinados tipos de
eleição possuem regras específicas, como controle de eleitores autorizados a
votar, entre outros não abordados pelos autores que representam desafios em
um modelo descentralizado.
A proposta apresentada neste estudo envolve um orgão responsável
pela eleição para o processo de cadastro e autenticação de eleitores. Portanto,
há terceiros envolvidos. A autenticação de eleitores não é abordada no trabalho
de Yavuz et al. (2018).
Yavuz et al. (2018) não contextualizam para qual tipo de eleição o
sistema é destinado, embora citem eleições para cargos públicos em algums
momentos.

Contudo,

eleições

para

cargos

públicos

possuem

regras

específicas não abordadas pelos autores. O experimento apresentado neste
estudo

é

viável

para

eleições

sem

regras

pré-estabelecidas

ou

regulamentações em lei.
O canal para acesso ao sistema não é abordado no estudo apresentado
por por Yavuz et al. (2018). Contudo, outros trabalhos referenciados neste
estudo possuem como motivação principal o canal de acesso, a exemplo do
trabalho de Pectu e Stoichescu (2015) que apresenta uma proposta baseada
em aplicativos para celular com o objetivo de aumentar a participação e o
engajamento das pessoas no processo eleitoral.
Pectu e Stoichescu (2015) propõem integrar o sistema de voto
tradicional a um aplicativo para celulares. Os autores envolvem um terceiro
responsável pela autenticação dos eleitores e controle das eleições. Esta é
uma característica comum ao experimento apresentado neste estudo, onde um
terceiro também é necessário para a autenticação dos eleitores, como
mencionado anteriormente.
Pectu e Stoichescu (2015) utilizam autenticação biométrica por meio de
impressão digital. Dados não biométricos também são utilizados na
autenticação, onde um código de autorização de quatro dígitos deve ser
informado. A dupla autenticação também é utilizada na proposta apresentada
nesta dissertação, utilizando biometria por impressão digital e senha de
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acesso. Portanto, ambos apresentam uma camada adicional de segurança em
um sistema de voto.
Pectu e Stoichescu (2015) não utilizam a tecnologia Blockchain e
mantém a base onde os votos são registrados centralizada no orgão
responsável pela eleição. Em contrapartida, visando menor centralização de
responsabilidades no orgão responsável pela autenticação dos eleitores, a
proposta apresentada neste estudo utiliza um Blockchain público, onde todos
os eleitores podem acessar e conferir os resultados, promovendo um ganho
adicional em transparência e segurança.
A preocupação com a adulteração e controle da fonte dos dados em um
sistema de voto é o foco do trabalho de Hanifatunnisa e Rahardjo (2017).
Como alternativa, os autores propõem uma solução baseada em Blockchain.
A proposta utiliza um Blockchain permissionado, onde os nós
responsáveis pelo processamento dos blocos são limitados a um grupo
previamente cadastrado. Esta é uma diferença da proposta apresentada neste
estudo, onde um Blockchain Ethereum público é utilizado.
Hanifatunnisa e Rahardjo (2017) adotam mecanismos específicos para o
processamento de blocos e mineração, voltados para o controle dos nós
participantes e a ordem em que cada um deve processar um bloco.
Este controle não existe na solução proposta neste estudo, que utiliza os
mecanismos de processamento de blocos e mineração da rede Blockchain
Ethereum. Controlar os nós participantes da rede pode ser um diferencial de
segurança em um sistema baseado em Blockchain. Contudo, a proposta
apresentada nesta dissertação não aborda possíveis ataques de adulteração
de blocos e suas características.
O trabalho de Lee et al. (2016) cita a utilização de um Blockchain, mas o
foco é a autenticação de um eleitor antes da interação com o Blockchain, sem
comprometer o sigilo de sua identidade, mesmo perante aos responsáveis pela
autenticação.
Para tanto, os autores envolvem uma terceira parte confiável, além do
orgão responsável pela eleição no processo de autenticação.
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Durante o processo de autenticação há uma troca das informações entre
o orgão e o terceiro confiável. Cada um fica com uma parte das informações do
eleitor e um não tem acesso a parte do outro. Desta forma, o autor propõe um
modelo de autenticação que garante o anonimato do eleitor. A proposta
apresentada não aborda possíveis fraudes no orgão responsável pela eleição
durante o processo de autenticação.
Lee et al. (2016) utilizam o mesmo Blockchain utilizado no Bitcoin.
Contudo, detalhes sobre a implementação não são abordadas pelos autores.
A Tabela 3 apresenta um resumo com os principais requisitos e
comparações entre o experimento realizado neste estudo e as demais
propostas abordadas no processo de pesquisa:

Tabela 3 - Tabela de comparação dos principais requisitos dos sistemas de
voto abordados na pesquisa e o experimento realizado neste estudo:

Proposta
AUTORES

Yavuz et al.

apresentada

Pectu e

Hanifatunnisa e

Lee et al.

(2018)

neste estudo

Stoichescu (2015)

Rahardjo (2017)

(2016)



























































































MOBILIDADE
ANONIMIDADE
DUPLA
AUTENTICAÇÃO
BIOMETRIA
ANTIADULTERAÇÃO
DO VOTO
ANTICOERÇÃO
ANTIADULTERAÇÃO
DO PROGRAMA
VOTO DUPLO
SEM
INTERMEDIÁRIOS

Fonte: o autor
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Como podemos observar na Tabela 3, a proposta apresentada neste
estudo mostra-se aderente a 7 entre 9 dos principais requisitos de um sistema
de voto. São elas: (1) mobilidade: o eleitor pode utilizar o celular para votar; (2)
anonimidade: cada eleitor possui sua chave pública no Blockchain e não há
vinculo entre esta chave e a identidade do eleitor. O voto registra apenas a
chave pública, portanto, não é possível identificar o eleitor; (3) dupla
autenticação: por meio de biometria e senha de acesso; (4) biometria: a
autenticação utiliza biometria por impressão digital; (5) antiadulteração do voto:
a tecnologia Blockchain garante a imutabilidade do voto; (6) antiadulteração do
programa: o voto é registrado no Blockchain por meio de um Smart Contract
que possui

imutabilidade garantidade pela tecnologia Blockchain; (7) voto

duplo: o sistema não permite que uma mesma chave de voto seja utilizada
mais de uma vez. Esta é uma importante contribuição deste estudo.
A proposta apresentada neste estudo demonstra a integração entre um
aplicativo de celular e um Blockchain, habilitando a possibilidade de melhorar a
experiência em um sistema de voto, sem abrir mão da segurança, obtida por
meio da dupla autenticação, biometria e da tecnologia Blockchain. Esta é uma
importante contribuição deste trabalho, tendo em vista a dificuldade para
encontrar trabalhos dedicados a melhorar a experiência de uso em um sistema
de voto durante a etapa de pesquisa.
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6 CONCLUSÃO

Nesta sessão são discutidas as conclusões finais e algumas sugestões
para trabalhos futuros.
Este trabalho é dedicado a colaborar com pesquisas com foco no
aumento da transparência, segurança e melhor experiência de uso em
sistemas de voto. Para tanto, apresenta uma proposta de sistema de voto
funcional baseado na tecnologia Blockchain, acessível por meio de um
aplicativo para celulares, com autenticação de usuário por meio de biometria e
senha de acesso. Trata-se de um modelo aplicável para eleições que não são
regulamentadas por lei ou com regras pré-estabelecidas.
A mobilidade é uma importante características em um sistema de voto,
pois propõe aumentar o engajamento e participação dos eleitores em uma
eleição, além de adaptar um sistema de voto ao contexto proporcionado pela
transformação digital, onde aplicativos facilitam a vida das pessoas em tarefas
cotidianas, como pagar contas ou consultar o saldo bancário.
Por meio do experimento apresentado, foi possível integrar um aplicativo
para celulares com autenticação biométrica e não biométrica a um Blockchain
Ethereum, onde há um Smart Contract utilizado para voto em execução.
A viabilidade da proposta foi comprovada por meio da realização de
testes funcionais das seguintes funcionalidades: autenticação por senha de
acesso; autenticação biométrica; consulta da lista de candidatos; realização de
votos; realização de votos com dados inválidos; realização de votos com dados
de eleitores que já votaram. Todos os testes foram bem sucedidos e as
evidências foram anexadas a este estudo, na seção 5 EXPERIMENTO E
ANÁLISE DE RESULTADOS.
Após levantamento dos principais trabalhos relacionados ao tema, foi
possível identificar os principais requisitos em um sistema de voto, conforme
apresentado na Tabela 2. A avaliação da proposta apresentada neste estudo a
estes requisitos é demonstrada na Tabela 3, onde há uma comparação com as
demais propostas apresentadas em estudos abordados neste trabalho de
pesquisa.
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Entre 9 requisitos principais em um sistema de voto, a proposta
apresentada neste estudo mostrou-se aderente a 7, sendo eles: : (1)
mobilidade: o eleitor pode utilizar o celular para votar; (2) anonimidade: cada
eleitor possui sua chave pública no Blockchain e não há vinculo desta chave e
a identidade do eleitor. O voto registra apenas a chave pública, portanto, não é
possível identificar o eleitor; (3) dupla autenticação: por meio de biometria e
senha de acesso; (4) biometria: a autenticação utiliza biometria por impressão
digital; (5) antiadulteração do voto: a tecnologia Blockchain garante a
imutabilidade do voto; (6) antiadulteração do programa: o voto é registrado no
Blockchain por meio de um Smart Contract que possui

imutabilidade

garantidade pela tecnologia Blockchain; (7) voto duplo: o sistema não permite
que uma mesma chave de voto seja utilizada mais de uma vez.
A proposta apresentada neste estudo não é aderente aos seguintes
requisitos: (1) anticoerção: prevenção a coerção de eleitores por partes
interessadas em determinado resultado; (2): sem intermediários: eleição onde o
eleitor interage diretamente com o Blockchain, sem intermediários;
Os votos registrados por meio da proposta apresentada neste estudo
são imutáveis, de acordo com os critérios de processamento e consenso da
rede Blockchain Ethereum. A consulta aos votos é pública, portanto, qualquer
eleitor pode confirmar seu voto. Esta característica representa um avanço
importante em transparência em um sistema de voto.
A autenticação biométrica é vinculada ao IMEI do aparelho celular do
eleitor. Este recurso é fundamental para o aumento da segurança para o
eleitor, especialmente em tentativas de utilização de dados de terceiros em um
voto.
Alguns aspectos importantes não foram abordados neste estudo e
podem ser abordadas em estudos futuros, tais como: (1) escalabilidade da
tecnologia Blockchain em eleições de grande porte; (2)

autenticação de

usuário segura sem o envolvimento de terceiros; (3) como adaptar um sistema
de voto baseado em Blockchain às regras de eleições para representantes
públicos no Brasil; (4) vulnerabilidades da API Android para autenticação
biométrica; (5) mecanismos anticoerção para sistemas de voto; (6) cálculo sem
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intermediários de resultado final em uma eleição baseada em Blockchain
público;
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