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Resumo 

Com o crescimento repentino de seu valor econômico, as criptomoedas ganharam grande 

espaço no mercado de investimentos, o que resultou o atingimento de 400 bilhões de dólares 

em valor de capitalização, em fevereiro de 2018. Com isso, muitos países começaram a estudá-

la e procurar meios para fazer sua regulamentação, afim de utilizá-la como ativo e legalizar seu 

uso no mercado. Entre os vários meios de adquiri-la, está a atividade chamada de mineração, 

que tem como fim validar as transações no sistema blockchain e recompensar o minerador que 

o fez. Para tanto, grandes centros com vários computadores realizam esta operação, os 

chamados campos de mineração de criptomoedas ou ainda, fazendas de criptomoedas. E um 

ponto decisivo para determinar o local de onde serão instaladas é o valor da energia elétrica, 

que tem um impacto direto no retorno do lucro das mineradoras, já que consumem muita energia 

e precisam de meios de refrigeração para melhor desempenho. De acordo com esse cenário, 

este trabalho tem como objetivo realizar o estudo de viabilidade econômica para implantação 

de um campo de mineração de criptomoedas no Brasil. 

 

 

 

 Palavras Chave: Criptomoeda. Mineração. Viabilidade econômica. Investimento.  

    



 

 

Abstract 

 

With the sudden increase of its economic value, the cryptocurrency gain a great space in the 

investment market what made them reach the value of 400 billion dollars in capitalization in 

February 2018. With this, many countries begun study and find ways to regulate them to use 

how an investment or use like a currency.  Among the ways of acquisitions, one of them is 

mining, it has the finality of validate transactions in a system called blockchain and pay the 

miner who made the validation. Therefore, large centers with a considering number of 

computers to realize this operation, known as cryptocurrency mining filed or crypto farm. An 

important thong to decide where they are gonna be constructed is the price of the energy, it has 

a direct impact in miner’s payback, because these machines consume too much energy and need 

a good refrigeration system to work better. According to this scenario, this work has as objective 

to demonstrate the economic viability study for the implementation of a cryptocurrencies mine 

in Brazil 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Problema 

 

As criptomoedas, também conhecidas como moedas virtuais, tomaram grande espaço na 

mídia por causa de sua valorização. De acordo com (EVDOKIMOV, 2018), em fevereiro de 

2018 chegaram na marca de capitalização de mercado na ordem de 440 bilhões de dólares. 

Dentre as possibilidades de se adquirir criptomoedas, uma delas é por meio da atividade 

chamada mineração. Minerar é realizar a validação de transações de criptomoedas. Sendo estas 

transações registrada em um grande livro-caixa público virtual, chamado Blockchain. Esta 

validação é realizada através de computadores, os quais são recompensados assim que as 

transações são validadas. Com isso surge a pergunta, é viável minerar moedas virtuais no 

Brasil?  

  

1.2. Objetivo Geral 

 

Objetivo Geral: Estudar a viabilidade de minerar moedas virtuais do no Brasil. 

 

1.2.1. Objetivo Específico 

 

1 – Estudar viabilidade econômica. 

2 – Estudar criptomoedas. 

3 – Estudar custo e distribuição de energia elétrica. 

4 – Apresentar estudo viabilidade econômica. 

  

1.2.2. Delimitação do Tema 

 

Sabe-se que um campo de mineração de moedas virtuais gera montantes recebíveis por 

causa do valor monetário das criptomoedas no tempo. Por isso ele pode ser considerado uma 
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boa modalidade de investimento de alto risco. Sendo assim, abrir um campo de mineração de 

moedas virtuais é viável no Brasil? Se sim, qual seria o melhor estado para sua implantação? 

 

1.3. Justificativa 

 

Juntamente com a rápida valorização das moedas virtuais iniciou uma espécie de corrida 

do ouro cibernética, e com isso elas se tornaram um assunto cujo não há mais como ser 

ignorado, seja como fonte de investimento ou como novo modelo de economia. Elas podem ser 

adquiridas de várias formas, uma delas é a chamada mineração, que é realizada através de 

computadores ou máquinas construídas para este propósito. Este trabalho abordará sobre a 

viabilidade econômica de minerar moedas virtuais no Brasil. Pela grande variedade de moedas 

virtuais existentes no mercado, este trabalho levará em consideração a mineração das moedas 

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Monero e Zcash. 

 

1.4. Metodologia 

 

Abordagem: Sistemática 

Tipologia quanto aos meios: Experimental 

Tipologia quanto aos fins: exploratória e explicativa. 
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2. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Estudo de Viabilidade 

 

Segundo o PMBoK (PMI, 2013) a viabilidade de um projeto não é verificada somente 

no ponto de vista econômico, mas também na análise de cenários onde verifica-se a viabilidade 

do cronograma, e a análise quantitativa de riscos.  

 

2.1.1. Viabilidade Econômica 

 

Segundo (BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013) a tomada de decisões para que 

um projeto seja realizado requer avaliações de critério técnico. Segundo o autor, dentre os vários 

modelos que podem ser utilizados, os principais são: Payback simples; Payback descontado; 

Valor presente líquido (VPL); Taxa interna de retorno (TIR); Índice de lucratividade (IL), 

porém todos têm como base de análise em um método comumente utilizado, que se chama de 

fluxo de caixa. 

 

2.1.1.1. Fluxo de Caixa 

 

Segundo (BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013) a projeção de fluxo de caixa pode 

ser subdividida em: investimento inicial e fase do projeto que apresenta fluxo de caixa líquido. 

O autor complementa indicando que deve ser observado premissas na projeção de fluxo de 

caixa como: regime de caixa e de competência, fluxo de caixa incremental e representação dos 

fluxos de caixa. 

O fluxo de caixa é representado através de períodos nos quais o fluxo de caixa é apurado, 

e o investimento é apresentado no período 0 e a receita ou custos são representados nos períodos 

subsequentes. Os períodos podem ser apurados durante um período regular de tempo. O fluxo 

de caixa apresenta entradas ou saídas de recursos, os quais são representados por setas. Sendo 

consideradas as setas para cima como entrada de recurso e para baixo saída de recurso.  No 

fluxo convencional, há uma saída de recursos, onde houve o investimento, e várias entradas, 

como é ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxo de Caixa Contínuo 
Fonte: Imagem adaptada de http://slideplayer.com.br/slide/3044667/  acessado em 21 de Maio de 2018 

 

O fluxo de caixa não convencional, apresenta a saída do investimento inicial seguida de 

várias entradas e saídas de maneiras variadas, sem uniformidade, conforme apresentado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2: Fluxo de Caixa Não convencional 
Fonte: Imagem adaptada de http://slideplayer.com.br/slide/3044667/  acessado em 21 de Maio de 2018 

 

2.1.1.2. Payback Simples 

 

O método de payback simples leva em conta o tempo de retorno de capital simples 

(BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013) ou seja, o investidor estabelece um período para 

o retorno do investimento. É realizado o controle de fluxo de caixa, onde o investimento inicial 

é indicado no período de início do projeto e nos períodos subsequentes é indicado o resultado 

de fluxo de caixa. O retorno acontecerá somente quando o montante acumulado recebido no 

fluxo de caixa for igual ao investido. 

 

2.1.1.3. Payback Composto 

 

No método payback descontado ou composto, além de acolher o método de análise do 

payback simples, leva-se em conta a taxa mínima de atratividade ou de desconto (TMA), ou 
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seja, o dinheiro passa a ter valor no tempo, este valor no tempo chama-se valor presente 

(BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013). 

Segundo (MARQUEZAN, 2018) em seu artigo Análise de Investimentos, o valor 

presente  

“é um conceito matemático que indica o valor atual de uma série uniforme de 
capitais futuros, descontados a uma determinada taxa de juros compostos, por 
seus respectivos prazos.” (TOSI apud WERNKE, 2000) 

 

 

Onde: 

VP: Valor Presente 

VF: Valor Futuro 

i: Taxa mínima de atratividade 

n: Período 

Fonte: http://rexperts.com.br/conceitos-basicos-de-financas/ acessado em 21 de maio de 2018 

 

De acordo com (MARQUEZAN, 2018) a taxa mínima de atratividade é aquela que 

atende a taxa mínima de retorno que o investidor espera obter como rendimento. 

 

2.1.1.4. Valor Presente Líquido 

 

Segundo (BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013), o Valor Presente Líquido (VPL) 

compara o investimento realizado com o Valor Presente do fluxo de caixa. E o mesmo pode ser 

calculado através da seguinte fórmula: 

𝑉𝑃𝐿 = −𝐼 +  
𝐹𝐶

(1 + 𝑟)
+

𝑉𝑅

(1 + 𝑟)
 

Onde: 

I : Investimento Inicial 

FC1: Fluxo de caixa líquido na data “t” 
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r: Custo do capital definido pela empresa 

VR: Valor Residual do projeto   

Quando o VPL for maior que zero, significa que o retorno do investimento está acima 

da taxa de atratividade, quando igual a zero, retornará exatamente o valor do investimento na 

taxa e quando menor que zero, o retorno do investimento será menor que a taxa de atratividade 

(BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013). 

 

2.1.1.5. Taxa Interna de Retorno 

 

De acordo com (BOARQUE, 1984) a Taxa Interna de Retorno (TIR) tem a função de 

comparar projetos entre si, pois este método de análise indica a taxa de rentabilidade do projeto. 

A fórmula que fundamenta esta análise é uma variante do VPL, pois para encontrar esta taxa, 

assume-se que o valor presente líquido é igual a zero. O autor define a fórmula da TIR da 

seguinte maneira: 

0 =  
𝑅 − 𝐶

(1 + 𝑖)
−

𝐼

(1 + 𝑖)
 

 

Onde: 

Rj-Cj: retorno do capital no período 

I: Investimento inicial 

i: Taxa interna de retorno 

j: Número de períodos 

 

Como descrito por (BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013) a TIR é o ponto de 

equilíbrio do VPL de acordo com a taxa de atratividade i, e seu critério de seleção do projeto é 

equivalente ao do VPL, porém comparando a TIR com a taxa de atratividade onde: 

 i > TIR não poderá ser aceito, pois a taxa de atratividade de um determinado 

investimento é maior que a taxa interna de retorno. 
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 i = TIR fica a critério entre aceite do projeto ou não pois a taxa de retorno será 

equivalente a taxa do investimento. 

 i < TIR projeto pode ser aceito, pois a taxa interna de retorno é maior que a taxa 

de investimento. 

O autor ainda adverte que para que a TIR se concretize, os fluxos de caixa gerados 

durante o projeto sejam reinvestidos à mesma taxa de retorno interno (BORDEAUX-RÊGO, 

PAULO, et al., 2013). 

 

2.1.1.6. Índice de Lucratividade 

 

O índice de lucratividade (IL) apresenta a razão do Valor Presente (VP) pelo 

Investimento Inicial (I), ou seja, apresentará o retorno do projeto para cada unidade monetária 

investida no mesmo. Esta razão pode ser calculada através da seguinte formula: 

𝐼𝐿 =  
𝑉𝑃

𝐼
 

Segundo o autor, a tomada de decisão através desta metodologia está pautada através 

das seguintes condições: 

IL>1 indica que a o investimento será recuperado e acima da taxa de atratividade 

desejada pelo investidor, retorno acima do valor investido. 

IL=1 indica que o investimento irá render exatamente o valor determinado através da 

taxa de atratividade. 

IL<1 indica que o retorno será abaixo do valor investido, ou seja, o investimento não 

será recuperado (BORDEAUX-RÊGO, PAULO, et al., 2013).  

 

2.2. Gerenciamento de Custo 

 

Segundo (PMI, 2013) o gerenciamento de custo tem como objetivo gerenciar o custo 

através do planejamento, estimativas, orçamentos financiamentos, gerenciamento e controle 

dos custos. Este processo possui os seguintes processos: Planejar o gerenciamento de custos; 

Estimar os custos; Determinar o orçamento; Controlar os custos. E a definição de escopo é 

altamente relevante para este processo. No qual deve-se levar em consideração os requisitos 
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das partes interessadas, pois cada uma delas enxergará o custo de maneira diferente e seu 

principal papel é o de gerenciar os custos dos recursos necessários para que o projeto seja 

implementado (PMI, 2013). 

Para (BARBOSA, NASCIMENTO, et al., 2014), custos se relacionam diretamente com 

os conceitos como gasto, custo despesa, investimento e preço.  

 

2.3. Criptomoedas 

 

Segundo (MCGOOGAN, 2018) criptomoeda é o dinheiro na forma digital que foi 

projetada para ser segura e/ou anônima, baseada em criptografia. Esta tem o objetivo de 

transformar uma informação legível em um código específico, tornando-a mais segura. Por isso 

funcionam através de um sistema chamado blockchain que tem a função de gravar e tornar as 

informações de transações públicas 

“As criptomoedas usam tecnologia descentralizada para fazer com que seus 
usuários possam realizar pagamentos de forma segura e guardar o dinheiro sem 
precisar usar seu nome ou ir a um banco.” (MCGOOGAN, 2018) 
 

 As criptomoedas são criadas através de um processo chamado mineração que utiliza a 

capacidade computacional para resolver algoritmos (criptografia) para gerar moedas, porém as 

mesmas podem ser adquiridas através de compra em uma agência de corretagem 

(MCGOOGAN, 2018).  

 Como descrito (TILLER, 2018), as moedas digitais trabalham de modo deflacionário, 

porque o total de moedas em circulação é restrita. Sendo assim em uma economia futura não se 

pagará mais moedas para adquirir bens ou serviços, mas sim frações de uma moeda.  

 

2.4. Blockchain 

 

O Blockchain é um sistema descentralizado que grava transações de maneira 

permanente. Sendo assim, uma vez que a transação entre dois pontos é enviada ao sistema, não 

poderá ser cancelada ou desfeita. Além disso, todos os pontos ou nós da blockchain possuem 

uma cópia de todas as transações do sistema, o que o torna um meio de transações altamente 

seguro (IANSITI e LAKHANI, 2018). Isso ocorre porque as transações enviadas à blockchain 

são agrupadas em blocos, que são validados pelos mineradores, estes confirmam a legitimidade 
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da transação e checam se a mesma moeda não foi usada duas vezes antes da efetivação da 

transação (ADAM SHEPHERD, 2018).  

Segundo (WILLIAMS, 2018) o sistema foi criado para que as transações possam ser 

efetuadas diretamente entre as partes interessadas, sem depender de um intermediário, como o 

banco. As validações de transação podem ser efetivadas através dos métodos: Proof-of-work 

(PoW) ou Proof-of-stake (PoS). A validação através do PoW é realizada através da mineração 

onde pessoas que possuem potentes computadores competem para resolver um algoritmo de 

criptografia que protege a transação. O primeiro minerador que resolver a equação, valida a 

transação do bloco e com isso recebe uma recompensa do sistema, que no caso das 

criptomoedas é uma fração da moeda descriptografada (WILLIANS, 2018). Já a validação de 

transações através do PoS são realizadas através dos próprios usuários que possuem a moeda. 

Onde, o usuário que tiver maior números de terminada criptomoeda, possui maior chance de 

minerar o bloco e receber sua recompensa. (ROCHA, 2017) 

 

2.5. Mineração 

 

A mineração consiste em verificar e validar as transações de criptomoedas adicionando-

as à rede Blockchain. Os responsáveis por executar este ato chamam-se mineradores e como 

consequência da validação, os mesmos receber as recompensas pelo serviço prestado (novas 

frações de criptomoedas). Para realizar a mineração é preciso possuir um computador ou 

máquinas projetadas especificamente para minerar e programas específicos para esta ação. O 

autor ainda explica que o programa de mineração somente consegue resolver a criptografia da 

moeda cujo qual ele foi concebido para validar as transações e ressalta que o ato da mineração 

gera uma sequência de dados chamados hashs (MENOSSO, 2018). 

Segundo (MARQUES, 2017), hash é uma função de criptografia que opera como uma 

impressão digital, não podendo ser alterada. Piropo (2014) complementa em seu artigo que 

assim que uma sequência de hashs é lançada à rede blockchain, os equipamentos de mineração 

começam a trabalhar para descriptografar os dados desta função para validar a transação. 

Marques explica que quando se faz o download do programa para iniciar a mineração, 

o equipamento se une à rede para mineração e se torna um nó no sistema, estes nós são 

responsáveis por validar as transações. Quando um nó consegue decifrar a criptografia, ela 
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emite uma série de dados que são enviados aos outros nós para validar a recompensar da 

mineração de um determinado bloco. O autor finaliza indicando ainda que a mineração também 

pode ser realizada através de um processador (CPU) ou placas de vídeo (GPU). (MARQUES, 

2017). De acordo com (ADAM SHEPHERD, 2018) os mineradores competem entre si onde o 

primeiro que conseguir resolver o algoritmo da criptomoeda receberá a recompensa. O autor 

ainda indica que além das máquinas específicas construídas para mineração, é possível minerar 

criptomoedas utilizando placas de vídeo. 

A mineração de criptomoedas está diretamente ligada à dificuldade de mineração, isto 

é, dificuldade de conseguir minerar, quanto mais pessoas minerando maior a dificuldade, ou 

seja, quanto mais pessoas minerando, menor a quantia gerada pelos equipamentos (BATISTA 

COIN, 2017). 

 

2.5.1. Tipo de Mineração 

 

Existem duas maneiras de se minerar criptomoedas, em Solo e em Pool (COINDESK, 

2014) . 

 

2.5.1.1. Mineração Solo 

 

(SHARMA, 2017) explica que na mineração solo, o equipamento de mineração faz o 

trabalho sozinho, onde ele é ligado diretamente à rede da criptomoeda e quando o bloco de 

transações é descriptografada, o minerador recebe toda a recompensa. Contudo, a probabilidade 

de encontrar um bloco para mineração é menor. 

 

2.5.1.2. Mineração Pool 

 

 Sharma explica o conceito de mineração em pool através da analogia da probabilidade 

de ganhar na loteria utilizando o exemplo que se você possui 1 bilhete de aposta em um universo 

de 1000 bilhetes, sua probabilidade é de ganhar é 1 para 1000, porém se unindo a outras pessoas 

onde se consegue um volume de 100 bilhetes e cada pessoa tem direito a um percentual de cada 

bilhete, sua chance de ganhar aumenta. Porém o autor ressalta que a pool de mineração pode 

cobrar até 2% do ganho do minerador (SHARMA, 2017). No artigo (What is a Bitcoin/Altcoin 
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Mining Pool?: Are They Profitable in 2018?, 2018) complementa a explicação de que a pool 

coordena todos os mineradores ligados a ela assim como a taxa de mineração e o percentual de 

pagamento para minerador. 

 

2.6. Sistema Elétrico Brasileiro 

 

 Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 62% da energia gerada no 

Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas, 28% de energia gerada por usinas de combustíveis 

fosseis e os outros 10% de importação de energia e energias renováveis como eólica e solar. De 

acordo com a agência, o sistema é dividido em três etapas, geração, transmissão e distribuição. 

Onde a geração produz a energia, a transmissão faz o transporte das geradoras até aos centros 

consumidores e a distribuição faz o transporte da chegada da rede de transmissão às unidades 

consumidoras. A mesma indica também que seu papel é de fiscalização e de controle das tarifas 

aplicadas pelas concessionárias de energia. (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2018) 

 Segundo Schutze explica em sua tese, as tarifas praticadas no Brasil são regulamentadas 

pela ANEEL e são compostas pela Tarifa de Energia (TE) e a tarifa de uso do sistema de 

distribuição (TUSD), onde a tarifa de energia está vinculada ao custo de geração de energia. Já 

para o cálculo da TUSD estão inclusos valores como custo de manutenção do sistema de 

distribuição, custos de administração, depreciação dos equipamentos de distribuição ligas ao 

sistema, entre outros fatores (SCHUTZE, 2015). 

 De acordo com a Agencia Nacional de Energia Elétrica, é cobrado imposto de 

PIS/PASEP, COINFS E ICMS nas tarifas de energia e adicional de contribuição para energia 

pública. A agência ainda ressalta que para fins de cálculos tarifários os custos das distribuidoras 

são divididos em 2 parcelas, chamadas de Parcela A e Parcela B, onde a parcela A, envolve 

custos de geração, transmissão de energia e encargos setoriais como Conta de desenvolvimento 

energético, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de energia, Compensação Financeira 

pela Utilização de Recursos Hídricos entre outros. Já a parcela B, referente à distribuição de 

energia, incide custos gerenciáveis como custos operacionais, cota de depreciação, receitas 

irrecuperáveis como inadimplência e outros custos (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2018). 
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 Para melhor visualização do percentual de custo das tarifas de energia elétrica, a agencia 

disponibilizou o gráfico à seguir, onde é possível verificar que 53,5% da tarifa se diz à respeito 

da Parcela A, 29,5% da Parcela B e 29,5% de tributos. 

 

 

Figura 3: Valor Final Energia Elétrica 

Fonte: http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-

tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-

tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26

p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 acessado 

em 23 de Abril de 2018 

 

A agência distingue o consumo de energia em diferentes modalidades como Residencial, 

Comercial, Industrial, Rural e Poder Público. 

(SCHUTZE, 2015) explica em seu artigo que a categoria de consumidores que possuem 

o fornecimento de tensão abaixo de 2,3 kV é denominada Grupo B e acima Grupo A. 

O Grupo A é subdividido conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Tabela 1: Subgrupos do grupo A 

Subgrupo Nível de Fornecimento 

A1 
Igual ou superior a 230 kV (alta 

tensão) 
A2 88 kV a 138 kV (alta tensão) 
A3 69 kV (alta tensão) 
A3a 30 kV a 44 kV (média tensão) 
A4 2,3 kV a 25 kV (média tensão) 
AS Sistema subterrâneo 

Fonte: Tabela adaptada de (SCHUTZE, 2015) 
 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, existem diversas modalidades 

de tarifas para o Grupo A, como a tarifa Azul, Verde e Convencional Binômia. O sistema 

tarifário verde possui um único valor de demanda de energia contratada, porém diferentes 

tarifas horárias para o consumo de energia, o sistema azul, possui diferentes tarifas tanto para 

o consumo quando para a demanda contratada de energia. Já a convencional binômia não possui 

tal diferenciação, porém será extinta na próxima revisão tarifária das concessionárias. A agência 

também explica que as tarifas para unidades consumidoras de alta tensão (industrias e 

comércios) pagam por tarifas diferenciadas separadas em horário de ponta e fora de ponta, onde 

o horário de ponta refere-se ao período de 3 horas diários, com exceção de sábado, domingo e 

feriados nacionais, o horário de ponta é definido pela concessionária. (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA, 2018) 
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3. METODOLOGIA  

 

Estes Projeto foi dividido em duas partes, uma será o cálculo de rentabilidade das 

criptomoedas baseado em sites de estimativa de ganhos com a mineração e outra foi realizada 

com os dados a partir da mineração com um protótipo. Foram escolhidas as seguintes 

criptomoedas para este estudo:  

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Dash (DASH), 

Zcash (ZEC).  

Foram escolhidas estas moedas virtuais por possuírem elevado grau de popularidade.  

Para efeitos de cálculos para análises de viabilidade, foram adotados valores das 

criptomoedas citadas a cima na data de 08 de fevereiro de 2018. Os seguintes valores foram 

adquidos através do endereço eletrônico https://coinmarketcap.com/: BTC US$8.089,92; 

ETH US$ 811,11; LTC US$ 145,61; XMR US$224,95; DASH US$562,30 e Zcash (ZEC) 

390,27. 

 Foi realizado cálculo de rentabilidade sob estimativas para as criptomoedas Bitcoin, 

Litecoin e Dash por serem moedas que são mineradas a partir de máquinas construídas para 

mineração de um algoritmo específico, as chamadas ASICs (Application Specific Integrated 

Circuits). Já para as moedas Zcash, Monero e Ethereum, foi construído um protótipo para 

aquisição de dados, pois elas funcionam através de algoritmos que são incompatíveis com as 

ASICs. 

As informações sobre a dificuldade de mineração das moedas virtuais escolhidas e que 

seu cálculo de rentabilidade será realizado através de estimativas, foram retiradas através do 

endereço eletrônico https://www.coinwarz.com/charts/difficulty-charts, no dia 08 de 

fevereiro de 2018 e apresentaram os seguintes níveis de dificuldade de mineração: 

 BTC 2.874.674.234.415,94;  
 LTC 4.341.367,96398958 e 
 DASH 88.319.036,53104962 

 

 Pelo fato do valor das moedas serem cotadas em dólares americanos, será necessário 

utilizar a cotação do dólar comercial no mesmo dia (08 de fevereiro de 2018). De acordo com 

o endereço eletrônico https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/dolar-comercial-estados-
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unidos/?historico, o valor do dólar neste dia foi de aproximadamente RS 3,28. Esta data foi 

escolhida aleatoriamente. 

Os dados do estudo adquiridas através do protótipo, foram retirados através da 

mineração utilizando placa de vídeo computacional, denominada pela sigla GPU (Graphic 

Processors Unit).  

A mineração das criptomoedas através do protótipo foram realizadas pelo período de 

cinco dias para cada moeda, sendo optada pela mineração durante os dias úteis, segunda-feira 

à sexta-feira. Para que fosse possível realizar a mineração, foi necessário escolher o tipo da 

mineração, se realizada através do computador interligado diretamente à Blockchain das 

criptomoedas, ou através de uma pool de mineração, o programa para realização da mineração 

e a carteira para onde os ganhos gerados pela mineração foram armazenados.  

A análise de consumo de energia elétrica foi considerada como base de tarifa 

industrial/comercial com entrada de energia de 2,5 a 13,8 kV (Grupo A4) e as bandeiras horo-

sazonais convencional, verde e azul. Esta análise será realizada com base na tarifa da energia 

elétrica em todos os estados brasileiros e posteriormente o gasto de energia elétrica em cada 

estado. 

Também foi levado como premissa que a atividade está legalizada diante os órgãos 

federais competentes.  

A fim de cálculos para a viabilidade econômica foi considerada a disponibilidade de R$ 

300.000,00 para a aquisição do equipamento de mineração. 

   

3.1. Escolha do Equipamento 

 

Com as pesquisas realizadas em fóruns de discussão sobre o assunto e através do 

simulador de rentabilidade de mineração do endereço eletrônico https://whattomine.com, 

chegou-se à conclusão que a melhor placa de vídeo a ser utilizada é a família GTX 1080TI pelo 

fato de ser uma das placas de vídeo referência para mineração. 

Foi adquirido um computador, o qual funcionou como um protótipo para testes com a 

seguinte configuração:  

Placa Mãe ASUS M5A97 LE R2.0 (R$410,00),  
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Pente de memória Ram HYPERX DDR3 4GB (R$320,00),  

Processador AMD FX4300 3.8HHz (R$270,90),  

Fonte de alimentação CORSAIR VS600 (R$250,00),  

Disco Rígido SEAGATE com capacidade de 500GB (R$171,90),  

Placa de vídeo NVIDIA GIGABYTE GEFORCE GTX1080TI TURBO 11GB 

(R$3.591,00), 

 Mouse e Teclado (Padrão ABNT2) padrão (R$35,10),  

Monitor AOC de 18,5” (R$393,30) e  

Adaptador PCI Express para PCI X-16 para adaptar a placa ao gabinete (R$ 30,00). 

Foi comprado também gabinete especial para mineração com suporte para até seis placas 

de vídeo com sistema de refrigeração conforme figura 4 (R$486,48): 

 

 

Figura 4: Equipamento de mineração por placas de vídeo 

Fonte: http://cryptominingrigs.net/gpu-miners/monero-gpu-miner-4200-h-s-detail 

 acessado em 05 de Maio de 2018 

  

3.2. Escolha do Sistema de Mineração 

 

 Conforme já explanado, a mineração de criptomoedas pode ser realizada de maneira 

sincronizada do computador à rede blockchain, mineração solo, ou se unir a uma pool de 
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mineração, onde há uma rede de computadores interligados a um servidor e este sincronizado 

à rede blockchain de uma determinada criptomoeda. 

 A partir de pesquisas, foi constatado que as melhores pools de mineração são a nanopool 

(https://nanopool.org/) e Mining Pool Hub (https://miningpoolhub.com/). Foi realizado teste de 

mineração com as duas opções, chegou-se à conclusão que a Nanopool é a melhor opção, pois 

o servidor da Mining Pool Hub passa por alto índice de instabilidade de conexão. Devido a 

falhas de sincronização para mineração da criptomoeda Monero no servidor de mineração da 

pool de mineração Nanopool, foi pesquisado uma alternativa de um servidor de mineração para 

a moeda através do endereço eletrônico http://moneropools.com/. E verificou-se que uma opção 

para mineração de Monero é o servidor SupportXMR (https://supportxmr.com/#/home). 

 

3.2.1. Nanopool 

 

 O servidor de mineração nanopool foi desenvolvido e é mantido pela empresa Finom 

Company, sediada nos Estados Unidos da América. A nanopool possui um servidor nos Estados 

Unidos da América, dois na Europa e um na Ásia, e por motivos de segurança não são indicadas 

suas localizações. Estes servidores podem ser acessados através do endereço eletrônico 

https://nanopool.org/. Este servidor cobra taxa de mineração de 1% ao dia para utilizar seus 

servidores. 

 Seus servidores suportam a mineração das seguintes Criptomoedas: Ethereum, 

Ethereum Classic, SiaCoin, Zcash, Monero, Pascal e Electroneum. Como pode ser vista na 

figura 5, sua interface é simples e para conhecer melhor os dados do servidor de mineração, 

status e saldo de mineração de um determinado usuário, programas de mineração suportados 

basta clicar no botão Overview. Para já baixar um programa padrão, determinado pelos 

desenvolvedores da nanopool e realizar breve configuração da mesma, basta clicar no botão 

Quick Start. 
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Figura 5: Interface Servidor Nanopool 

Fonte: https://nanopool.org/ acessado em 04 de Março de 2018 

 

3.2.1.1. Programa Mineração Nanopool 

 

 Após definidos os locais de mineração, é necessário verificar os programas suportados 

para mineração nos servidores. Para encontrar os programas suportados pela Nanopool, é 

necessário entrar no link “Overview” da moeda virtual que deseja minerar e logo após na aba 

Help. A figura 6 apresenta a página inicial para dos servidores de uma das criptomoedas 

suportadas pela nanopool. 

 

 
 

Figura 6: Interface Servidor Mineração Nanopool 
Fonte: https://nanopool.org/ acessado em 04 de Março de 2018 
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3.2.1.1.1. Mineração Zcash 

 

Há uma grande variedade de programas suportados utilizado para mineração de Zcash, 

neste servidor, porém os mais conhecidos são: Claymore (para mineração utilizando placas de 

vídeo AMD), EWBF (para mineração que utiliza placas de vídeos AMD ou NVIDIA), 

NHEQMINER (utilizado para mineração através de outras fontes de mineração, neste caso, um 

comércio de mineração chamado Nicehash) e EXCAVATOR (software de propriedade da 

empresa Nicehash para mineração de várias moedas). 

Foi levado em consideração programas desenvolvidos exclusivamente para mineração 

do algoritmo utilizado pela moeda virtual Zcash e que fosse compatível com placas de vídeo a 

NVIDIA e ainda que não exigisse grande conhecimento de programação. Com isso foi 

escolhido o programa EWBF por suportar o algoritmo necessário e ser de fácil programação. 

Este programa está disponível para download através do endereço eletrônico 

https://github.com/nanopool/ewbf-miner/releases. 

 

3.2.1.1.2. Mineração Ethereum 

 

 Para a mineração da Moeda Virtual Ethereum, existem apenas as opções do programa 

CLAYMORE e o Genoil. 

 O programa escolhido para mineração de Ethereum foi o Claymore por ser mais 

conhecido no ramo da mineração, e por possuir melhor rastreamento de erros que possam 

aparecer no momento de programar o protótipo para mineração. Além do fato desta versão do 

programa suportar a mineração de duas moedas ao mesmo tempo, também são suportas as 

placas de vídeo da marca AMD e NVIDIA. Este programa pode ser adquirido gratuitamente 

através do endereço eletrônico https://github.com/nanopool/Claymore-Dual-Miner/releases.  

 

3.2.2. SupportXMR 

 

 Não se sabe se o servidor de mineração SupportXMR pertence a uma empresa, porém 

os administradores deste servidor são apresentados sob os pseudônimos M5M400 e Spina22. 
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Este servidor de mineração possui servidores nos Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá 

e Singapura. O servidor principal da Pool de mineração está localizado na Alemanha. 

 

3.2.2.1. Programa Mineração SupportXMR 

 

A lista de programas de mineração suportados pelos servidores da SupportXMR pode 

ser verificada como ilustrada na figura 7 na seção Getting Started. 

 

 

Figura 7: Interface Servidor SupportXMR 
Fonte: https://nanopool.org/ acessado em 04 de Março de 2018 

  

3.2.2.1.1. Mineração Monero 

 

Os programas compatíveis para mineração de Monero na SupportXMR são ccminer-

cryptonight (suporta mineração com placas NVIDIA), Claymore (Suporta processadores de 

computador e placas de vídeo AMD), CryptoGoblin (Suporta processadores de computador, 

placas de vídeo das marcas NVIDIA e AMD), XMRig (Suporta processador de computador e 

placas de vídeo das marcas AMD e NVIDIA) e XMR-Stak (Suporta processador de computador 

e placas de vídeo AMD e NVIDIA). 

Devido à dificuldade de programação dos programas suportados, foi escolhido o 

programa XMR-Stak por possuir fácil interface de programação e maior documentação de 

auxílio. 
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3.3. Escolha das Carteiras 

  

A Carteira de uma criptomoeda funciona de maneira parecida a uma conta corrente, 

porém você não precisa contratar os serviços de um banco. É possível obter uma carteira de 

criptomoedas fazendo cadastro em um servidor de uma empresa de compra e venda de 

criptomoedas ou servidores de armazenamento para guardá-las on-line ou realizar download de 

um programa para guarda-las em um computador, tablet ou celular. 

 Para a mineração com o protótipo foi utilizada carteira em casa de câmbio da empresa 

Coinbr para a mineração de Zcash. Carteira da empresa MyMonero para a mineração de 

Monero, e para a mineração de Ethereum foi utilizado o programa já instalado no protótipo, 

software desenvolvido pela empresa Decentral Inc, o programa Jaxx. 
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4. COLETA DE DADOS 

 

 Este capítulo tratará sobre: a coleta de dados, a definição dos equipamentos de 

mineração, a estimativa de mineração, apresentará os dados da mineração, programação do 

protótipo, gasto estimado de energia das máquinas, custo da energia consumida dos 

equipamentos, custo das máquinas, seleção e gasto com aluguel de infra-estrutura. 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, para os cálculos de rentabilidade, o valor 

do dólar americano foi fixado em R$ 3,28 e para as criptomoedas, US$8.089,92 para o BitCoin; 

US$ 811,11 para o Ethereum; US$ 145,61 para a Litecoin; US$224,95 para o Monero; 

US$562,30 para o DASH e US$ 390,27 para o Zcash. 

Neste tópico será apresentado uma simulação de volume de mineração, consumo de 

energia elétrica e cálculo de gasto com energia utilizando como base as informações de poder 

de mineração. Os dados de equipamentos utilizados para cálculo de estimativa para mineração 

de Bitcoin, Dash e Litecoin foram retirados do endereço eletrônico dos fabricantes, já para 

representação do volume de mineração e consumo de energia dos equipamentos para mineração 

das criptomoedas Zcash, Monero e Ethereum foram obtidas através do uso de um protótipo. 

 

4.1. Cálculo Estimado Mineração 

 

Para que seja possível estimar o volume de mineração, é necessário indicar quais 

equipamentos serão utilizados. Para esta definição, foram escolhidos equipamentos 

considerados como referência no mercado. Após a escolha, foi acessada a aba Coins o endereço 

eletrônico https://whattomine.com/calculators e selecionado a opção para se calcular a 

rentabilidade da criptomoeda em questão para efetuar o cálculo de estimativa de mineração. 

  

4.1.1. Equipamento Mineração Bitcoin 

 

 Há vários fabricantes de equipamentos de mineração para Bitcoin, porém 

indiscutivelmente quem domina este mercado é a empresa Bitmain com suas Antminers, em 

especial a ANTMINER S9 com poder de mineração de 12,5Th/s. Contudo neste ano a empresa 
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Halong Mining lançou um equipamento de mineração que atinge o poder de mineração de 

16Th/s. 

 Para este estudo, foi escolhido o equipamento DragonMint T1 (Figura 8) com poder de 

mineração de 16Th/s e consumo de energia de 1600W/h, sua tensão de alimentação segundo o 

fabricante é de 240V. 

 De acordo com o endereço eletrônico https://www.cryptocompare.com, este 

equipamento custa USD 2.729,00. 

  

 
 

Figura 8: ASIC Mineração Bitcoin 
Fonte: https://halongmining.com/shop/dragonmint-16t-miner/ acessado em 10 de Abril de 2018 

  

4.1.2. Cálculo de Mineração Bitcoin 

 

 A figura 9 mostra a calculadora utilizada para estimar o volume de mineração de Bitcoin, 

nela foram inseridas informações sobre a potência de mineração do equipamento selecionado e 

a dificuldade mencionada no capítulo 3 deste trabalho, a informação sobre a recompensa da 

rede para a mineração do bloco não foi alterada, pois ela é uma constante que muda 

automaticamente durante um período.  

 

 
Figura 9: Calculadora mineração Bitcoin 

Fonte: https://whattomine.com/coins/1-btc-sha-256 acessado em 10 de Abril de 2018 
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 Na figura 10 é possível avaliar estimativas da mineração de Bitcoin, em frações da 

moeda. 

 
Figura 10: Resultado calculo mineração Bitcoin 

Fonte: https://whattomine.com/coins/1-btc-sha-256 acessado em 10 de Abril de 2018 
 

4.1.3. Equipamento Mineração Dash 

 

 Para o cálculo de mineração de Dash, foi escolhido o equipamento A5+ DashMaster 

(Figura 11), fabricado pela Innosilicon. Equipamento construído para mineração específica da 

criptomoeda DASH, possui poder de mineração de 65Gh/s, consumo de energia de 1500W. O 

fabricante não especifica a tensão de alimentação, porém subentende-se que pode ser solicitado 

tanto para 110V quanto para 220V. 

 De acordo com o fabricante, este equipamento custa US$ 2360.  

 

 
Figura 11: ASIC mineração Dash 

Fonte: http://www.innosilicon.com/html/a5+-miner/index.html acessado em 10 de Abril de 2018 
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4.1.4. Cálculo Mineração Dash 

 

 A figura 12 demonstra a calculadora para estimar o volume de mineração de Dash, nela 

foram inseridas somente as informações sobre a potência de mineração do equipamento 

selecionado e a dificuldade mencionada no capítulo 3, a informação sobre a recompensa da rede 

para a mineração do bloco não foi alterada, pois ela é uma constante que muda automaticamente 

durante um período. 

 

 
Figura 12: Calculadora mineração Dash 

Fonte: https://whattomine.com/coins/34-dash-x11 acessado em 10 de Abril de 2018 
 

A estimativa de mineração em fração de DASH calculada apresentada está demonstrada 

na figura 13. 

 

 
Figura 13: Resultado calculo mineração Dash 

Fonte: https://whattomine.com/coins/34-dash-x11 acessado em 10 de Abril de 2018 
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4.1.5. Equipamento Mineração Litecoin 

  

Para o cálculo de mineração de Litecoin, foi escolhido o equipamento A4+ LTCMaster 

(figura 14), fabricado pela Innosilicon. Equipamento construído para mineração específica da 

criptomoeda Litecoin, possui poder de mineração de 620Mh/s, consumo de energia de 750W. 

O fabricante não especifica a tensão de alimentação, porém subentende-se que pode ser 

solicitado tanto para 110V quanto para 220V. 

 De acordo com o fabricante, este equipamento custa US$ 1500. 

 

 
Figura 14: ASIC mineração Litecoin 

Fonte: http://www.innosilicon.com/html/a4+-miner/index.html acessado em 10 de Abril de 2018 
 

4.1.6. Cálculo Mineração Litecoin 

 

 Foi inserida na calculadora para se obter a estimativa de mineração de Litecoin (figura 

15), somente as informações sobre a potência de mineração do equipamento selecionado e a 

dificuldade de mineração mencionada no capítulo 3, a informação sobre a recompensa da rede 

para a mineração do bloco não foi alterada, pois ela é uma constante que muda automaticamente 

durante um período. 
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Figura 15: Calculadora mineração Litecoin 
Fonte: https://whattomine.com/coins/4-ltc-scrypt acessado em 10 de Abril de 2018 

 

A estimativa de mineração em fração de Litecoin calculada apresentada está ilustrada na 

Figura 16. 

 

 

Figura 16: Resultado calculo mineração Litecoin 
Fonte: https://whattomine.com/coins/4-ltc-scrypt acessado em 10 de Abril de 2018 

 

4.2. Mineração Protótipo 

 

 Nesta seção, será demonstrada a programação necessária para a programação do 

protótipo com os programas e as carteiras escolhidas no capítulo 2 deste trabalho e o resultado 

da mineração das moedas propostas para mineração através deste equipamento. 
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4.2.1. Mineração Ethereum 

 

 Para realizar a mineração de Ethereum foi necessário realizar o download de um 

programa compatível à pool de mineração, criar uma carteira para armazenar o montante 

minerado, programar o software de mineração e realizar a mineração. 

 A mineração foi realizada de segunda a sexta-feira, initerruptamente, no período de 

aproximadamente sete horas da manhã de segunda até às vinte e duas horas de sexta-feira. 

 

4.2.1.1. Download Programa 

 

Conforme indicado no item 3.3.2 deste trabalho, foi realizado o download do programa 

Claymore’s Dual Ethereum através do enderenço eletrônico 

https://github.com/nanopool/Claymore-Dual-Miner/releases, que permite a mineração 

simultânea de duas criptomoedas. 

 

4.2.1.2. Carteira 

 

 Para armazenar o volume minerado, foi utilizada a identificação da carteira 

0x91c58c78f5ec78d804087c14b2bc3e12ffcb7a7d, criada pelo programa Jaxx. 

 

4.2.1.3. Programação do Equipamento de Mineração 

 

 Seguindo as instruções de programação da pool de mineração nanopool foi alterado o 

arquivo de extensão bat correspondente a moeda que será minerada (start_only_eth.bat) 

conforme figura 17. 
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Figura 17: Programação mineração Ethereum 

Fonte: https://eth.nanopool.org/help acessado em 2 de Abril de 2018 
 

 Com relação a informação necessária para a carteira de Ethereum foi utilizada a 

identificação descrita no item anterior, workername foi identificado como rig1 e o e-mail foi 

utilizado meu e-mail pessoal. 

 

4.2.1.4. Dados Adquiridos 

 

 Após o arquivo ter sido programado, o mesmo foi executado para iniciar a mineração. 

Ao término do período estipulado, o equipamento minerou a quantia de 0.0149974 de 

Ethereum. Na figura 18 é possível verificar o desempenho de mineração do protótipo desde o 

início da atividade. 

 

 
Figura 18: Desempenho mineração Ethereum 

Fonte: https://eth.nanopool.org/account/0x91c58c78f5ec78d804087c14b2bc3e12ffcb7a7d em 7 de Abril de 2018 
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A pool de mineração não realizou pagamentos para a conta indicada, visto que o mínimo 

de volume de mineração a ser obtido para receber o pagamento é de 0.2 ETH, considerando que 

o equipamento minerou aproximadamente 0.015 ETH durante o período de teste, conforme 

ilustrado na figura 19. Ainda nessa ilustração é possível verificar projeção de mineração 

realizada pelo servidor com base nos dados de mineração recebidas do protótipo. 

 

 
Figura 19: Figura adaptada volume e projeção mineração Ethereum 

Fonte: https://eth.nanopool.org/account/0x91c58c78f5ec78d804087c14b2bc3e12ffcb7a7d em 7 de Abril de 2018 
 

 O consumo médio de energia mineração desta moeda foi de aproximadamente 369,2 

W/h, conforme ilustrado na figura 20 pelo equipamento wattímetro. 
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Figura 20: Foto consumo energia mineração Ethereum 

Fonte: Autoria Própria 
 

4.2.2. Mineração Monero 

 

Este tópico mostrará como foi efetuado o download do programa, criada a carteira, 

realizada a programação do software, volume minerado e gasto médio de energia elétrica 

durante o período de mineração. 

 

4.2.2.1. Download Programa 

 

Conforme indicado no item 3.3.3, o programa que será utilizado para mineração da 

criptomoeda Monero foi o programa Xmr-Stak, obtido através do endereço eletrônico 

https://github.com/fireice-uk/xmr-stak/releases. 

 

4.2.2.2. Carteira 

 

 Para mineração da criptomoeda Monero, foi criada conta no endereço eletrônico 

https://mymonero.com/, para aquisição de um código de carteira para armazenar o volume de 

mineração. 
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4.2.2.3. Programação do Equipamento de Mineração 

 

 Após o download do programa e sua instalação, foi dado início a etapa de programação, 

para isso, foi acessado o endereço eletrônico 

https://www.supportxmr.com/#/help/getting_started onde foi escolhido a porta de comunicação 

do protótipo com o servidor. Esta etapa foi definida de forma automática para mineração de 

Ethereum e Zcash. De acordo com figura 21, a porta de comunicação escolhida foi a 7777. 

 

 

Figura 21: Definição porta comunicação para mineração Monero 
Fonte: https://www.supportxmr.com/#/help/getting_started acessado em 22 de Abril de 2018 

 

 Para auxiliar na programação da mineração o servidor oferece uma ferramenta para 

auxiliar na configuração do software de mineração, na opção Config Generator no menu ao 

lado esquerdo da tela, como ilustrada na figura 22. 

 

 

Figura 22: Menu servidor SupportXMR 
Fonte: https://www.supportxmr.com/ acessado em 22 de Abril de 2018 
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 Na tela de configuração do endereço eletrônico foi indicado os dados básicos para 

rastreabilidade da mineração, e a porta de comunicação que foi utilizada para esta mineração, 

figura 23. 

 

 
Figura 23: Dados para início de configuração de mineração Monero 

Fonte: https://www.supportxmr.com/#/help/config_generator acessado em 22 de Abril de 2018 
 

 A figura 24 ilustra a configuração que deve ser utilizada no programa de mineração. 

  

 

Figura 24: Dados para configuração de mineração Monero 
Fonte: https://www.supportxmr.com/#/help/config_generator acessado em 22 de Abril de 2018 

  

4.2.2.4. Dados Adquiridos 

 

Durante o período de mineração proposto, o protótipo conseguiu minerar o total de 

0,0330784840 XMR porém não foi realizado nenhum depósito, pois o volume mínimo para que 

seja realizado depósito neste servidor é de 0,2 XMR. 
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Figura 25: Volume e Desempenho mineração Monero 
Fonte: https://www.supportxmr.com/#/help/config_generator acessado em 28 de Abril de 2018 

 

 Para mineração de Monero, o equipamento consumiu em média 265,8 w/h. 

 
 

Figura 26: Consumo energia mineração Monero 
Fonte: Autoria própria 
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4.2.3. Mineração Zcash 

 

 Este tópico mostrará como foi efetuado o download do programa, criada a carteira, 

realizada a programação do software, volume minerado e gasto médio de energia elétrica 

durante o período de mineração. 

 

4.2.3.1. Download Programa 

 

 Foi realizado o programa de mineração EWBF's CUDA Zcash miner, indicado no 

item 3.3.1 deste trabalho, através do endereço eletrônico https://github.com/nanopool/ewbf-

miner/releases. 

 

4.2.3.2. Carteira 

 

 A carteira utilizada para a mineração desta criptomoeda, foi criada através de cadastro 

no endereço eletrônico http://coinbr.io/. Sendo esta identificada pela sequência 

t1SBtqdvbPEr64gAwLoTABn6ihqfDbUJbqn. 

 

4.2.3.3. Programação do Equipamento de Mineração 

 

 A programação do programa foi realizada conforme instruções especificadas através do 

endereço eletrônico https://zec.nanopool.org/help#miners. 

 Após a instalação do programa, foi editado o arquivo “start.bat” conforme abaixo, onde, 

no campo “Your_wallet_address” foi inserido o código de identificação da carteira, 

no“You_Worker_Name”, foi inserida a identificação da máquina como rig 1 e no campo 

“Your_email”, foi inserido o e-mail pessoal. 
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Figura 27: Programação mineração Zcash 
Fonte: https://zec.nanopool.org/help acessado em 8 de Abril de 2018 

 

4.2.3.4. Dados Adquiridos 

 

 Abaixo é possível verificar a variação do poder de mineração durante todo o período de 

mineração. Há um intervalo onde o poder de mineração foi a zero, esta faixa onde não houve 

mineração foi causada por uma instabilidade desconhecida no funcionamento do protótipo. 

 

 
 

Figura 28: Desempenho Mineração Zcash 
Fonte: https://zec.nanopool.org/account/t1SBtqdvbPEr64gAwLoTABn6ihqfDbUJbqn acessado em 8 de Abril de 

2018 
 

Como o volume mínimo para saque para mineração de Zcash é de 0,01ZEC, o sistema 

realizou automaticamente 4 saques para a carteira referida, conforme ilustrado na Figura 28. 

Estes foram nos valores de 0,0107, 0,0101, e os dois últimos de 0,01 ZEC. 

 



37 

 

 

Figura 29: Volume mineração Zcash 
Fonte: https://zec.nanopool.org/account/t1SBtqdvbPEr64gAwLoTABn6ihqfDbUJbqn acessado em 14 de Abril 

de 2018 
 

Conforme ilustrado na figura 29, o consumo de energia médio para realização da 

mineração foi de 403W/h. 

 

 
Figura 30: Foto consumo energia mineração Zcash 

Fonte: Autoria Própria 
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4.3. Custo Equipamento 

 

 Cara o cálculo de aquisição dos equipamentos não está sendo levado em conta algumas 

taxas como custo de translado, alfandegário e outros impostos de taxas de importação que 

possam incidir sobre o valor dos equipamentos. 

Na tabela abaixo é demonstrado o número de equipamentos que é possível adquirir com 

base no orçamento proposto para aquisição (R$300.000,00) e taxa de câmbio real/dólar 

americano (R$/USD 3,28) para conversão do valor dos equipamentos e receita bruta de 

mineração apresentados na moeda americana. Para o cálculo de aquisição de equipamentos das 

criptomoedas mineradas com o protótipo foi levado em consideração que cada equipamento 

possuirá seis placas de vídeo, e 3 fontes de alimentação por causa do consumo de energia das 

placas de vídeo. Do valor inicial, foi descontado o montante de R$ 13.090,91 para aquisição de 

um container de 40 pés para facilitar a movimentação dos equipamentos caso necessário e 

sistema de ar condicionado para refrigeração dos equipamentos de 60.000 BTUs da Marca 

Elgin.  

 

Tabela 2: Custo de equipamento 

Criptomoeda Equipamento Custo (R$) Quantidade 
Equipamentos 

Valor Total 
(R$) 

BitCoin Dragon Mint 8.951,12 32 286.435,84 

Dash 
A5+ 
DashMaster 7.740,80 37 286.409,60 

Litecoin A4+ LTCMaster 4.920,00 58 285.360,00 

Ethereum/ 
Monero/Zcash 

Protótipo 24.563,68 11 270.200,48 

  

Ar 
Condicionado 5.590,91 1 5.590,91 

Container 40 
pés 7.500,00 1 7.500,00 

Fonte: Autoria Própria 
  

4.4. Gasto Energia 

 

 Este tópico abordará o consumo de energia mensal para mineração das criptomoedas e 

menor gasto com energia elétrica para realização dessa atividade. Por causa da carga instalada, 

demanda equipamentos de energia elétrica dos equipamentos, e nível de consumo, foi realizado 



39 

 

levantamento dos valores referentes a categoria de consumo de energia categoria A4. Esta 

categoria dispõe de modalidade tarifária convencional, horo-sazonal Verde e horo-sazonal azul. 

Para este estudo não foi realizado o levantamento de energia da tarifa convencional, pois 

as concessionárias de energia responsáveis pela distribuição e transmissão de energia cobram 

esta tarifa de formas diferentes como somente o consumo de energia ou a demanda contratada 

de energia mais o consumo. O custo das tarifas horo-sazonais azul e verde estão apresentados 

nos apêndices A e B respectivamente. 

Na tabela 3 abaixo é possível verificar o consumo de energia de cada equipamento e o 

consumo de energia mensal, a mesma está adaptada para o cálculo de consumo de energia 

conforme modalidade tarifária horo-sazonal. O consumo de energia do sistema de ar 

condicionado já está incorporado ao consumo total mensal dos equipamentos. 

 

Tabela 3: Consumo de energia 

Criptomoeda 

Consumo 
Energia 

Equipamento 
(kW/h) 

Consumo 
Energia 

Equipamen
tos (kW/h) 

Demanda 
Energia 
Ponta 
(kW) 

Demanda 
Energia 

Fora 
Ponta 
(kW) 

Consumo 
Energia 
Ponta 

(kW/h) 

Consumo 
Energia 

Fora Ponta 
(kW/h) 

Bitcoin 1,6 51,2 56,76 56,76 29.916,12 4.113,12 
Dash 1,5 55,5 61,06 61,06 31.907,02 4.396,92 
Litecoin 0,75 43,5 49,06 49,06 26.351,02 3.604,92 
Ethereum 2,21 24,31 29,93 29,93 17.492,53 2.342,16 
Zcash 2,42 26,62 32,21 32,21 18.549,84 2.492,87 
Monero 1,6 17,6 23,16 23,16 14.359,32 1.895,52 

Fonte: Autoria Própria 

  

 Após levantamento do preço da energia elétrica em todos os estados brasileiros e 

levantamento da projeção de consumo de energia, com base nos cálculos de custo do consumo 

de energia, o estado de São Paulo que apresentou o melhor custo de energia para mineração. 

Na tabela abaixo é possível verificar o custo de energia separada por modelo Tarifário e 

criptomoeda.  
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Tabela 4: Gasto com energia tarifa verde 

Criptomoeda 
Demanda 
Energia 

(R$) 

Consumo 
Energia 

Ponta (R$) 

Consumo 
Energia 

Fora Ponta 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Bitcoin 800,69 10.408,09 4.249,88 15.458,65 
Dash 861,35 11.100,74 4.543,11 16.505,20 
Litecoin 692,07 9.167,76 3.724,78 13.584,61 
Ethereum 422,17 6.085,81 2.420,03 8.928,01 
Zcash 454,38 6.453,66 2.575,76 9.483,80 
Monero 326,71 4.995,74 1.958,54 7.280,99 

Fonte: Autoria Própria 

 

Tabela 5: Gasto com energia tarifa azul 

Criptomoeda 
Demanda 
Energia 

Ponta (R$) 

Demanda 
ENERGIA Fora 

Ponta (R$) 

Consumo 
Energia 
Ponta 
(R$) 

Consumo 
Energia 

Fora Ponta 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Bitcoin 1.237,09 800,69 10.408,09 2.078,23 14.524,10 
Dash 1.330,81 861,35 11.100,74 2.221,62 15.514,52 

Litecoin 1.069,27 692,07 9.167,76 1.821,45 12.750,54 
Ethereum 652,27 422,17 6.085,81 1.183,42 8.343,66 

Zcash 702,04 454,38 6.453,66 1.259,57 8.869,65 
Monero 504,77 326,71 4.995,74 957,74 6.531,60 

Fonte: Autoria Própria 
 

4.5. Rentabilidade 

 

 O cálculo de rentabilidade mensal apresentado abaixo leva em consideração a hipótese 

de não haver variações o valor das criptomoedas, dificuldade de mineração e câmbio Real/Dólar 

Americano. O volume de mineração apresentado refere-se ao total mensal, calculado com base 

na mineração realizada, indicado no capítulo 3 e cotações das criptomoedas indicadas no 

capítulo 2. 
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Tabela 6: Rendimento criptomoeda 

 Criptomoeda 
Mineração 

por 
Equipamento 

Cotação 
Criptomoeda 

(R$) 

Quantidade 
Equipamentos 

Equipamentos 
(R$) 

BitCoin 0,04256 26.534,94  32 36.136,76  
Dash 0,74296 1.844,34  37 50.700,20  

Litecoin 2,15467 477,60  58 59.686,10  
Ethereum 0,48996 2.660,44  11 14.338,61  

Zcash 1,55778 1.280,09  11 21.935,01  
Monero 1,19083 737,84  11 9.664,97  

Fonte: Autoria Própria 
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5. ANÁLISE VIABILIDADE 

 

 Para a análise de viabilidade econômica, os cálculos serão realizados no período mensal 

e a taxa mínima de atratividade selecionada foi a taxa SELIC do ano de 2017, retirada do 

endereço eletrônico do Ministério da Fazenda, as taxas efetivas segundo o ministério estão 

apresentadas na tabela 7: 

 

Tabela 7: Taxa SELIC base 2017 

Mês 
Resultado 

Mensal (%) 
Acumulado 

(%) 

Janeiro 2017 1,09 1,09 
Fevereiro 2017 0,87 1,96 
Março 2017 1,05 3,01 
Abril 2017 0,79 3,8 
Maio 2017 0,93 4,73 
Junho 2017 0,81 5,54 
Julho 2017 0,80 6,34 
Agosto 2017 0,80 7,14 
Setembro 2017 0,64 7,78 
Outubro 2017 0,64 8,42 
Novembro 2017 0,57 8,99 
Dezembro 2017 0,54 9,53 

Fonte:  Tabela adaptada de http://idg.receita.fazenda.gov.br 
 

 Foi considerado também que o investimento foi realizado em Janeiro 2018, com isso, as 

retiradas referem-se ao mês de Fevereiro de 2018. 

Conforme demonstrado no capítulo anterior, para a mineração de criptomoedas é mais 

vantajoso optar pelo modelo tarifário horário azul. A tabela abaixo demonstra o lucro da 

mineração descontando o gasto de energia com o modelo de tarifa escolhido e taxa de 22,5% 

mensal de imposto renda, destinado para saque de investimentos com retirada abaixo de período 

de 180 dias, levando em consideração saque mensal do lucro: 
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Tabela 8: Lucro líquido criptomoeda 

Cripto 
moeda  

Min. por 
Equip. 

Cotação 
Cripto 
moeda 
(R$) 

Qtd. 
Equip 

Receita 
Bruta 
(R$) 

Gasto 
Energia 

(R$) 

LAJIR 
(R$) 

IR 
(%) 

Lucro 
Líquido 

(R$) 

BitCoin 0,04256 26.534,94  32 36.136,76  14.524,10 21.612,67 22,5 16.749,82 
Dash 0,74296 1.844,34  37 50.700,20  15.514,52 35.185,68 22,5 27.268,90 

Litecoin 2,15467 477,60  58 59.686,10  12.750,54 46.935,55 22,5 36.375,06 
Ethereu

m 0,48996 2.660,44  11 14.338,61  8.343,66 5.994,94 22,5 4.646,08 
Zcash 1,55778 1.280,09  11 21.935,01  8.869,65 13.065,36 22,5 10.125,66 

Monero 1,19083 737,84  11 9.664,97  6.784,97 2.880,01 22,5 2.232,01 
Fonte: Autoria própria 

  

Com base no exposto acima, a análise de viabilidade para implantação de um sistema de 

mineração será realizada para a criptomoeda Litecoin, por possuir maior lucro líquido mensal.  

  Diante do cenário no qual a mineração torna-se uma prática abrangente, a dificuldade 

aumentará e acarretará na redução de 2% da Receita Bruta. Nesse caso o Lucro Líquido se 

apresentará conforme tabela 9: 

 

Tabela 9: Lucro líquido ano 

Mês LAJIR (R$) IR Lucro 
Líquido (R$) 

Janeiro 0,00 22,5% 0,00 
Fevereiro 46.935,55 22,5% 36.375,06 
Março 45.996,84 22,5% 35.647,55 
Abril 45.076,91 22,5% 34.934,60 
Maio 44.175,37 22,5% 34.235,91 
Junho 43.291,86 22,5% 33.551,19 
Julho 42.426,02 22,5% 32.880,17 
Agosto 41.577,50 22,5% 32.222,57 
Setembro 40.745,95 22,5% 31.578,11 
Outubro 39.931,03 22,5% 30.946,55 
Novembro 39.132,41 22,5% 30.327,62 
Dezembro 38.349,77 22,5% 29.721,07 

Fonte: Autoria Própria 
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5.1. Análise Econômica 

 

 Neste tópico serão apresentadas as análises de viabilidade econômica utilizando os 

modelos payback simples, payback composto, valor presente líquido, taxa interna de retorno e 

índice de lucratividade, utilizando como base de taxa mínima de atratividade, a taxa Selic da 

data base de 2017. 

   

5.1.1. Payback Simples 

 

 De acordo com a tabela abaixo, realizando a análise de retorno do investimento pela 

modalidade de payback simples, que o saldo negativo é liquidado entre o 8º mês e 9º mês o 

investimento. 

 

Tabela 10: Payback simples ano 

Período Mês 
Investimento 

(R$) 
Saldo (R$) 

Fluxo de 
Caixa (R$) 

Mês 0 Janeiro 300.000,00 -300.000,00 0 
Mês 1 Fevereiro   -263.624,94 36.375,06 
Mês 2 Março   -227.977,39 35.647,55 
Mês 3 Abril   -193.042,79 34.934,60 
Mês 4 Maio   -158.806,88 34.235,91 
Mês 5 Junho   -125.255,68 33.551,19 
Mês 6 Julho   -92.375,52 32.880,17 
Mês 7 Agosto   -60.152,95 32.222,57 
Mês 8 Setembro   -28.574,84 31.578,11 
Mês 9 Outubro   2.371,72 30.946,55 
Mês 10 Novembro   32.699,34 30.327,62 
Mês 11 Dezembro   62.420,40 29.721,07 

Fonte: Autoria Própria 
 

Para encontrar o dia do mês da liquidação do saldo negativo, divide-se o último valor 

acumulado negativo, pelo fluxo de caixa do mês subsequente e multiplica pelo período, que 

neste caso é mensal. Utilizando a fórmula descrita, é possível encontrar que o payback se dará 

no 27º dia do 8º mês. 

 

𝐷𝑖𝑎𝑠 =  
28.574,84

30.946,55
 𝑥 30 = 27 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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 Com isso temos que utilizando a metodologia de payback simples, o retorno o 

investimento se dará em 8 meses e 27 dias. 

 

5.1.2. Payback Composto 

 

 Para a análise de viabilidade utilizando a metodologia payback composto, foi utilizada 

como base de Taxa mínima de atratividade a taxa Selic entre os meses de Fevereiro e Dezembro 

de 2017 para calcular o valor presente do Fluxo de Caixa a ser analisado. 

 Na tabela abaixo é possível verificar que o payback se deu novamente entre o 8º mês e 

9º mês. 

 

Tabela 11: Payback composto ano 

Período Mês 
Fluxo Caixa 

(R$) 

Valor 
Presente 

(R$) 

Valor 
Acumulado 

(R$) 

Mês 0 Janeiro -300.000,00 -300.000,00 -300.000 
Mês 1 Fevereiro 36.375,06 19.451,90 -280.548,10 
Mês 2 Março 35.647,55 25.871,51 -254.676,58 
Mês 3 Abril 34.934,60 36.510,75 -218.165,84 
Mês 4 Maio 34.235,91 34.159,61 -184.006,23 
Mês 5 Junho 33.551,19 39.289,01 -144.717,21 
Mês 6 Julho 32.880,17 39.891,82 -104.825,40 
Mês 7 Agosto 32.222,57 39.620,30 -65.205,10 
Mês 8 Setembro 31.578,11 48.397,93 -16.807,17 
Mês 9 Outubro 30.946,55 47.790,56 30.983,39 
Mês 10 Novembro 30.327,62 52.621,61 83.605,00 
Mês 11 Dezembro 29.721,07 54.562,65 138.167,64 

Fonte: Autoria Própria 
 

Para encontrar o dia em que se deu o retorno do investimento, divide-se o último valor 

acumulado negativo, pelo valor presente do mês subsequente e multiplica pelo período, que 

neste caso é mensal. Utilizando a fórmula descrita, é possível encontrar que o payback se dará 

no 10º dia do 8º mês. 

𝐷𝑖𝑎𝑠 =  
16.807,17

47.790,56
 𝑥 30 = 10 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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 Com isso temos que utilizando a metodologia de payback composto, o retorno o 

investimento se dará em 8 meses e 10 dias. 

 

5.1.3. Valor Presente Líquido 

 

 Utilizando a metodologia de valor presente líquido, o fluxo de caixa de receita é 

transformado para valor presente, com isso, todos os valores são somados, caso seja maior que 

0, o projeto pode ser aceito, caso contrário, não. Na tabela abaixo é possível verificar o fluxo 

de caixa e o valor presente utilizando como taxa mínima de atratividade a taxa SELIC. 

 

Tabela 12: Tabela valor presente líquido 

Período Mês Fluxo Caixa 
(R$) 

Valor 
Presente 

(R$) 

Mês 0 Janeiro -300.000,00 -300.000,00 
Mês 1 Fevereiro 36.3/75,06 19.451,90 
01Mês 2 Março 35.647,55 25.871,51 
Mês 3 Abril 34.934,60 36.510,75 
Mês 4 Maio 34.235,91 34.159,61 
Mês 5 Junho 33.551,19 39.289,01 
Mês 6 Julho 32.880,17 39.891,82 
Mês 7 Agosto 32.222,57 39.620,30 
Mês 8 Setembro 31.578,11 48.397,93 
Mês 9 Outubro 30.946,55 47.790,56 
Mês 10 Novembro 30.327,62 52.621,61 
Mês 11 Dezembro 29.721,07 54.562,65 

Fonte: Autoria Própria 
 

 Para se calcular o Valor Presente Líquido, tem-se a seguinte fórmula: 

𝑉𝑃𝐿 =  𝑉𝑃 − 𝐼 

 Realizando este cálculo, temos que o VPL = R$ 138.167,64. Utilizando a metodologia 

de análise de Valor Presente Líquido, o projeto se mostrou viável. 
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5.1.4. Taxa interna de Retorno 

 

 Para se calcular a Taxa Interna de Retorno (TIR), utiliza-se a mesma fórmula do método 

do valor presente líquido, porém para se calcular a TIR, zera-se o VPL e ao invés de utilizar o 

Valor Presente calculado, é deixada a variável da taxa mínima de atratividade, pois é o que se 

deseja saber utilizando esta metodologia de cálculo. Com isso temos a seguinte fórmula: 

 

0 =
36.375,06

(1 + 𝑖 )
+  

35.647,55

(1 + 𝑖 )
+  

34.934,60

(1 + 𝑖 )
+  

34.235,91

(1 + 𝑖 )
+

33.551,19

(1 + 𝑖 )
+

32.880,17

(1 + 𝑖 )
+ 

32.222,57

(1 + 𝑖 )

+ 
31.578,11

(1 + 𝑖 )
+ 

30.946,55

(1 + 𝑖 )
+

30.327,62

(1 + 𝑖 )
+  

29.721,07

(1 + 𝑖 )
− 300.00,00 

 

 Realizando este cálculo, foi encontrado que p valor da TIR é de 3,41%. 

 Para que o projeto possa ser aceito nesta modalidade de análise a TIR deve ser maior 

que o TMA. Como o valor da TIR se deu pelo somatório dos valores referente ao ano, será 

necessário que seja comparado com o valor acumulado da taxa SELIC de Fevereiro a 

Dezembro. A taxa acumulada nos meses indicados é de 8,77%. 

 Pelo fato da TIR ser menor que TMA, o projeto não pode ser aceito. 

   

5.1.5. Índice de Lucratividade 

 

 Para se calcular o Índice de Lucratividade, é feita a razão entre a somatória do valor 

presente pelo investimento, utilizando a Taxa Mínima de Lucratividade como base de cálculo 

do valor presente. Com isso temos a seguinte fórmula: 

𝐼𝐿 =  
438.167,65

300.00,00
 = 1,46 

 Índice de lucratividade calculado é de 1,46, o que significa que a cada 1 real investido, 

será obtido 1,46 de retorno. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Diante de um cenário econômico mundial cada vez mais propenso ao uso de moedas 

virtuais, esse trabalho propôs a análise de viabilidade econômica para mineração de 

criptomoedas no Brasil. Para tanto, foram realizados testes com seis diferentes criptomoedas, 

sendo três através de estimativas calculadas e outras três através de mineração realizada através 

de um protótipo. Além do estudo do custo energético nos diferentes estados do Brasil.  

Dentre as criptomoedas selecionadas, a mais viável para se minerar no Brasil é a 

Litecoin. Considerando o estado de menor custo de energia, o estado de São Paulo apresentou 

o melhor custo mensal. Conforme os cálculos realizados para a mineração de Litecoin seriam 

gastos 15.514,52 reais mensais com energia elétrica, e o lucro líquido abrange o valor estimado 

de 326.420,40 reais/ano, já descontado os impostos. De acordo com a metodologia de análise 

de viabilidade econômica Payback composto ou descontado, se utilizada a taxa SELIC da data 

base de 2017 como taxa mínima de atratividade e, diante do cenário proposto o retorno do 

investimento se dará em 8 meses e 10 dias. Por outro lado, se analisar a viabilidade econômica 

utilizando a metodologia Taxa Interna de Retorno, o projeto não é viável pois a TIR do projeto 

é de 3,41% e o valor acumulado do TMA é de 8,77%. 
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7. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

 

Este trabalho possui a possibilidade para os possíveis desdobramentos: 

 Analisar a viabilidade com base em risco e tempo; 

 Analisar a viabilidade utilizando a opção de cogeração de energia; 

 Analisar a viabilidade econômica utilização a opção de compra de energia no mercado 

livre; 

 Analisar a viabilidade utilizando os equipamentos específicos de mineração (ASIC) 

como protótipos. 

 

 



50 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADAM SHEPHERD, K. A.-S. What is cryptocurrency mining? ITPRO, 25 abr. 2018. 

Disponivel em: <http://www.itpro.co.uk/digital-currency/30249/what-is-cryptocurrency-

mining>. 

AES ELETROPAULO. AES Eletropaulo, 2018. Disponivel em: 

<https://www.aeseletropaulo.com.br>. Acesso em: 15 Fevereiro 2018. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Agência Nacional de Energia Elétrica, 

2018. Disponivel em: 

<https://www.eneldistribuicao.com.br/go/TaxasETarifasCorporativo.aspx>. Acesso em: 17 

Março 2018. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Aneel, 23 Abril 2018. Disponivel em: <http://www.aneel.gov.br/>. 

BARBOSA, C. et al. Gerenciamento de custos em projetos. 5. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 

BATISTA COIN. O que é o grau de dificuldade de mineração? Batistacoin.net, 10 ago. 2017. 

Disponivel em: <https://www.batistacoin.net/o-que-e-o-grau-de-dificuldade-de-mineracao/>. 

BOARQUE, C. Avaliação econômica de projetos: uma apresentação didática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 1984. 

BORDEAUX-RÊGO, R. et al. Viabilidade econômio-financeiro de projetos. 4. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2013. 

BTCMANAGER. What is a Bitcoin/Altcoin Mining Pool?: Are They Profitable in 2018? 

BTCManager, 25 Fevereiro 2018. Disponivel em: <https://btcmanager.com/mining-pool-

profitable-2018-analyzing-risks/>. 

CELPE. Celpe, 2018. Disponivel em: <http://servicos.celpe.com.br>. Acesso em: 25 Fevereiro 

2018. 

CEMAR. Cemar, 2018. Disponivel em: <http://www.cemar116.com.br/>. Acesso em: 03 

Março 2018. 

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA. Centrais Elétricas de Santa Catarina, 

2018. Disponivel em: <http://www.celesc.com.br/>. Acesso em: 15 Fevereiro 2018. 



51 

 

COELBA. Coelba, 2018. Disponivel em: <http://servicos.coelba.com.br>. Acesso em: 25 

Fevereiro 2018. 

COINDESK. What are Bitcoin Mining Pools? Coindesk, 10 maio 2014. Disponivel em: 

<https://www.coindesk.com/information/get-started-mining-pools/>. 

COMPANHIA DE ENERGIA DO PARÁ. Companhia de Energia do Pará, 2018. Disponivel 

em: <http://www.celpa.com.br>. Acesso em: 16 Fevereiro 2018. 

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS. Companhia Energética de Minas 

Gerais, 2018. Disponivel em: <http://www.cemig.com.br>. Acesso em: 03 Março 2018. 

COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Companhia Estadual de Energia 

Elétrica, 2018. Disponivel em: <http://www.ceee.com.br>. Acesso em: 15 Fevereiro 2018. 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. Companhia Paranaense de Energia, 2018. 

Disponivel em: <http://www.copel.com/>. Acesso em: 15 Fevereiro 2018. 

COSERN. Cosern, 2018. Disponivel em: <http://servicos.cosern.com.br/>. Acesso em: 22 

Fevereiro 2018. 

ELETROBRAS ACRE. Eletrobras Acre, 2018. Disponivel em: 

<http://www.eletrobrasacre.com/>. Acesso em: 20 Fevereiro 2018. 

ELETROBRAS PIAUÍ. Eletrobras Piauí, 2018. Disponivel em: 

<http://www.eletrobraspiaui.com>. Acesso em: 20 Fevereiro 2018. 

ELETROBRAS RORAIMA. Eletrobras Roraima, 2018. Disponivel em: 

<http://www.eletrobrasroraima.com>. Acesso em: 16 Fevereiro 2018. 

ELETROBRASS AMAZONIA. Eletrobrass Amazonia, 2018. Disponivel em: 

<http://www.eletrobrasamazonas.com/>. Acesso em: 18 Fevereiro 2018. 

ENERGISA. Energisa, 2018. Disponivel em: <https://www.energisa.com.br/>. Acesso em: 16 

Fevereiro 2018. 

EVDOKIMOV, N. Nick Evdokimov. Criptomoedas – Análise Mensal [Fev 2018], 2018. 

Disponivel em: <https://portaldobitcoin.com/criptomoedas-analise-mensal-fev-2018/>. Acesso 

em: 20 Junho 2018. 



52 

 

IANSITI, M.; LAKHANI, K. R. The Truth About Blockchain. Harvard Business Review, 

2018. Disponivel em: <https://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain>. Acesso em: 10 

Abril 2018. 

LIGHT S.A. Light S.A., 2018. Disponivel em: <http://www.light.com.br>. Acesso em: 22 

Fevereiro 2018. 

MARQUES, D. Bitcoin: Mineração entenda como funciona. Guia do Bitcoin, 13 jul. 2017. 

Disponivel em: <https://guiadobitcoin.com.br/bitcoin-mineracao-entenda-como-funciona-ao-

final-do-post-responda-nossa-pesquisa-e-concorra-a-0-02-bitcoins/>. 

MARQUES, D. Se você entender a função da Hash, você entenderá a Blockchain. Guia do 

Bitcoin, 19 jul. 2017. Disponivel em: <https://guiadobitcoin.com.br/se-voce-entender-a-

funcao-da-hash-voce-entendera-a-blockchain/>. 

MARQUEZAN, L. H. F. Análise de Investimentos. Revista Eletrônica de Contabilidade 

UFSM, 24 mar. 2018. Disponivel em: 

<https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/viewFile/21/3644>. 

MARTINEZ, A. L. Finanças Corporativas, 21 Maio 2018. Disponivel em: 

<http://slideplayer.com.br/slide/3044667/>. Acesso em: 21 Maio 2018. 

MCGOOGAN, C. E. F. M. What is cryptocurrency, how does it work and why do we use it?. 

The Telegraph Technology Intelligence, 21 mar. 2018. Disponivel em: 

<https://www.telegraph.co.uk/technology/0/cryptocurrency/ >. 

MENOSSO, V. Mineração de Criptomoedas: como funciona? A Medium Corporation [US], 

19 fev. 2018. Disponivel em: 

<https://medium.com/blognegociecoins/minera%C3%A7%C3%A3o-de-criptomoedas-como-

funciona-a9a5bfa39def>. 

PIROPO, B. Bitcoin: a mineração de moedas. Techtudo, 23 jan. 2014. Disponivel em: 

<http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2014/01/bitcoin-a-mineracao-de-moedas.html >. 

PMI. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. [S.l.]: Project Management 

Institute, 2013. 

ROCHA, L. Mineração PoW e PoS – como obter renda passiva com criptomoedas. 

Criptomoedas facil.com, 11 dez. 2017. Disponivel em: 



53 

 

<https://www.criptomoedasfacil.com/mineracao-pow-e-pos-como-obter-renda-passiva-com-

criptomoedas/>. 

SCHUTZE, A. M. A demanda da energia elétrica no Brasil. Pontifícia Universidade do Rio 

de Janeiro, out. 2015. Disponivel em: <http://www.econ.puc-

rio.br/uploads/adm/trabalhos/files/Amanada_Schutze_(2).pdf>. 

SHARMA, T. K. What is solo mining & how it works? Blockchain Council, 8 ago. 2017. 

Disponivel em: <https://www.blockchain-council.org/blockchain/solo-mining-works/>. 

TILLER, M. What Is A Cryptocurrency? Nasdaq, 2018. Disponivel em: 

<https://www.nasdaq.com/article/what-is-a-cryptocurrency-cm910816>. Acesso em: 10 Março 

2018. 

WHAT is a Bitcoin/Altcoin Mining Pool?: Are They Profitable in 2018? BTC Manager, 25 

Fevereiro 2018. Disponivel em: <https://btcmanager.com/mining-pool-profitable-2018-

analyzing-risks/>. 

WILLIAMS, S. The Basics of Blockchain Technology, Explained in Plain English. Nasdaq, 

2018. Disponivel em: <https://www.nasdaq.com/article/the-basics-of-blockchain-technology-

explained-in-plain-english-cm903001 >. Acesso em: 22 Abril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

APENDICE A – Custo energia tarifa horária verde 

Estado Concessionária 
Demanda 

Ponta 
(R$/kW) 

Consumo 
Ponta 

(R$/kWh) 

Consumo 
Fora Ponta 
(R$/kWh) 

PR COPEL 21,47 1,78 0,42 
SC CELESC 16,29 1,49 0,40 
RS CEEE 26,97 1,98 0,44 
SP AES ELETROPAULO 14,11 1,03 0,35 
SE ENERGISA 22,80 1,96 0,33 
PA CELPA Não disponível 

MG CEMIG 15,55 1,72 0,38 
RR BOA VISTA 12,55 1,46 0,35 

Brasília CEB 11,54 1,24 0,38 
MS ENERGISA 21,11 1,90 0,34 
MT ENERGISA 20,43 1,91 0,41 
CE COELCE 16,02 1,55 0,34 
GO ENEL 18,76 1,77 0,41 
TO ENERGISA 32,47 2,66 0,49 
PB ENERGISA 23,18 2,14 0,30 
AP CEA 24,57 2,01 0,36 
AL CEAL 21,81 1,95 0,35 
AM AME 21,54 1,48 0,52 
RN COSERN 28,03 2,43 0,41 
RO CERON 13,89 1,52 0,39 
PE CELPE 22,18 2,06 0,41 
AC ELETROACRE 16,03 1,61 0,31 
RJ LIGHT 23,27 1,69 0,47 
BA COELBA 29,38 2,31 0,30 
MA CEMAR 29,08 2,63 0,35 
PI ELETROBRAS PI 17,45 1,79 0,43 
ES ESCELSA 24,13 2,10 0,40 
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APENDICE B – Custo energia tarifa horária azul 

Estado Concessionária 
Demanda 

Ponta 
(R$/kW) 

Demanda 
Fora Ponta 
(R$/kW) 

Consumo 
Ponta 

(R$/kW/h) 

Consumo Fora 
Ponta 

(R$/kW/h) 

PR COPEL 48,05 21,47 0,61 0,42 
SC CELESC 37,18 16,29 0,59 0,40 
RS CEEE 55,97 26,97 0,62 0,43 
SP AES ELETROPAULO 21,80 14,11 0,51 0,35 
SE ENERGISA 60,07 22,80 0,51 0,33 
PA CELPA 107,60 32,06 0,59 0,41 
MG CEMIG 48,17 15,56 0,55 0,38 
RR BOA VISTA 37,64 12,55 0,55 0,35 

Brasília CEB 28,71 11,27 0,54 0,38 
MS ENERGISA 57,76 19,00 0,50 0,34 
MT ENERGISA 53,74 20,43 0,61 0,41 
CE COELCE 43,04 16,02 0,50 0,34 
GO ENEL 47,89 18,76 0,61 0,41 
TO ENERGISA 89,62 32,47 0,49 0,33 
PB ENERGISA 69,71 23,18 0,45 0,30 
AP CEA 62,40 24,57 0,49 0,36 
AL CEAL 59,63 21,81 0,50 0,35 
AM AME 34,95 23,95 0,80 0,58 
RN COSERN 74,59 28,03 0,63 0,41 
RO CERON 40,30 13,89 0,54 0,39 
PE CELPE 59,57 22,18 0,62 0,41 
AC ELETROACRE 47,67 16,03 0,45 0,31 
RJ LIGHT 42,45 42,45 0,67 0,47 
BA COELBA 76,62 29,38 0,46 0,30 
MA CEMAR 86,83 29,08 0,52 0,35 
PI ELETROBRAS PI 47,31 17,45 0,64 0,43 
ES ESCELSA 63,08 24,13 0,57 0,40 

 

 

 

 


