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Resumo do trabalho: A tecnologia de blockchain se consolidou como uma 
alternativa para sistemas onde a segurança e confiabilidade dos dados são cruciais, 
mas não se deseja delegar a confiança da rede a nenhum tipo de instituição 
mediadora. Junto dela foram desenvolvidas e atreladas outras ferramentas, como é 
o caso das cripto-moedas e dos contratos inteligentes. Os contratos inteligentes 
permitem que a blockchain possa ser utilizada para, praticamente, todos os usos 
onde há um acordo entre partes.  
Apesar de ser uma ferramenta poderosa e que agrega valor aos mais diversos 
sistemas onde é aplicada, as blockchains ainda enfrentam resistência quanto a sua 
utilização devido a sua complexidade de ser compreendida e sua efetiva 
implementação. 
Entendendo a importância e a capacidade que o uso de contratos inteligentes 
vinculados a uma blockchain apresentam e a necessidade de ser reduzida a curva 
de aprendizagem inerente a implementação de tais tecnologias, o presente projeto 
busca mostrar tutoriais práticos por meio de casos de uso de como utilizar a 
ferramenta Hyperledger Fabric, a fim de apoiar e fomentar futuros trabalhos no 
desenvolvimento de fábricas de contratos inteligentes na Hyperledger Fabric. 
 

Vitória, 09 de dezembro de 2020. 
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