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RESUMO 
 

Criptomoedas são moedas virtuais comercializadas no ambiente de internet. O Bitcoin, a primeira criptomoeda 
criada, surgiu como uma necessidade de se operacionalizar transações com uma moeda exclusiva do 
ambiente da internet. A transação envolvendo compra e venda de Bitcoin é realizada de forma matemática 
por meio de criptografia ponta a ponta (emitente-destinatário). Depois do Bitcoin muitas outras criptomoedas 
surgiram, como o Monero e o Ethereum. A criptomoeda é uma moeda digital não regulada por vias 
convencionais (bancos / governos). O projeto tem como principal objetivo a coleta de dados de mineração 
para ajudar mineradores a melhorarem seu rendimento de maneira mais inteligente na mineração de 
criptomoedas. O programa de monitoramento usado foi o PowerChute, versão Personal Edition, onde pode-
se verificar dados como: consumo de energia diário, semanal e mensal, controle de carga de bateria e controle 
de desligamento Auto Shutdown. Os resultados mostraram que a mineração é vantajosa dentro das menores 
faixas de tarifação de energia elétrica. Ponto a destacar é a necessidade da alta capacidade de 
processamento do PC para se obter uma mineração compensatória.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Bitcoin; Consumo de energia; hash. 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

A criptomoeda é concebida como uma forma criptografada do dinheiro, capaz de 
subverter ou transgredir a regulamentação jurídica de Estados e agentes financeiros globais 
territorializados (PIRES, 2017). Uma criptomoeda (cryptocurrency em inglês – moeda 
criptográfica) não depende de governo, banco ou qualquer tipo de regulação, assim, pode 
haver a transação da moeda, entre indivíduos, com taxas baixas. 

O termo “mineração” é uma referência à exploração de metais preciosos. Ao 
correlacionar o termo com criptomoedas, um computador que trabalha na condição de 
minerador, elabora uma sequência de “chutes” dos valores de hash (uma função 
matemática que comprime ou criptografa um número de dados em uma sequência fixa de 
dados em hexadecimal) das transações de criptomoedas. Assim, fragmentos da moeda são 
coletados até formar uma moeda completa (PORTAL DO BITCOIN, 2017).  

O hash é um resumo criptográfico da mensagem de transação através de algoritmos 
da função, que reduz a mensagem sempre a um resultado de tamanho único. Este 
resultado criptografado, obtido por meio da função, é unidirecional e praticamente 
impossível de ser decifrado matematicamente com a tecnologia atual (RODRIGUES, 2015). 

Apesar de possuir 60% do mercado, o Bitcoin não é a única moeda para se minerar 
(CRIPTOBRASIL, 2017). Desde a criação do bitcoin, várias outras criptomoedas vem sendo 
criadas na mesma linha de processos de transação e obtenção como: Monero, Ethereum, 
Litecoin, Bitcoin Gold, entre outras. Apesar de supor que há milhares de Criptomoedas em 
circulação, até agora existem 2302 moedas com valor monetário (CoinMarKetCap, 2019). 

Vale ainda ressaltar que entrou em vigor este ano a Tarifa Branca que reflete ao 
valor da energia elétrica de acordo com o horário de consumo. Assim, quando o consumidor 
centraliza seu consumo no período fora de ponta, pode reduzir seus gastos com energia 
elétrica e, ao mesmo tempo, melhorar o fator de utilização das redes - o que reduz ou 
posterga investimentos (ANEEL 2019). Esta ideia surgiu da necessidade de diminuir a 
demanda de energia do período chamado de ponta, que nada mais é que o período de 
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maior consumo de energia na rede durante o dia, começando às 17h, e terminando as 22h, 
havendo assim este pico de consumo na rede. 

Com isso surge uma ótima oportunidade de ganhos para os mineradores que 
migrarem seu consumo para o período fora de ponta, pois o valor da tarifa será menor neste 
período, podendo beneficiar os lucros da mineração de criptomoedas. Outra maneira de 
economia de energia que está em alta e a compra de créditos de energia solar que são 
muito vantajosos para quem quer minerar com uma tarifa menor de energia.  

Para obter uma rentabilidade positiva por meio de uma mineradora de 
criptomoedas, têm-se três variáveis a serem observadas. Estas variáveis são: taxa de 
processamento de hash, consumo de energia elétrica em watts e valor do quilowatt-hora, 
que varia por estados no Brasil. Desta maneira, o objetivo geral deste trabalho foi simular 
uma mineradora de criptomoedas, composta apenas por uma máquina. Neste estudo serão 
abordados dois aspectos: consumo de energia elétrica da mineradora de criptomoedas, 
levando em consideração as tarifas da energia elétrica no estado do Paraná e a velocidade 
de processamento de hash/s. Ao final, serão feitas comparações entre os dados de 
consumo de energia elétrica e velocidade de processamento da mineradora a fim de inferir 
sobre a eficiência da mineração 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Foi utilizado um Notebook da marca DELL, modelo P11F (Processador: Intel(R) 
Core(TM) i7-2630QM, CPU @ 2.00GHz, placa de Vídeo NVIDIA GeForce GT 525M - 2GB 
e memória 6 GB DDR. Para a mineração, utilizou-se os 7 núcleos de CPU; a taxa de 
processamentos de mineração (em hash/s) foi de pelo menos 40,00 H/s. 

O programa de monitoramento PowerChute, foi baixado do próprio site da APC 
(fabricante do nobreak) onde a fabricante disponibiliza o programas para controle do 
nobreak, onde o mesmo gratuitos. O programa usado foi a versão Personal Edition, onde 
pode-se verificar dados como: consumo de energia diário, semanal e mensal, controle de 
desligamento Auto Shutdown, entre outros. 

Para monitoramento utilizou-se um nobreak, modelo Back-ups Pro 1300VA UPS. 
Foi adquirido um cabo para comunicação serial (USBxRJ45) para comunicação do nobreak 
com o notebook de monitoramento. Um notebook modelo Dell vostro 5480 foi utilizado, 
onde foi realizado um acompanhamento do consumo de energia em separado mineração, 
para não influenciar na medição de consumo do computador minerador.  

Para a mineração foi escolhido o programa MinerGate xFast Miner v1.4, por 
apresentar uma interface mais simplificada e proporcionar a melhor escolha da criptomoeda 
a ser minerada, a partir de um teste de desempenho de mineração. No presente caso, o 
minerador indicou a criptomoeda Monero como a melhor moeda a ser minerada, de acordo 
com as características de processamento do computador. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O experimento foi realizado no período de uma semana começando na segunda 
feira 00:00 até o domingo às 23:59, onde foi medido o consumo de energia do computador 
normalmente ligado e posteriormente seu consumo de energia junto ao programa 
minerador. Foram tirados dados das telas, tanto de mineração do site da MinerGate quanto 
do programa PowerChute, que mediu o consumo de energia da mineradora. 

Após uma semana de mineração, verificou-se que o total minerado foi de 
0,0014000011529, parcela de Monero. Em se tratando de uma pesquisa e o computador 
com poucas características de processamento, os resultados não foram expressivos.  

No programa minerador MinerGate é evidenciado que o número de hash se 
mantém constante durante todo o período do experimento pois usou-se a capacidade 
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máxima dos núcleos do CPU. A placa de vídeo não foi utilizada como habitual na 
mineração, pois a máquina dispunha de proteção de utilização. 

Foram utilizados os valores diários para fazer a média, comparando-a no fim do 
experimento com a quantidade medida total. Foi notado que os valores não eram iguais 
pois deve ter havido quedas de energia de curto período, normais na rede durante a 
semana, que comprometeram a medição real com a média. Valores como a quantidade de 
energia consumida pelo programa foram adquiridas com a medição de consumo da 
máquina com e sem o programa em funcionamento, tendo nada mais ligado. 

Mesmo a taxa de produção hash/s sendo baixa, o programa utilizou o dobro do 
consumo normal da máquina (sem a mineração) por dia, evidenciando que o mesmo deve 
ter um consumo mínimo de mineração independente da mineração de mais ou menos 
criptomoedas, assim como qualquer programa em execução no computador. 

Como esperado, a função hash, influenciou significativamente nos resultados. O 
que se pode perceber já de início é que o programa necessita de um mínimo de consumo 
de energia apesar de ter o mínimo ou não de quantidade de hashs necessários para tornar 
a mineração viável, pela função consumo de energia X lucros de mineração. Então, se 
tornou discutível qual seria o percentual mínimo para tal propósito, ficando para pesquisas 
futuras e utilizando máquinas mais potentes no que diz respeito a produção de hash/s. 

Vale ressaltar que utilizando a tarifa branca, pode-se ter uma ideia de como se 
poderia melhorar os resultados da mineração utilizando a tarifa fora de ponta como forma 
de conseguir um valor do kWh a um custo menor. Comparando a tarifa convencional com 
a branca na planilha do Excel, pode-se ter uma ideia do que seria esta diferença de valores 
de consumo usando a tarifa atual e o consumo fora de ponta na tarifa branca. Pode-se 
perceber que, se os mineradores fizerem este controle de consumo apenas em períodos 
fora de ponta o valor se torna 53,7% mais barato que na tarifa convencional como pode ser 
visto na Tabela 1. 

 

 
Tabela 1: Comparativo de tarifa convencional X Branca com os gastos de mineração. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Pelos valores de lucro constarem negativos, verifica-se que se necessita um 
mínimo de processamento de hash para que a mineração se torne viável, não contando 
ainda com a variável de consumo dos equipamentos a mais que podem ser adicionados. 
Mas pode-se concluir que fica evidente a diminuição dos custos com o consumo de energia 
por meio da tarifa Branca, sendo esta mais vantajosa para mineração do que a tarifa 
convencional. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
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A função hash, influenciou significativamente nos resultados. O programa necessita 
de um mínimo de consumo de energia apesar de ter o mínimo ou não de quantidade de 
hashs necessários para tornar a mineração viável, pela função consumo de energia X lucros 
de mineração. Tornando-se discutível qual seria o percentual mínimo para tal propósito, 
ficando para pesquisas futuras e utilizando máquinas mais potentes no que diz respeito a 
produção de hash/s. 
 Pelos valores de lucro constarem negativos, verifica-se que se necessita um mínimo 
de processamento de hash da máquina para que a mineração se torne lucrativa, não 
contando ainda com a variável de consumo dos equipamentos a mais que podem ser 
adicionados, mas partido do pressuposto de que acima desde mínimo o lucro supere o valor 
de consumo. Mas pode-se concluir que fica evidente a diminuição dos custos com o 
consumo de energia por meio da tarifa branca, sendo esta opção de migração de consumo 
para tarifa fora de ponta uma ótima vantagem econômica para a mineração na situação dos 
valores de tarifa convencional não só na região mais no pais todo. 
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