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Bitcoin foi originalmente concebido para ser um meio de troca,  
mas tornou-se "ouro digital", funcionando quase que
exclusivamente como uma reserva de valor.

Ainda há a possibilidade do desenvolvimento de uma reserva de
valor criptografada que seja usada como um meio de troca, mas,   
até agora, esse objetivo ainda não foi totalmente atingido.

EPIC é uma implementação nova do
software do Bitcoin, pois utiliza as
tecnologias mais avançadas disponíveis. 

O blockchain do EPIC utiliza o protocolo 
MimbleWimble, desenvolvido usando 
Rust, e inclui melhorias em todos os 
atributos necessários para promover
a adoção em massa.

FUNGIBILIDADE
Não há moedas contaminadas. Todas transações são obrigatoriamente
realizadas usando CoinJoin, tecnologia que deleta o histórico de transações. 

ESCALABILIDADE
O seu protocolo leve, rápido e portátil permite que o blockchain seja expandido
usando predominantemente soluções de camada 1 (L1).

RESISTÊNCIA A
CENSURA

Transações não podem ser censuradas com base em endereços ou valores, pois 
endereços e dados acessíveis externamente não são salvos no blockchain. 

RESISTÊNCIA A
CENTRALIZAÇÃO

Pode ser minerado em computadores domésticos usando CPUs AMD ou Intel, e
GPUs AMD ou Nvidia, possibilitando assim, que mineradores pequenos minerem. 

CONFORMIDADE
REGULATÓRIA

Usuários interagem diretamente com o blockchain. Não é necessário usar -
intermediários de custódia ou nós (nodes) de terceiros.

ACESSIBILIDADE
Qualquer um pode minerar Epic num computador doméstico ou, em breve, num
celular, o que o torna uma oportunidade para pessoas sem contas bancárias.  

NÃO
Realizou 
uma ICO

NÃO
Fez pré-
mineração

NÃO
Usou capital
de risco

NÃO
Está vinculado
a uma empresa

Epic Cash passa no teste de Howey e foi 
desenhado para receber a nota máxima
do Crypto Rating Council (CRC).

Epic Cash é minerado integralmente através
do algoritmo proof-of-work (PoW) e não
utiliza nós (nodes) especiais. 

ESCASSEZ
Tem uma oferta máxima de 21 milhões de moedas PoW, emitidas de forma
acelerada para que, em maio de 2028, Epic tenha a mesma oferta que BTC.  



Enquanto EPIC funciona como uma 
reserva de valor criptografada, sua
moeda estável (stablecoin), EUSD,
funciona como um meio de troca.

O token ECR fornece um mecanismo 
de governança para o ecossistema 
Epicenter, além de prover um suporte 
para a taxa de câmbio do EUSD.
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OURO$10tr

BASE MONETÁRIA$64tr

DINHEIRO BANCÁRIO$92tr

DERIVATIVOS$4qr

EPIC

EUSD

Reserva de Valor

Meio de Troca

Unidade de Conta
EUSDEPIC

TAXA DE CÂMBIO

TÍTULOS, AÇÕES,
IMÓVEIS, SEGUROS

em Epic Cash1 EUSD = $1 
EUSD é um token ERC20 implementado através de contratos inteligentes no blockchain Ethereum.

1 EUSD será sempre equivalente a um dólar em Epic Cash independentemente do preço de Epic.

Tendo EPIC / ECR / EUSD como o núcleo do ecossistema, aplicativos de finanças decentralizadas
(DeFi) podem ser agregados ao ecossistema. Vários aplicativos estão sendo desenvolvidos e serão
lançados nos próximos trimestres.

Epic Epicenter info v1.4

Apoiado pelo Epicenter Equity Corp, uma organização privada com fins lucrativos,
que, em uníssono com os seus parceiros, facilita a conversão de EUSD/USD por meio
de aprovisionamento de capital e liquidez.

Epicenter é composto de 3 componentes:

Reserva de valor Mecanismo de governança
do ecossistema 

Atrelado ao dólar por
meio de um regime de
câmbio fixo ajustável.

1. EPIC CASH 2. ECR
Token ERC20

3. EUSD
Token ERC20

CRESCIMENTO:
Novos aplicativos 

DeFi serão lançados  
para aumentar a 

utilidade do Epicenter. 

EUSDECREPIC

PIRÂMIDE DE EXTER

Moeda PoW


