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CRIPTOMOEDA 
A criptomoeda, vai muito além de dinheiro virtual, é um recurso monetário. 
Criptomoeda é o nome genérico para moedas digitais descentralizadas, 
criadas em uma rede blockchain a partir de sistemas avançados de 
criptografia, isto é, códigos difíceis de quebrar, para garantir transações 
muito mais seguras que protegem as transações, suas informações e os dados 
de quem transaciona. A criptomoeda é um código virtual que pode ser 
convertido em valores reais. Sua negociação se dá pela internet, sem 
burocracias, sem intermediários, descentralizadas porque não existe um 
órgão ou governo responsável por controlar, intermediar e autorizar emissões 
de moedas, transferências e outras operações. Quem faz isso são os próprios 
usuários.  A cotação, compra e venda acontece anonimamente pela internet. A 
moeda digital é armazenada em uma carteira e administrada em um 
computador pessoal ou dispositivo móvel, criadas em uma rede blockchain 
porque é essa tecnologia que está por trás das criptomoedas. 
  
 
  

BLOCKCHAIN 
Nos últimos anos, a tecnologia blockchain foi aplicada a várias áreas de 
negócios e não é mais um campo experimental de alguns entusiastas de 
criptografia. O blockchain é interessante para as empresas e há uma clara 
tendência para a tecnologia se tornar profundamente incorporada em muitos 
setores. A tecnologia Blockchain permite que as startups evitem a burocracia 
e colecionem fundos para a implementação de suas idéias mais rapidamente, 
lançando ofertas iniciais de moedas.  
 
Os aspectos de segurança e confiança são o que torna o blockchain uma 
tecnologia tão promissora, tanto que lhe denominam “protocolo de confiança”, 
pois teoricamente assegura a consistência e a imutabilidade dos dados ali 
registrados. 

     INTRODUÇÃO 



DECLARAÇÃO DE SOLUÇÃO 

Vantagens da Tokenização 
 

Imagine que você queira investir, mas seu investimento inicial é modesto 
e você queira comprar apenas parte do bem. Com o tradicional mercado 
isso é bastante complicado de se fazer. Através da tokenização é 
possível comprar fração de um bem. 
O processo de tokenização tem vantagens tanto para os detentores dos 
ativos, quanto para os detentores dos tokens. Para os detentores dos 
ativos, existe um aumento de liquidez.  

 

Este é o processo de usar tokens digitais criptográficos para representar 
a propriedade de um determinado ativo. Um ativo tokenizado é um 
contrato digital emitido usando a tecnologia blockchain e vinculado a um 
documento jurídico que representa um ativo. Ou seja, o detentor do 
token é detentor do ativo que aquele token representa. 
 
  
A tokenização de ativos reais é o próximo passo na pulverização da 
utilização do blockchain. Um grande passo, não há dúvida, essencial à 
difusão do sistema em setores mais conservadores da economia e que 
irá, consequentemente, firmar de uma vez por todas a tecnologia 
Blockchain, para além das criptomoedas. 

A grande inovação do blockchain, é que o sistema consegue ser ao mesmo 
tempo público - todos têm acesso à blockchain, que está salva na internet, e 
não em um provedor de uma empresa particular - e criptografado. A 
criptografia é segura e inviolável exatamente porque constantemente o 
sistema gera um novo bloco de informações, e não haveria tempo suficiente 
para quebrar as chaves criptográficas antes de se formar um novo bloco. 
 
 
 
 

 
A BitZyon (ZYON) é uma criptomoeda descentralizada voltada para atender 
principalmente às preocupações econômicas e financeiras, possibilitando a 
geração de renda, e utilização no mundo dos negócios, como o e-commerce. 
A BitZyon está dando voz ao poder aquisitivo, capacitando com ferramentas 
e conhecimentos que serão eternamente imutáveis e deixarão um 
testemunho de nossa grandeza. O poder de compra será respeitado, com 
ganhos e valorizado usando esta blockchain. 
  
A BitZyon é uma moeda com consenso híbrido Proof of Stake - PoS (Staking) 
e Proof of Work - PoW, que possui uma oferta máxima baixa. Garantindo o 
foco da moeda em recompensar aqueles que protegem a rede. Basta deixar a 
carteira da moeda BitZyon aberta e acumular recompensas ou fazer 
mineração. Uma vez verificado que um detentor da BitZyon cumpriu os 
requisitos de recompensa do bloco de apostas, eles receberão BitZyon 
adicional como recompensa. 
 
A moeda BitZyon é uma moeda descentralizada, pois é executada em várias 
carteiras que fazem staking e/ou mineração, mantidos pelos proprietários da 
BitZyon globalmente. Os usos da moeda podem ser trabalhados por qualquer 
pessoa da comunidade interessada.  
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    BITZYON (ZYON) 



BitZyon é uma criptomoeda de código aberto e de propriedade da comunidade, 
e não é uma empresa privada ou incorporada. A BitZyon é um exemplo do que a 
equipe principal de desenvolvedores estão trabalhando para um caso de uso, 
como o e-commerce.  
 
A BitZyon pertence a todos, mas somos os guardiões que determinam que 
nossa missão proliferará pelo tempo que for necessário para a nossa 
comunidade. 
 
 
 
 
 
Muitas criptomoedas diferentes já circulam pelo mundo, e a estimativa é de 
que boa parte da população tenha, ou teve, ao menos uma delas em suas 
carteiras virtuais. Mas, desse total, poucas pessoas realmente entende o 
funcionamento delas. 
É nesse cenário que defendemos a facilitação do acesso às criptomoedas. As 
pessoas ainda têm dificuldade em estabelecer o primeiro contato com as 
criptomoedas. É preciso quebrar essa barreira, e o começo está na 
compreensão das diferenças entre as moedas virtuais, que podem serem 
utilizadas como: 
 
- Transferências de valores pela internet, seja diretamente entre pessoas 
(P2P) ou não, sem a necessidade de taxas cobradas por instituições 
financeiras e bancárias. 
 
 - Meio de pagamento nas compras de produtos e serviços, em compras on-
line ou em lojas físicas. 
 
 - Meio de investimento para expandir o patrimônio. 
  
Por ter um sistema descentralizado, que pode ser usado por qualquer pessoa 
com acesso à internet, as criptomoedas estão revolucionando o modo em que 
fazemos transações financeiras, especialmente em relação à tecnologia 
blockchain, nesse sentido a BitZyon, atuará nesse segmento, propondo 
soluções no uso das criptomoedas e as perspectivas de novas interações, 
aumentando assim, sua liquidez e seu próprio valor como ativo digital. 
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     DESAFIOS DO MERCADO  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie e receba mensagens criptografadas diretamente em sua carteira. 
Velocidade: Sistema de verificação tripla a cada transação da rede, evitando assim o "gasto 
duplo“. 
Tamanho de Bloco Adaptável: O bloco contém todas as transações enviadas em 60 
segundos, independentemente do número de transações. 
 

DIVISÃO DA MOEDA 
As Moedas BitZyon alocadas serão distribuídas em porcentagem, de acordo 
com o seguinte esquema: 

 

 
 
 

Premine de 28% subdividida em partes, distribuídas entre Premine Start, 
Fundo de Investimento e Detenção por Devs, estas partes são: 
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Nome BitZyon 

Sigla ZYON 

Algorítimo X13 

Consenso (tipo) Híbrido PoS e PoW 

Tempo Block  60 segundos 

Confirmações 5 para mineração e 3 para transações 

Maturidade PoS Após 5 minutos 

Taxa de transação 0.000100000  

Recompensas PoS (staking) e PoW 

Fornecimento Max       100.000.000 
Premine 28.000.000 

Premine Start 20% 20.000.000 BitZyon 
Fundo de Investimento*   3%    3.000.000 BitZyon 
Detenção por Devs   5%    5.000.000 BitZyon 

Total 28% 28.000.000 BitZyon 

   ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Premine    28%    28.000.000 BitZyon 
PoS (staking) e PoW   72%    72.000.000 BitZyon 

Total 100% 100.000.000 BitZyon 
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*O Fundo de Investimento será destinado a impulsionar campanhas de marketing, 
busca de futuros mercados para troca, melhorias da infraestrutura e custos 
operacionais, onde estarão congelados até o início dos investimentos destes. 

 

  
 

RECURSOS 
Por que escolher a BitZyon 

 

 

Staking e Mineração 
O blockchain da BitZyon foi projetado para gerar Staking e Mineração, com 
excelentes recompensas. 

 

 

Rede descentralizada 
A BitZyon é uma rede completamente descentralizada, sem um único centro de 
governança. 
 
 

Pagamento instantâneo 
Envie e receba instantaneamente moedas BitZyon através da blockchain. 
 

 

 

Transferências de alta velocidade 
À medida que mais usuários começarem a usar a BitZyon, a blockchain da 
BitZyon continuará a ficar mais forte e mais rápida. Ela foi projetado para se 
tornar mais eficiente à medida que a adoção aumenta. 

   TECNOLOGIA 



 

 
Escalabilidade 

À medida que mais usuários começarem a usar a BitZyon, a blockchain da 
BitZyon continuará a ficar mais forte e mais rápida. Ela foi projetado para se 
tornar mais eficiente à medida que a adoção aumenta. 
 

 

Taxas de baixo custo 
O blockchain da BitZyon foi desenvolvido com o usuário em mente e 
estabeleceu uma rede com praticamente zero taxa de transação. 
 

  
 
 
A adoção e uso globais são fundamentais na evolução a longo prazo das 
criptomoedas como um todo. A moeda BitZyon é uma moeda sustentável, com 
excelentes recompensas PoS  (Staking) e PoW, fácil de usar.  
 
 

RECOMPENSAS DE POW 
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     ESTRUTURA DE RECOMPENSAS  

Fase Bloco  Inicial Bloco Final Recompensa por bloco 

Premine 1 200 Geração do Premine 

1 201 1.000 0.05 

2 1.001 2.250.004 0.025 

3 2.250.005 6.650.012 0.1 



bitzyon.com                                                                                  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMPENSAS DE POS (STAKING) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMISSÃO DA MOEDA 
A BitZyon é baseada no algorítmo PoS e PoW. Inicialmente as recompensas 
por bloco são de 50 moedas BitZyon (PoS) ou 0.05 moedas BitZyon (PoW).  
Para cada bloco as recompensas são distribuidas entre os operadores de 
staking e mineração.  
Com a prova de participação (PoS), o criador de um novo bloco é escolhido de 
forma determinista, dependendo da quantidade de moedas na carteira, 
também definida como participação. A prova de trabalho (PoW), o algoritmo 
recompensa mineradores que resolvem problemas matemáticos com o 
objetivo de validar transações e criar novos blocos.   
Somente através de recompensas bem calculadas em blocos de prova de 
participação e de trabalho, a oferta da moeda aumentará. 
Halvings ocorrerão no futuro. A emissão total é de no máximo 100 milhões de 
Bitzyon. 
 

Fase Bloco  Inicial Bloco Final Recompensa por bloco 

1 201 600.001 50 

2 600.002 1.150.002 25 

3 1.150.003 1.700.003 13 

4 1.700.004 2.250.004 13 

5 2.250.005 2.800.005 6 

6 2.800.006 3.350.006 3 

7 3.350.007 3.900.007 2 

8 3.900.008 4.450.008 2 

9 4.450.009 5.000.009 2 

10 5.000.010 5.550.010 2 

11 5.550.011 6.100.011 2 

12 6.100.012 6.650.012 2 



FUNCIONALIDADES 
  
STAKING 
  
Todos os usuários podem ganhar moedas BitZyon mantendo BitZyon em 
suas carteiras como uma conta poupança. A aplicação POS (Prova de 
Participação) não requer nenhum software ou hardware especial além de 
uma carteira do Windows 32 ou 64 bits. 
  
Staking é o processo de manter uma criptomoeda em sua carteira por um 
período fixo e, em seguida, ganhar juros sobre ela como uma conta 
poupança em um banco. A recompensa que se ganha apostando varia de 
acordo com a duração do tempo em que a segura e com a quantidade 
ponderada de moedas que possui em comparação com todos os outros. 
No início do ciclo de vida de uma moeda, como BitZyon, talvez você 
precise reter um mínimo de 1000 moedas para começar a ganhar moedas 
com apostas. No momento, você só pode apostar com uma carteira do 
Windows.  Esse recurso exclusivo permite que os usuários gerem renda 
passiva, além de fortalecer a rede BitZyon. À medida que mais nós são 
configurados pela comunidade BitZyon, mais segura e descentralizada a 
rede se torna. 
 
Com o mecanismo de mineração Proof of Stake - POS, o blockchain não 
depende de custos de hardware e utilidade de mineração caros.  
Os investidores BitZyon podem ganhar recompensas por fazer staking, 
na primeira fase, com o ROI de 96% ao ano. Com o passar dos anos 
haverá halvings e o ROI irá diminuir. 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
 
Todos os usuários podem ganhar moedas BitZyon mantendo BitZyon em suas 
carteiras como uma conta poupança. A aplicação PoS (Prova de Participação) 
não requer nenhum software ou hardware especial além de uma carteira 
desktop Windows ou Linux. 
 

Staking é o processo de manter uma criptomoeda em sua carteira por um 
período fixo e, em seguida, ganhar recompensas por validar as transações na 
rede. A recompensa que se ganha apostando varia de acordo com a duração 
do tempo em que a segura e com a quantidade ponderada de moedas que 
possui em comparação com todos os outros. No momento, você só pode 
apostar com uma carteira do Windows.  Esse recurso exclusivo permite que os 
usuários gerem renda passiva, além de fortalecer a rede BitZyon. À medida 
que mais nós são configurados pela comunidade BitZyon, mais segura e 
descentralizada a rede se torna. 
 

Com o mecanismo de “mineração” Proof of Stake - PoS, o blockchain não 
depende de custos de hardware e utilidade de mineração caros, possibilita a 
criação de novos blocos com dispositivos de baixa potência. 
 

Os investidores BitZyon podem ganhar recompensas por fazer staking, que 
pode chegar ao ROI de 96% ao ano, ou mais, dependendo da quantidade de 
wallets que estão participando na rede. Com o decorrer dos blocos, haverá 
halvings e o ROI diminuirá. 
 
 
 
Em Proof of Work - PoW, os usuários resolvem equações matemáticas com 
seus processadores e assim criam novos blocos. 
 

O primeiro usuário que conseguir decifrar o hash imposto pela rede, utilizando 
um software de mineração, receberá uma premiação que é uma nova moeda 
gerada em rede. 
 

    FUNCIONALIDADES 

bitzyon.com                                                                                  9 

    Proof of Stake –PoS (Staking) 

    Proof of Work - PoW 



 

 
 
  
A Bitzyon buscará que lojas virtuais e físicas, bem como casas de apostas 
esportivas e casinos, aceitem ativamente BitZyon como método de 
pagamento pelas empresas de varejo e serviços em todo o mundo. Através do 
trabalho árduo dos membros ativos da comunidade, o alcance global da 
BitZyon vê um crescimento contínuo. 
 

Assim, com está adoção como um instrumento de pagamento, aumentará a 
liquidez da BitZyon, disseminando o uso das facilidades que o blockchain 
proporciona, o qual é um de nossos objetivos. 
 

BitZyon está habilitada para comércio, casas de apostas esportivas e casinos, 
pois é extremamente rápida, escalável e pronta para mercados externos de 
blockchain e plataformas de negociação. 
 

Vantagens 
  
Tarifas baixas 
Você poderá usar BitZyon fazendo transações em questão de segundos 
pagando taxas irrisórias. 
 

Privacidade 
Ao lidar com pagamentos da forma tradicional, estamos sempre em risco de 
ter nossos dados roubados. Uma das principais vantagens BitZyon é que toda a 
informação enviada em uma transação se limita apenas à quantia, remetente e 
destino. Não são enviados dados pessoais a respeito do remetente. Assim, é 
bem mais difícil que tenha suas informações expostas. 
 

Descentralização 
Todo o processo é descentralizado, apoiando-se no blockchain que mantém 
os registros de transações em um modelo peer-to-peer. Não existe uma 
empresa que detenha o controle sobre BitZyon. 
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    UTILIZAÇÃO COMO MEIOS DE PAGAMENTO 



Altamente acessível 
Estar ao alcance de muita gente. Para utilizá-la, só é preciso uma conexão com 
a internet e ter acesso a sua carteira ou a exchange. Esse número é 
imensamente maior do que o de pessoas que costumam investir no mercado 
tradicional. 
 
Investimento 
Outra vantagem da BitZyon é que ela também atua como investimentos. Você 
pode acompanhar a variação do valor do BitZyon, por exemplo, acompanhando 
a valorização gradual da moeda.  
 
 
 
 
 
 
Buscaremos soluções na criação de um sistema próprio de pagamentos com 
BitZyon, um método fácil e prático para transformar as BitZyon em reais, 
podendo pagar boletos, fazer transferências e recarregas em celular com 
BitZyon. 
 
Com esta plataforma também poderá fazer compra de BitZyon, utilizando 
moeda fiduciária, Real (R$). 
 
Um sistema multiplataforma com aplicativo mobile e plataforma web. 
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    ZYON  PAY - PLATAFORMA DE PAGAMENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ZYONBIT – APLICATIVO  PARA ENVIO DE  
    CRIPTOMOEDAS E REDE SOCIAL 
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ZYONBIT - Um aplicativo de mensagens de rede social, onde você vai poder 
enviar criptomoedas através do aplicativo com uma simples mensagem 
 

 

Envio e recebimento de criptomoedas 
 
A Zyonbit permitirá integrar as criptomoedas com o próprio aplicativo de 
mensagem, com interface parecida com o Whatsapp e Telegram, podendo 
acessar serviços de blockchain a partir do seu aplicativo de bate-papo, com 
interação social, tão fácil quanto conversar com um amigo.  
 
Você poderá interagir com o assistente Zyonbit, através de comando de 
mensagens simples, e pedir para ele transferir criptomoedas para seu amigo. 
Fazer transferência de criptomoedas através do aplicativo de mensagens 
Zyonbit, dessa forma, milhões de usuários poderão realizar pagamentos com 
apenas uma mensagem. 
 
 Se você quiser mandar criptomoedas para um amigo, tudo o que você terá que 
fazer é digitar comandos como “enviar 10 BitZyon para José”. É isso aí, a 
carteira reconhecerá o comando e enviará BitZyon imediatamente. 
Isso será possível graças a Zyonbit que será uma carteira de criptomoedas que 
funciona na interface de apps de mensagem, onde o assistente será 
alimentado por uma inteligência artificial especializada, com criptografia de 
ponta a ponta. 
 
Simplicidade é o nosso foco e, como tal, queremos tornar a experiência do 
usuário, no envio e recebimento de criptomoedas, simples e fácil.  
 

 

Rede social 
 
Um investidor que se encontre focado em criptomoedas se vê forçado a 
acompanhar o mercado, altamente volátil e em constante mudança. É, assim, 
importante que conheça as várias ferramentas de negociação que existem e 
que permitem que tome decisões em qualquer lugar. 
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A Zyonbit além da ferramenta de envio e recebimento de criptomoedas, será 
um aplicativo voltado aos investidores que desejam acompanhar a 
movimentação do mercado, onde os usuários poderão criar perfis, postar 
fotos, vídeos, chamadas de vídeo, voz e postar texto em conversas pessoais 
ou em grupos, seguir outros perfis, dar likes. Nele, é possível, criar uma base 
de seguidores que acompanham suas postagens e conteúdo produzido. 
  
Configurar notificações push para notícias relacionadas com o mercado 
criptoativo, conversor de moeda, cotações de mercado. 
  
Além de manter o usuário atualizado com informações em uma linguagem de 
fácil acesso, Zyonbit servirá tanto para gerar negócios quanto para conhecer 
pessoas, relacionar-se com amigos e família, informar-se, dentre outros. 
  
 
 
 
 
  
A equipe de desenvolvedores estarão sempre antenados com as tendências 
do mercado de criptoativos, estudando, e buscando criar soluções e 
alternativas com o objetivo de potencializar e fomentar ainda mais o projeto 
BitZyon, dando maior liquidez e valor, sendo que a busca por patrocínios e 
parcerias estão no rol dessas ações. 
 
Ao considerar todos esses benefícios, fica nítido que esse tipo de utilização 
tem tudo para sempre se valorizar cada vez mais. Com o consenso do 
algoritmo de PoS e PoW, a BitZyon é um instrumento de investimento e a 
busca pela utilização como meio de pagamento, propondo soluções no uso de 
criptomoedas através de aplicativo de rede social. 
 
 

“A REVOLUÇÃO FINANCEIRA NA VIDA DAS PESSOAS, ACONTECERÁ QUANDO 
ENTENDER O POTENCIAL DAS CRIPTOMOEDAS E O BLOCKCHAIN” 

 

    PARCERIAS 



 

 
  
BitZyon é uma criptomoeda rápida, segura e altamente escalável voltada para 
negócios relacionada ao e-commerce, a geração de renda aos investidores e a  
interação social com usuários que compactuam  dos mesmos valores e 
interesses. 
 
Seus principais objetivos são: 
 
- Difundir a utilização de criptomoedas como uma forma de transferir 

recursos financeiros entre pessoas, utilizando a tecnologia blockchain, de 
forma a propiciar operações econômicas seguras e descentralizadas, por 
meio de aplicativo mensageiro de rede social. 
 

- Servir como forma de pagamento no mundo dos negócios comerciais on-
line, (lojas virtuais, casas de apostas esportivas e casinos), e em lojas 
físicas. 
 

- Utilização de BitZyon para pagamentos através de plataforma própría. 
 

- Possibilitar a geração de renda através do consenso Proof of Stake – PoS e 
Proof of Work - PoW, através de prova de participação por staking e de 
trabalho, com um rendimento estruturado e sustentável. Configurando 
assim a base de seu uso, com uma oferta máxima baixa e um rendimento 
passivo excepcional. 
 

 
 
 

   RESUMO 
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Estamos trabalhando ativamente neste projeto no momento. Para mais 
detalhes recomendamos que você dê uma olhada em nossos planos de 
desenvolvimento. 
  
Ano 2020 
2º Semestre  
Criação da criptomoeda Bitzyon com blockchain nativa 
Lançamento da carteira desktop Windows 32 e 64 bits e Linux 
Lançamento do Novo White Paper 
Lançamento do Novo Roadmap 
Pré-venda da criptomoeda 
Atualização do website 
Lançamento na Exchange Crex24 (após ICO) 
Primeira campanha de marketing para aumentar a conscientização do projeto 
Busca por parceiros 
Inclusão na CoinMarketCap, Coingecko e outros indexadores 
Promoção final de ano, para os maiores holders e maiores compradores  
  
Ano 2021 
Listagem em novas trocas 
Busca pela utilização de BitZyon como meios de pagamento em diversas 
plataformas/sites 
Segunda campanha de marketing (agressivo) 
Lançamento do bot Bitzyon telegram 
Airdrop para a comunidade 
Lançamento da carteira oficial para celular 
  
Ano 2022 
Busca pela utilização de BitZyon como meios de pagamento em diversas 
plataformas/sites 
Criação da própria Plataforma (Zyon Pay) para meios de pagamentos de 
boletos, transferência bancária, recargas de celular e compra de BitZyon 
Listagem em novas trocas. 
 
Ano 2023 
Criação do aplicativo mensageiro de rede social (Zyonbit) para envio e 
recebimentos de criptomoedas 

   ROADMAP 
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ENTRE EM CONTATO E JUNTE-SE A NÓS EM NOSSAS REDES SOCIAIS 

 
 
 
 
 
BitZyon E-mail: contact@bitzyon.com 

Website: https://www.bitzyon.com 

GitHub: https://github.com/BitZyon-Official 

  
 

 

   

Temos contas de mídia social para notifica-lo das últimas notícias sobre o 
nosso projeto. Recomendamos que você assine nossos canais para manter-se 
atualizado. 

 

Telegram: https://t.me/bitzyon 

Telegram: https://t.me/bitzyonPT 

Telegram: https://t.me/bitzyonES 

Twitter: https://twitter.com/BitZyonOfficial 

Facebook: https://m.facebook.com/bitzyonPT/ 

Instagram: https://www.instagram.com/bitzyonbrasil/ 

 
 

BitZyon Desenvolvedores, Brasil, 08/2020. 
 

   INFORMAÇÕES DE CONTATO 

   MIDIA SOCIAL 
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