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1. INTRODUÇÃO  

O objetivo deste White paper é apresentar informações relativas aos aspectos técnicos do 

projeto AnimalityCoin para potenciais investidores da Moeda. Esta informação não 

pretende ser exaustiva e não constitui nenhuma Relação contratual. Seu único propósito 

é fornecer informações razoáveis para detentores de Moeda e de seu potencial, para que 

com isso determinem se devem ou não realizar a aquisição, aqui traremos uma análise 

minuciosa da Moeda e seus objetivos futuros com a intenção de trazer para o investidor 

segurança em seu futuro investimento. 

Este White paper não constitui um prospecto de qualquer tipo ou uma solicitação para 

investimento, nem representa de forma alguma uma oferta ou uma solicitação de uma 

oferta para comprar quaisquer títulos em qualquer jurisdição. Não é, portanto, composto 

de acordo e é não está sujeito a leis ou regulamentos destinados a proteger os investidores 

em qualquer jurisdição. 

Certas declarações, estimativas e informações financeiras contidas neste documento 

constituem declarações ou informações previstas. Tais previsões envolvem tanto e riscos 

e incertezas desconhecidos que podem causar eventos ou resultados reais diferentes 

materialmente a partir das estimativas ou dos resultados implícitos ou expressos em tais 

afirmações.  

Este White paper em Português e inglês é a principal fonte oficial de informações sobre 

a AnimalityCoin. As informações aqui contidas podem, de tempos em tempos, serem 

atualizadas. 

Nenhuma parte da informação contida nesse documento deve ser considerada como 

assessoria financeira ou fiscal em relação à investimento, as moedas a venda ou qualquer 

uma ou toda e qualquer parte da informação disponível nesse documento está relacionada 

a uma decisão de investimento que contem riscos como qualquer outro. Você deve 

consultar seu próprio consultor jurídico, financeiro, fiscal ou outro profissional com 

relação à informação disponível. Você deve estar ciente de que você pode ser obrigado a 

assumir o risco financeiro em qualquer compra de moeda eletrônica por um período 

indefinido de tempo. 

A equipe ANTY agradece sua confiança no projeto.  
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2. ABSTRATO COMERCIAL  

A satisfação do cliente é uma das principais métricas para qualquer estratégia de negócios. 

Atualmente, o relacionamento entre empresas e clientes está em desequilíbrio e é 

prejudicial para ambos os lados. 

O objetivo do projeto AnimalityCoin é equilibrar e redefinir a relação entre empresas e 

seus clientes através da construção de um protocolo descentralizado que define, medidas, 

e melhora na satisfação do cliente para o benefício de ambos os lados. AnimalityCoin e 

seu protocolo visa promover os pagamentos criptográficos através da construção de um 

sistema confiável e descentralizado. Ecossistema que atrai clientes para seu engajamento 

e lealdade. 

O protocolo é construído sobre o blockchain Litecoin e utiliza essa tecnologia para evitar 

fraudes e ações maliciosas, usa verificações de transação para garantir que todos os 

usuários do ecossistema sejam recompensados como pretendido. 

3. ABSTRATO AMBIENTAL  

Um assunto cada vez mais recorrente, o respeito à natureza e aos seres vivos que habitam 

o planeta é extremamente importante para uma mudança de postura da humanidade no 

século XXI. Assim, a publicidade acaba ocupando papel crucial na conscientização das 

pessoas, fazendo com que repensem suas atitudes e hábitos do dia a dia. 

De acordo com as previsões dos cientistas, o mundo está à beira da sexta extinção em 

massa, um evento global no qual três quartos de todas as espécies da Terra serão extintas. 

Muitos cientistas acreditam que a atividade humana seja responsável pelo aumento das 

taxas de extinção, mas você pode fazer muitas coisas se quiser ajudar. Esforce-se para 

adotar um estilo de vida com consciência ambiental, envolva-se politicamente e recrute a 

ajuda de outras pessoas. 

Os animais silvestres são fundamentais para a preservação e manutenção 

da biodiversidade dos biomas, pois os mesmos atuam sobre a vegetação, 

nos processos de polinização, dispersão de sementes, manutenção e 

equilíbrio da cadeia alimentar (COSTA NETO, 2010). 
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Pensando nisso, a equipe AnimalityCoin visa parcerias com alguns órgãos e entidades 

utilizam a publicidade para alertar as pessoas sobre a importância da preservação das 

espécies. 

4. ESPECIFICAÇÕES ANIMALITYCOIN  

AnimalityCoin é uma moeda inovadora que visa gerar crescimento da demanda através 

de suas recompensas de blocos exclusivas e dinâmicas. 

É uma moeda com mecanismo POW / POS. A estrutura é verdadeiramente única. Isso 

gerará atração contínua por novos investidores, o que produzirá crescimento na demanda. 

 

POW - O Pool de Recompensas é usado pela plataforma para incentivar os usuários e é 

discutido mais detalhadamente a baixo. 

POS - O Pool de Recompensas é usado pela plataforma para incentivar os usuários e é 

discutido mais detalhadamente a baixo.  

DADOS TÉCNICOS
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5. DISTRIBUIÇÃO  

A oferta total de Moedas AnimalityCoin será fixada e disseminada da seguinte maneira: 

 

 

* As Moedas do desenvolvedor serão bloqueados por 12 meses sendo apenas disponível 

para seu uso a qualquer tempo o montante equivalente a 10% do seu total sendo possível 

a solicitação de relatório de uso por qualquer membro da comunidade. 

* As Moedas destinadas a Campanhas de Preservação serão disponibilizadas para uso a 

qualquer tempo. Sendo possível a solicitação de relatório de uso por qualquer membro da 

comunidade.  

PRÉ MINER; 35.000.000

SUPRIMENTO DE MOEDAS; 
285.000.000

POW; 6.000.000

ANIMALITYCOIN

DEVELOPERS; 12.000.000

COLABORADORES; 5.000.000

PRÉ VENDA; 5.000.000

INVESTIDORES; 5.500.000

DIGITAL MARKETING; 
1.000.000

DOAÇÃO AIRDROP; 500.000

Destinado a Campanhas de 
Preservação; 6.000.000

PRÉ MINER



                     6 
 

6. O QUE É CRIPTOMOEDA?  

Criptomoeda é um ativo digital projetado para funcionar como um meio de troca que 

utiliza criptografia para garantir mais segurança em transações financeiras, assegurando 

a validade das transações, e controlar a criação de novas unidades de moedas por meio da 

tecnologia Blockchain. Ao contrário das moedas fiduciárias, a Criptomoeda não pode ser 

controlada por nenhuma autoridade central, além disso, não pode ser falsificado ou 

revertido arbitrariamente pelo remetente. Isso fornece numerosas vantagens de segurança 

sobre formas tradicionais de moeda. 

7. O QUE É POW / POS  

No sistema Proof of Work ï PoW (tradução literal, Prova de Trabalho) a probabilidade 

de você minerar um bloco é proporcional a quantia de trabalho que foi efetuada pelo seu 

minerador. 

Por exemplo: Se você tiver um servidor de mineração que seja capaz de processar 5% das 

transações da rede, você minerará teoricamente 5% dos blocos. É por isso que as 

máquinas mais rápidas de mineração de Bitcoins, por exemplo a S9, acham muitos blocos 

rapidamente e esta ação de mineradores requer uma piscina (Pool). 

No sistema Proof of Stake ï PoS (tradução literal, Prova de Posse) a probabilidade de 

você minerar um bloco é proporcional à quantia de moedas que você possui na Carteira. 

Por exemplo: Se você, ao final desse ano, tivesse minerado 10% de toda a ANTY 

existente até o momento, você terá um retorno de 30% das moedas apenas segurando a 

ANTY na sua carteira. 

Ex: Total POW = 6.000.000 => 10% = 600.000 ANTY que rendera 180.000 ANTY em 

1 (um) ano na modalidade POS. 
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8. ANIMALITYCOIN  

A AnimalityCoin  é uma moeda focada no desenvolvimento de projetos de preservação 

de espécies em extinção, promovendo ações de conscientização e estratégias para 

combater as principais causas deste problema. 

ñO ser humano e ¼nico animal da natureza que desmata, destroem, 

extinguiu espécies de animais e acredita ser superior matando seres 

at® da sua pr·pria esp®cie. ò Wanderson Miguel 

Uma das principais causas da extinção de espécies é a degradação e a fragmentação dos 

ambientes naturais, consequência da abertura de grandes áreas para a agricultura e 

formação de pastagens, expansão urbana, ampliação da malha viária, poluição, formação 

de lagos para construção de hidrelétricas e a mineração de superfície. São fatores que 

reduzem os habitats e aumentam o grau de isolamento das populações, diminuindo o fluxo 

genético entre elas, provocando perda da variabilidade genética e diminuindo a 

capacidade de sobrevivência dos animais. 

 

Recuperar um habitat pode ser difícil porque muitas são as causas da degradação, pode 

ser decorrência do crescimento urbano, da expansão agrícola, ou devido sua utilização 

para determinadas atividades produtivas ou industriais. Já conectar fragmentos isolados 

de habitats pode ser uma solução mais simples, pois muitas vezes não implica em grandes 

demandas territoriais, exige tão somente conectividade e coerência espacial. 

Queremos chamar a atenção do mundo de forma simples e eficaz através de projetos e 

iniciativas no combate ao desmatamento e à extinção de espécies ameaçadas. 
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Junte-se a nós e juntos vamos fazer a diferença pois a natureza é extremamente importante 

para o equilíbrio do planeta. 

9. MEIO AMBIENTE E CRIPTOMOEDA  

A ANTY será uma moeda, que expressa valor ambiental. Como outras moedas seu valor 

pode flutuar dependendo do mercado, a força da economia mundial e a quantidade de 

pessoas que realizam trabalhos em prol do meio ambiente. 

Como a ANTY é uma moeda virtual que tem uma taxa de conversão em Bitcoin, haverá 

um incentivo econômico razoável para ganhar ANTY. Ao mesmo tempo, pode-se sentir 

moralmente justo e orgulhoso de ganhar ANTY, pois isso significa que você está 

contribuindo para um meio ambiente melhor. 

10. ONDE QUEREMOS CHEGAR 

A sociedade, em sua maioria, não adquiriu uma educação ou cultura que valorizasse a 

preservação ambiental. Então, a única alternativa encontrada é chamar atenção para a 

escassez dos recursos naturais e com isso trabalhar para conscientizar a população da 

necessidade de se preocupar com a conservação do meio ambiente e de se começar a 

investir numa educação sustentável para as futuras gerações. 

Campanhas e iniciativas voltadas e recomposição florestal, abrindo os olhos da sociedade 

para a extrema necessidade de preservar o ambiente onde vivemos. 

 

Mostrar que com iniciativas simples podemos chegar lá.  
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11.  PARCERIAS A SEREM BUSCADAS 

O AnimalityCoin  entende que o trabalho em parceria começa com as duas partes 

entendendo e valorizando os pontos fortes exclusivos e as vantagens uma das outras. 

Poucos fazem isso de maneira sustentável, mas aquelas que fazem se beneficiam da força 

que as parcerias podem trazer. Formar parcerias promove plataformas e produtos em 

novos mercados, expõe marcas a novas clientelas e permite que superem as barreiras 

tradicionais da expansão e escalem juntas usando as competências centrais de cada 

parceiro. 

 

Buscamos ONGs e iniciativas que partilham de um pensamento em comum com nosso 

projeto.  
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12. FORMAS DE ADQUIRIR ANTY  

Existem várias formas de adquirir suas ANTYs, entre eles está a mineração, sistema que 

já é normal para todas as moedas virtuais e que não precisa aqui de uma explicação mais 

detalhada. O diferencial da ANTY é que você pode consegui-la através de ações 

ecológicas, em breve será disponibilizado em nosso site algumas possibilidades de se 

adquirir a moeda através de iniciativas ecológicas. 

Uma forma bem comum se obter suas moedas e através das exchanges, essas estão 

disponíveis em nosso site. 

13. PROPOSTAS FUTURAS 

- Campanhas de Reciclagem  

- Alimente um pássaro 

- Curta nossos Vídeos 

- Visite um parceiro  

14.  FUTURO ANIMALITYCOIN  

Esperamos em breve trazer novidades e propostas que elevem ainda mais o pensamento ANTY. 

E novas parcerias que agreguem ainda mais nosso pensamento. 

15. EQUIPE 
16. Responsável pela parte social da AnimalityCoin. Busca de parcerias internacionais e mercado. 

Profissionais responsaveis pela AnimalityCoin. Não deixando de dar creditos a 

idealizadora do projeto Alessandra. 
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