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RESUMO

Tecnologias como a rede blockchain, criptografia e a rede Peer-to-Peer, possibilitaram
que as criptomoedas se tornassem realidade e apresentassem um crescimento
exponencial na atualidade. Este trabalho tem por objetivo verificar a evolução dessas
tecnologias e seu impacto no setor elétrico, analisando a viabilidade econômica da
mineração no Brasil, avaliando aspectos como a evolução dos chips de circuito
integrado utilizados na mineração e a crescente demanda energética. Além disso,
pretende-se analisar a evolução da criptomoeda Bitcoin como moeda de troca e o seu
impacto no consumo e custo de energia elétrica, avaliando seu potencial de
crescimento ao longo do tempo. Ao final do trabalho, discute-se um panorama do
cenário de mineração de criptomoedas e qual seu impacto no setor elétrico de energia.

Palavras-chave: Bitcoin. Circuito Integrado. Criptomoedas. Custo de energia. Setor
Elétrico.

ABSTRACT

Technologies such as the blockchain network, cryptography and the peer-to-peer
network have made it possible for cryptocurrencies to become a reality and present
exponential growth today. This work aims to verify the technologies and their impact
on the economic viability of mining Bitcoin in Brazil, evaluating the evolution of
integrated circuit chips used and the growing energy demand. In addition, it’s planned
to analyze the evolution of the Bitcoin cryptocurrency as a currency and its impact on
the consumption and cost of electricity, evaluating its growth potential over time. At the
end of this work, an overview of the Bitcoin mining scenario and its impact on the
energy sector is discussed.

Keywords: Bitcoin. Cryptocurrency. Electric Sector. Energy cost. Integrated Circuit.
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1.INTRODUÇÃO

Durante a evolução da espécie humana foi necessário a troca de objetos para
atender as necessidades básicas, como alimentação e higiene, e posteriormente,
novos itens que vão além das necessidades básicas entraram nesse cenário de
consumo, provocando o aumento dessas movimentações de troca (ULRICH, 2017).
O objetivo era garantir que todos tivessem acesso aos bens consumo
essenciais e não-essenciais. O surgimento de novas necessidades, o aumento do
consumo e crescimento populacional, permitiram a criação das primeiras moedas de
troca: ouro, prata, especiarias, etc. Essas commodities eram o que o mercado, na
maioria dos países, havia selecionado pelas suas propriedades únicas adequadas à
função monetária (ULRICH, 2017). Portanto, a moeda é um material ao qual é
atribuído onde é levado um valor consensual entre todos, o que permite a realização
de trocas a partir desse valor (BCB, 2016).
Nesse sentido, cada nação adequou os valores presentes em commodities
para atribuição do valor ao seu papel-moeda. Trata-se de uma segurança proveniente
do fato de existir uma quantidade de commodities para fazer jus a circulação de uma
quantidade estabelecida de papel-moeda (BCB, 2016).
Logo, há um valor reservado destes minérios para garantir a circulação do
papel-moeda, garantindo o surgimento do dólar e euro. Desde a criação dos papéismoedas, o gerenciamento do valor e quantidade desse item, assim como o crédito de
mercado, são geridos pelos Bancos Centrais de cada nação (BCB, 2016).
Por meio das ações realizadas pelos Bancos Centrais, surgiram dúvidas das
reais garantias que aquele papel-moeda teria para economia circular, gerando
desvalorização da moeda pela inflação e receio em tê-la, pois, a convenção do valor
real que um dólar em circulação e seu poder de compra é devido ao seu lastro em
commodities, que muitas vezes é questionado.
Em meio aos questionamentos da valorização do papel-moeda físico, surgiu a
moeda bitcoin a partir de um artigo publicado em nome de Satoshi Nakamoto que
propôs um sistema de transação eletrônica que não dependesse da confiança de um
terceiro indivíduo para transações financeiras, representado hoje pelas instituições
financeiras, o que provocaria uma descentralização no sistema financeiro e também
uma redução na intermediação das transações (NAKAMOTO, 2008).
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A transação com o Bitcoin é realizada pela rede peer-to-peer aliada a outras
tecnologias como criptografia, blockchain, impressão digital e as provas de trabalho
responsáveis por evitar o gasto duplo em pagamentos digitais, assim como garantir a
confiabilidade em todo processo, pois torna o sistema transparente e compartilhado,
fazendo com que seja a criptomoeda mais utilizada em todo planeta (ROCHA FILHO,
2019).
O blockchain trata-se de um ecossistema que faz com que cada computador
se torne um nó na rede que vai registrar todas transações feitas e também ter seu
histórico de transação, mantendo o sistema funcionando sem um órgão ou instituição
financeira, pois para fraudar esse sistema seria necessário alterar as informações
presentes em mais de 50% dos nós, exigindo uma potência computacional muito
elevada e incompatível com o tamanho da rede atual (NAKAMOTO, 2008).
Além disso, cada computador na rede vai ser responsável por auxiliar na
mineração do Bitcoin, processo por meio do qual algoritmos de prova de trabalho
garantem que o usuário tenha o dinheiro para realizar a transação. Processo similar a
verificação de saldo por meio de contas bancárias, onde o responsável pela
mineração recebe comissões para disponibilizar seu computador e realizar a
checagem (VICENTE, 2017).
A popularidade da rede Bitcoin atingiu dimensões consideráveis, impactando
inúmeras áreas do setor elétrico. Destaca-se o consumo de energia elétrica envolvido
no processo de mineração alinhado com a demanda energética extra que pode existir
em virtude dessas novas trocas, além de novas tecnologias de Application-specific
Integrated Circuit (ASIC) promovidas para realizar a mineração, no qual o processador
é a chave vital para essa função.
Ademais, pretende-se avaliar o panorama da evolução do Bitcoin possibilitando
estimar a relevância desse consumo de energia elétrica no mundo. O objetivo é
detectar as características dos países que já tem gastos relevantes nessa atividade e
qual é o impacto dessa mineração, assim como indicar países nos quais a mineração
futura seja viável.
Primeiramente, o primeiro capítulo irá descrever os conceitos básicos de
criptomoedas e o surgimento do Bitcoin. Em seguida, será avaliado a evolução dos
microprocessadores, assim como os ASICs envolvidos no processo. Por fim, analisase a demanda de energia necessária para mineração de Bitcoin e seu consumo,
identificando seus possíveis impactos no setor elétrico.
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE BLOCKCHAIN E BITCOIN

O início das criptomoedas deu-se nos anos 80 com David Chaum a partir da
empresa Digicash, na qual foi desenvolvido o conceito de moeda digital. Essa possuía
como principais características o anonimato e a privacidade devido à criptografia.
Após a ideia de David Chaum, outras criptomoedas surgiram durante esse período
histórico (1980 – 2000) como por exemplo b-money. A maioria das criptomoedas
originadas desse período foi consequência de grupos ativistas que consideravam a
criptografia como a principal forma de revolucionar as trocas promovendo mudanças
sociais e políticas (ROMEIRO, 2021).
A crise de 2008 devido aos inúmeros financiamentos imobiliários que
culminaram na falência de instituições financeiras foi um momento decisivo para o
sucesso e popularização das criptomoedas. Nesse cenário, surgiu a moeda bitcoin a
partir de um artigo publicado por Satoshi Nakamoto, que propôs um sistema de
transação eletrônica independente da confiança de um terceiro indivíduo durante
operações financeiras, ou seja, independente de instituições bancárias (NAKAMOTO,
2008). A proposta de Nakamoto provocaria não apenas a descentralização do sistema
financeiro, como também uma redução na intermediação das transações
(NAKAMOTO, 2008).
O processo de transação realizado pelos bancos entre dois indivíduos pode
gerar taxas extras a serem pagas pelo serviço, ampliando os gastos em uma
transação. Esse processo não ocorre em transações com Bitcoin, que são realizadas
por meio de assinaturas digitais e uma rede Peer-to-Peer. Ou seja, a rede da
criptomoeda processa parte da transação, utilizando softwares e a capacidade de
processamento de cálculos dos computadores para validar esquema transacional
(KARAME, 2016).
Essencialmente, a mineração Bitcoin descentraliza as funções de emissão e
compensação de moeda através de bancos centrais, assim como substituiu a
necessidade dessas instituições. O resultado disso é que o protocolo do Bitcoin
também garante um número de Bitcoins em circulação previsível, limitado a 21
milhões de moedas em circulação que será alcançado até o ano 2040 (NAKAMOTO,
2018).
Devido a isso e à taxa de emissão decrescente do Bitcoin ao longo dos anos,
conclui-se que essa moeda é deflacionária, imune à inflação, visto que não pode ser
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impressa por instituições bancária e por tratar-se de uma taxa de emissão esperada
e invariável traz confiabilidade para a criptomoeda, tornando-a viável de ser utilizada
no dia-a-dia (BRANDÃO 2020).
Além disso, a rede Peer-to-Peer, em conjunto com outras tecnologias como
criptografias, blockchain, impressão digital e prova de trabalho são responsáveis por
evitar tarifas adicionais em pagamentos digitais, tornando todo sistema Bitcoin
transparente e compartilhado, no qual a partir de uma chave pública é possível
detectar uma transação. Essas vantagens garantem que o Bitcoin seja uma das
criptomoedas mais utilizadas mundialmente (ROCHA FILHO, 2019).

2.1 Rede Peer-to-Peer

As redes Peer-to-Peer (P2P) são redes virtuais que não diferenciam seus
participantes em clientes ou servidores, além disso, divide esse grupo de indivíduos
em “nós” ou “pontos”. Ou seja, ao invés de dividir a rede em cliente e servidor como é
feito no World Wide Web que é utilizada em navegadores de internet, a rede Peer-toPeer é estruturada de forma que cada indivíduo é um “nó” ou “ponto”, podendo atuar
como cliente ou servidor (Figura 1) (IRTF, 2013). Essa é a principal característica
desse tipo de rede, pois permite que dois pares quaisquer se comuniquem e a rede
de comunicação pode ser iniciada por qualquer um dos pares (IRTF, 2013).
Figura 1 - Esquema que representa a diferença entre a rede World Wide Web (A) e a rede Peer-toPeer (B).

Fonte: ROCHA et al, 2004.
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Vários aplicativos de comunicação, como Skype, MSN Messenger, Torrent e
ICG, populares desde os anos 2000 utilizam a rede P2P pela qual usuários
conectavam-se e estavam habilitados a trocar mensagens e recursos de forma
imediata (ROCHA et al, 2004). Para as transações digitais, a grande vantagem das
redes P2P (Peer-to-Peer) é a inerente escalabilidade e disponibilidade de informações
dada pela quantidade de peers ou pontos conectados à rede, garantindo transações
a cada instante. Ademais, essa rede garante o anonimato por meio de algoritmos
computacionais, possibilitando que qualquer indivíduo integre a rede por meio de
conexão à internet (VICENTE, 2017).
Para operar como minerador, qualquer participante presente na rede Peer-toPeer do Bitcoin pode usar o poder de processamento de seu computador para verificar
e registar transações (NAKAMOTO, 2018).
Em média, a cada 10 minutos é possível validar transações do último período,
garantindo a recompensa na criptomoeda. A dificuldade da tarefa de processamento
é ajustada dinamicamente e independe da quantidade de mineradores, pois é
garantido no protocolo do Bitcoin que deve durar esse tempo pré-determinado de 10
minutos. Logo, quando o tempo médio está reduzindo, tem-se um aumento na
dificuldade para se aproximar desse tempo médio (NAKAMOTO, 2018).
Por meio do protocolo do Bitcoin, também se reduz pela metade a taxa em que
um Bitcoin novo é criado e limita o número total de Bitcoins que serão criados para
um total fixo de 21 milhões de moedas. Isso é realizado por algoritmos integrados que
regulam a função de mineração em toda a rede (NAKAMOTO, 2018).

2.2 Criptografia Assimétrica

Por meio da criptografia pode-se codificar qualquer informação original
disponível na rede virtual e apresentar informações desconexas e incoerentes devido
a criação de uma chave de acesso. O conhecimento dessa chave, possibilita o acesso
à informação original, ou seja, a criptografia garante a integridade e confiabilidade dos
dados criptografados (VICENTE, 2017). Atualmente, existem dois modelos de
criptografia utilizados para a confecção de chaves de acesso: criptografia simétrica e
criptografia assimétrica.
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A criptografia simétrica utiliza apenas uma chave de acesso para decifrar os
dados para criar uma coerência nas informações criptografadas, já o modelo
assimétrico utiliza duas chaves, uma pública e uma privada. Cada chave tem como
função efetuar a operação contrária a outra. Para criptografia da moeda Bitcoin, o
modelo assimétrico é utilizado, sendo que a chave privada garante que o usuário
realize a autenticação da transação, já a chave pública assegura a transação ao
destinatário, ou seja, ela tem papel semelhante às contas bancárias convencionais.
Todavia, diferente do sistema bancário que possibilita a recuperação de contas
bancárias, quando a chave privada é perdida, não é possível recuperá-la (VICENTE,
2017).

2.3 Blockchain e hash

O hash e um identificador único, atuando como um código de barras, trazendo
um conceito amplamente disseminado em sistemas de bancos de dados e segurança.
Na rede blockchain ele é responsável pela união dos blocos que contém todas as
transações, validando cada bloco anterior e gerando uma corrente de blocos chamada
de blockchain (Figura 2) (LAPORTA, 2018).
O blockchain é definido como “uma rede que marca o tempo das transações,
colocando-as em uma cadeia contínua no hash, formando um registro que não pode
ser alterado sem refazer o trabalho” (NAKAMOTO, 2008). Criado em 2008, para
permitir que o Bitcoin fosse possível, essa tecnologia traz consigo toda ideia inovadora
da criptomoeda, visto que é responsável pelo protocolo de como as transações são
registradas publicamente. Ou seja, trata-se de um livro contábil que contém todas as
transações realizadas e garante a descentralização da informação como medida
protetiva para a segurança e manutenção da criptomoeda.
Por meio dessa tecnologia definiu-se o conjunto de regulamentos que
acarretam no funcionamento aprimorado e coerente de criptomoedas, determinando
a quantidade de transações necessárias para completar um bloco, no qual serão
inseridas todas as informações das transações realizadas.
Quando um hash é extraído de um dado, não é possível a partir desse mesmo
hash deduzir as informações originais, logo é uma função que vai dos dados para o
hash, tornando-o unidirecional.
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Outra característica importante dessa tecnologia comparada aos algoritmos
tradicionais é que o resultado de duas entradas aleatórias de dados, processo
conhecido como de nível de colisão, não podem gerar o mesmo hash, pois mesmo
que matematicamente a chance seja praticamente nula, ainda há essa chance de
acontecer em algoritmos tradicionais, o que torna o hash único e seguro para essa
finalidade (VICENTE, 2017).
Além dessas características, a rápida visualização dos dados a partir do hash
é outra vantagem desse sistema, garantindo eficiência e segurança ao blockchain. Em
caso de possível invasão ao sistema de blocos, o invasor teria que modificar a cadeia
de compartimentos desde o início, o que exigiria potência computacional maior que
50% da rede, pois seria necessária uma validação pela maioria da rede (NAKAMOTO,
2008).

Esse

progresso

do

blockchain

em

conjunto

com

hash

garante

impenetrabilidade ao sistema.
A Figura 2 exemplifica a segurança obtida a partir da aplicação do hash.
Mesmo que o invasor tenha acesso ao hash de um bloco e deseje alterar a informação
contida nesse bloco em específico, não irá conseguir pois a alteração afetaria todo
sistema interligado da rede.
Logo, devido aos registros passados se notaria que não há possibilidade de
saída de moedas devido ao não registro da quantia solicitada. Esse processo garante
que para alterar o registro é necessário a mudança completa de todos os
compartimentos interligados, o que envolve gastos enormes de energia e potência
computacional.
Figura 2 - Sequência do Blockchain

Fonte: ROSIC, 2020.
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Por fim, o hash torna-se o objetivo de todo minerador de criptomoedas, pois
devem calcular o hash certo para o bloco, fornecendo a possibilidade de efetuar
aquela transação ao blockchain e consolida-la no livro contábil, em troca de uma
pequena taxa pagas na criptomoeda ao utilizar seu poder computacional para essa
tarefa. Esse método de armazenar e consolidar as transações digitais ou “contratos”
de maneira digital e descentralizada facilita o uso dessa tecnologia em diversas outras
áreas como contratos inteligentes para controles logísticos como é utilizado pela
empresa IBM (ARMONK, 2018).

2.4 Provas de trabalho e hashrate

As provas de trabalho surgiram com o intuito de evitar o duplo gasto da
criptomoeda, que corresponde a uma ameaça ao princípio econômico do Bitcoin:
moeda finita. O gasto inapropriado da moeda pode não apenas causar sua
desvalorização, como também o seu fim (ULRICH, 2017).
O blockchain representa o “livro contábil” de transações de Bitcoin a partir dos
blocos verificados pela rede conectada por hashes, que também são responsáveis
por identificar todas as transações. Cada bloco terá um limite de transações a serem
adicionadas e, quando um novo bloco surge, os mineradores irão, a partir da sua força
computacional, buscar descobrir o hash para esse bloco (VICENTE, 2017).
A Figura 3 representa as etapas do processo de mineração que é realizado por
um hardware a fim de testar um conjunto de números em hexadecimal e obter um
hash correto. O hash será validado pelo processo chamado de prova de trabalho ou
Proof-of-Work (PoW), o qual irá garantir que o primeiro minerador que autenticou o
bloco ganhe uma recompensa, a partir da taxa de transação com Bitcoin cobrada pela
rede. Após essa verificação ser completada pela prova de trabalho, transmite-se para
toda rede que o hash do bloco foi descoberto e começa-se novamente o processo
(VICENTE, 2017).
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Figura 3 - Sequência explicativa do processo de mineração no blockchain.

Fonte: Adaptado de DAMODARAN, 2017.

O nível de dificuldade desse processo de mineração é maior com o aumento
da complexidade do problema matemático necessário para localizar o hash de cada
compartimento. Esse sistema foi criado possibilitando uma seleção do Bitcoin
minerado de forma rápida, regulando a quantidade de moeda criada, tornando
constante e predeterminado o ritmo de criação da criptomoeda.
Esse tempo pré-estipulado é um dos defeitos do método de prova de trabalho,
pois além desse período, existe uma limitação no número de transações a serem
processadas. Comparado a outras tecnologias, trata-se de um período longo para
realizar uma transação digital, principalmente em horários de picos de transação no
qual pode se tornar inviável, visto que as taxas cobradas podem aumentar nesses
momentos.
A fim de comparar o tempo de transações de Bitcoin e cartões de créditos,
utiliza-se uma métrica para medir essa escalabilidade que é o número de transações
por segundo (TPS), onde uma bandeira como a Visa alcança 1.700 TPS contra 4,6
TPS do Bitcoin (BEST, 2022).
Além disso, outra dificuldade gerada pelo método é o gasto de energia utilizado
durante o processo de mineração. Isso ocorre, pois, a técnica de tentativa e erro para
encontrar o hash somado ao aumento do nível de dificuldade com base na quantidade
de novos blocos faz com que necessite de mais processadores, aumentando os
gastos de energia.
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Atualmente, aumenta-se o nível de dificuldade automaticamente a cada 2.016
blocos que deve levar, aproximadamente, 20.160 minutos ou duas semanas. Isso
torna a oferta de Bitcoin inelástica e dependente do tempo, conforme mostrado na
Figura 4 (Kjærland, 2018).
Figura 4 - Disponibilidade de Bitcoin em milhões de unidades

Fonte: BLOCKCHAIN, 2022.

Devido aos parâmetros avaliados, caso o valor do Bitcoin diminua, a mineração
pode se tornar menos atrativa e acarretar na desativação da operação de algumas
máquinas. Isso faz com que o tempo médio para minerar um bloco seja maior e como
a rede tende a levar 10 minutos, a dificuldade diminui, pois é inversamente
proporcional ao hashrate disponível.
Dessa forma, a taxa na qual os Bitcoins podem ser minerados pode ser
representada pela Equação 1.
𝐷=

𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑇

(1)

Controlada pela rede Bitcoin e dada pelo valor do alvo, T, esse valor alvo é uma
variável representada em termos da dificuldade, D, pois como depende do número
atual de mineradores e do hashrate da rede Bitcoin é mais facilmente declarada pela
dificuldade total do sistema. No qual o maior valor possível do alvo TMAX é (216 - 1) *
2208, ou seja, aproximadamente 2224, definido pelo protocolo Bitcoin.
O hash se comporta como um valor aleatório entre 0 e 2 256 – 1 e tem como
função que define a probabilidade de encontrar o hash por meio da Equação 2, que
utiliza da equação 1, na qual relaciona o valor alvo e a quantidade máxima de
tentativas diferentes para encontrar o hash.

𝑝=

𝑇
2256

=

𝑇𝑚𝑎𝑥
1
=
∗ 𝐷)
(𝐷 ∗ 232 )

(2256

(2)
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Com isso, surge o conceito de hashrate que é a velocidade com que o
computador pode completar uma tentativa de descobrir o hash com o algoritmo do
Bitcoin e, quanto maior a dificuldade da mineração, maior o hashrate total da rede é
necessário, pois é necessário resolver problemas de maior complexidade e realizar
mais tentativas (Kjærland, 2018). Por meio do hashrate e o tempo gasto, é possível
determinar a dificuldade de mineração do Bitcoin, que crescerá ou diminuirá conforme
descrito.

2.5 Algoritmo Double SHA-256

O Algoritmo SHA-256, Secure Hash Algorithm, é o algoritmo que produz a
função hash: processo matemático que produz uma impressão digital da mensagem
a partir de uma via de entrada. Esse algoritmo permite a criação da criptografia
assimétrica já descrita anteriormente.
Esse algoritmo tem algumas características importantes já mencionadas que
devem ser destacadas como: fluxo unidirecional de dados, no qual a força bruta é
utilizada para encontrar a solução dos blocos; efeito avalanche que garante que
qualquer mudança na entrada altere também o hash na saída e também traz consigo
todas características da rede de mineração já apresentados (NAIK, 2013).
Conforme apresentado na Figura 5, o algoritmo recebe uma entrada de
mensagem qualquer, menor que 264 -1 bits, que posteriormente será preenchida para
um múltiplo de 512 bits e será a entrada da estrutura do SHA-256, denominada na
Figura 5 de message block (bloco de mensagem).
Figura 5 - Processo de Execução do SHA-256

Fonte: Adaptado de NAIK, 2013.
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Essa entrada será lida pelo message schedule (programador de mensagens)
ou também na literatura descrito como message expander (expansor de mensagens),
que converterá os 512 bits da mensagem que inicialmente estão divididos em 16
palavras de 32 bits para 64 palavras de 32 bits (PHAM, 2020).
Por fim, essas 64 palavras irão passar pelo message compression (compressão
de mensagem) que junto às 8 variáveis funcionais A,B,C,D,E,F,G e H irá executar 64
loops neste laço que contém instruções e irão transformar a mensagem inicial de 512
bits (NAIK, 2013). Como a mensagem é separada em múltiplos de 512 bits, esse
processo é feito até que toda a mensagem, de tamanho arbitrário, seja criptografada,
gerando ao final o hash de 256 bits na saída.
Logo, a cada novo processo é gerado um hash independente e será executado
novamente o código, se não foi encontrado o hash correto. Esse hash gerado é a
entrada “IV” do próximo processo, pois isso dá uma maior garantia de que esse seja
um algoritmo determinístico, ou seja, que retorna o mesmo valor para a mesma
mensagem e também que duas mensagens diferentes não gerem o mesmo hash final,
pois essa entrada IV altera as variáveis funcionais (NAIK, 2013).
Essa análise possibilita concluir que o algoritmo de hash SHA-256 seja
compatível a um processador que receba uma entrada de 256 bits (IV) e um bloco de
mensagem de 512 bits, que serão expandidas em 64 palavras de 32 bits e serão
processadas 64 vezes a fim de gerar um produto final, chamado de hash, que contém
toda a mensagem arbitrária da entrada (NAIK, 2013).
Esse algoritmo de SHA-256 é utilizado também em outras tecnologias como
armazenamento de senhas, no qual as senhas e usuários são salvos em hashes, para
caso haja vazamento de informações do banco de dados, seja obtido o hash e não o
usuário e senha para conseguir acessar a conta, protegendo o usuário final
(PRENEEL, 2003).
Outra utilização desse algoritmo é em contratos digitais e senhas digitais, pois
pode-se resumir um contrato em um pequeno hash de 256 bits. Como para uma
mesma entrada de dados tem-se apenas uma saída possível, o contrato factível só
poderá ser validado a partir da obtenção desse resultado. Além disso, pelo fato de que
o algoritmo envolve cálculos fáceis, torna todo esse processo rápido e útil (MENEZES,
1996).
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Adicionalmente ao processo de mineração, faz-se necessário para encontrar o
hash o mapeamento da origem da criptomoeda, necessitando então de um histórico
daquela moeda. Por isso, surgiu a utilização da árvore merkle que resume todas as
transações em um bloco de pequena memória e gera uma impressão digital de todo
o conjunto de operações, permitindo ao usuário verificar se uma transação está
incluída no bloco. Isso é importante nas criptomoedas, pois assegura que os dados
enviados de um bloco por uma rede Peer-to-Peer são seguros, sem danos e sem
alteração (PHAM et al, 2020).
Calcular essa estrutura de dados da Árvore de Merkle, ou seja, a raiz dessa
estrutura de dados é o primeiro passo na mineração, onde essa raiz é constituída
pelas junções de hashes de transações que estão no bloco. Identificando a raiz da
árvore que contém a informação de todas transações do bloco, obtém-se a
recompensa. Um exemplo, em menor escala, pode ser visualizado na Figura 7.

Figura 6 - Árvore de Merkle

Fonte: Adaptado de ARORA, 2021.
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Sem essa etapa, todos os computadores conectados no sistema do blockchain
do Bitcoin teriam que ter disponível uma cópia completa de cada pequena transação
realizada no bloco, logo, quando necessário alguma validação nos dados, uma
enorme quantidade de dados seria necessária (ARORA, 2021).
Após calcular uma possível raiz dessa árvore, tem-se o cabeçalho de 1025 bits
que forma a entrada dos dois primeiros algoritmos SHA-256. Como a mensagem se
divide em duas para entrar no algoritmo é chamado de double SHA-256 na mineração
de Bitcoin (PHAM et al, 2020).
Após a mensagem ser processada, será entregue a um terceiro algoritmo que
compactará e produzirá um hash a ser comparado com o valor alvo, caso seja menor
um nó válido é especificado e um novo bloco é criado. Caso seja maior, o nó aumenta
em 1 e o circuito duplo de SHA-256 é repetido até que o hash produzido pelo terceiro
SHA-256 seja válido para a rede (PHAM et al, 2020).
Para todo esse processo ser aplicável a mineração de Bitcoin, todo hardware
envolvido no processamento desse algoritmo deve garantir a maior quantidade de
tentativas, descrita como hashrate.
Esse embasamento descrito no capítulo sobre a criptomoeda e todo seu
processo de mineração será relevante para estudar os processadores e as
tecnologias envolvidas na mineração de Bitcoin.
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3.

EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES

No início da criptomoeda Bitcoin eram utilizados a Central Processing Unit
(CPU) e Graphic Processing Unit (GPU) convencionais devido ao baixo poder
computacional necessário para minerar um bloco, todavia com a necessidade de
maior eficiência foram sendo criados os Application-Specific Integrated Circuit (ASIC),
sendo os primeiros destinados ao Bitcoin em 2012. Esses se diferem das CPUs
convencionais utilizadas anteriormente por serem circuitos integrados dispostos para
realizar uma única tarefa: a mineração, apresentando baixa utilidade para tarefas
convencionais (VRANKEN, 2017).
Essa propriedade pode ser notada pelos dados da Tabela 1, a qual compara
capacidade computacional, hashrate e eficiência energética de cada processador,
além dos períodos de inserção no mercado.
Tabela 1 – Hashrate e eficiência energética
Hardware

Introdução

Hashrate (hash/s)

Eficiência Energética (hash/J)

CPU

2009

103 − 108

104 − 105

GPU

2010

106 − 109

105 − 106

FPGA

06/2011

108 − 1010

107

ASIC

2013

1010 − 1013

108 − 1010

Fonte: Adaptado de VRANKEN, 2017.

3.1 CPU

A Central Processing Unit (CPU) é um circuito eletrônico que executa funções
e programas no computador. Composto por uma unidade lógica e aritmética e a
unidade de controle, a CPU é o hardware responsável por executar funções
aritméticas, funções lógicas e interpretar operações de entrada e saída do código
(TOCCI, 2007).
Por realizar funções genéricas e conseguir interpretar códigos de maneira
generalizada, a CPU consegue entregar resultados com um menor poder
computacional quando comparada com uma Graphic processor unit (GPU), que
garante especificidade em uma única função: processamento de gráficos.
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Essas funções genéricas descritas executadas por processamento devem ser
entendidas como unidades que fazem cálculos com menor regularidade, ou seja, há
um hardware otimizado para realizar um número maior de funções, resultando num
desperdício energético caso sejam utilizadas para uma única função, como executar
o algoritmo SHA-256 (TAYLOR, 2013).
Por meio da Tabela 2 é possível comparar as CPUs utilizadas na época para
mineração logo no início com as mais modernas.
Tabela 2 – Comparação das CPUs
CPU

Ano

Hashrate

Potência (W)

Núcleos

(kHash/s)
Athlon 64 X2 5600+

2006

6

90

2

Athlon II X3 425

2009

9

125

4

Phenom II X4 965

2009

22

125

4

Core i5-3570

2012

77

90

4

Core i7- 3930k

2011

98

200

4

Core i9-9900k

2018

410

95

8

Threadripper 3900X

2020

12.646

280

64

Fonte: Adaptado de SZMIGIELSKI, 2016.

Nota-se, por meio da comparação dos dados da Tabela 1 com os dados da
Tabela 2, a evolução na capacidade de mineração entre as CPUs ao longo dos anos
devido ao aumento da quantidade de núcleos, mas também ao próprio
desenvolvimento de CPUs mais eficazes, embora não tivessem nenhum foco com a
mineração propriamente dita.
Por meio da Tabela 2, ainda pode-se notar o hashrate de cada CPU, que
apresenta modelos mais recentes e com valores mais elevados como é o caso da
Threadripper 3900X que é avaliada em US$3.500,00 em abril de 2022, todavia está
distante da eficiência oferecida por uma ASIC ou até mesmo os outros hardwares
como GPU, os quais serão descritos posteriormente.
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3.2 GPU

A mineração do Bitcoin por Graphic Processor Units (GPUs) iniciou-se a cerca
de um ano após o lançamento da moeda. Para o processo, foi criado um código
chamado de OpenCL, que simulava o protocolo do Bitcoin em outras linguagens
computacionais, tais como Java e Python e mantinha a identidade de encontrar o hash
para validação do bloco (TAYLOR, 2017).
Esse código é responsável por acionar a GPU, verificar as respostas e controlar
seus parâmetros, como temperatura e outros ajustes manuais. Ademais, o software é
responsável por criar tarefas que fazem a GPU trabalhar em paralelo, mantendo todos
seus processos ocupados, ou seja, preenchendo toda possibilidade de realizar
qualquer tarefa, resultando numa eficiência maior (Szmigielski, 2016).
A criação dessa possibilidade garantiu um aumento exorbitante de mineradores
amadores, que começaram a competir entre si. Essa competição gerou o surgimento
dos pools (piscinas de mineração) e vários hardwares para minerar simultaneamente
que são chamados de rigs, devido ao aumento repentino da dificuldade para minerar,
visto que a rede estava com um hashrate total maior que o esperado e estava lucrativa
(BHASKAR, 2015).
Resumidamente, a evolução das GPUs pode ser vista na Tabela 3. Dados
interessantes podem ser observado em 2015, época que as GPUs foram amplamente
utilizadas, as melhores GPUs atingiam um hashrate de 200 MH/s até 2 GHash/s
quando colocadas em uma plataforma de mineração com até centenas de GPUs nos
rigs (BHASKAR, 2015).
Tabela 3 – Comparação de GPUs
CPU

Ano

Potência (W)

2009

Hashrate
(MHash/s)
1,5

Radeon 5830
Radeon 6850

2010

2

500

Radeon RX 5700

2019

55

180

GeForce RTX 3090

2020

114

350

294

Fonte: Adaptado de COCCO, 2016.

A partir da comparação entre a Tabela 2 e a Tabela 3, é vista a discrepância
do hashrate obtida com a mineração de GPUs, onde percebe-se um ganho de 1000
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vezes em hashrate, todavia há também um consumo elevado de energia associado a
esse ganho, fator que trouxe o surgimento de novas tecnologias para realizar a
mineração de Bitcoin.
Há fatores que limitam o uso de GPUs, apesar de ser mais acessível que a
próxima tecnologia, como descrito por Taylor (2017):
1. Não aproveitamento da energia gasta por placa mãe, disco rígido e memória
RAM que encarece tanto na aquisição, como no gasto recorrente.
2. Nenhuma placa de vídeo é projetada para ser colocada em sequência
(Figura 8), gerando problemas de dissipação de calor. Além disso, outra
inconveniência é a potência exigida que pode não estar disponível no
arranjo da residência e os ruídos que podem provocar poluição sonora.
3. Necessidade de um monitor para o OpenCL ser executado.
Figura 7 - GPUs em série

Fonte: PIOTROWSKI, 2022.

Algumas das desvantagens citadas foram superadas ao longo dos anos, como
a utilização de um resistor no adaptador para simular um monitor e, também, o uso de
uma placa mãe com um custo-benefício superior para utilizar as GPUs, tornando seu
uso mais conveniente para a mineração de Bitcoin, permitindo um sistema apenas
com itens essenciais e evitando o visual comum de um computador convencional, que
atrapalhava ainda mais o problema de dissipação de calor.
Devido ao calor gerado, as operações para minerar Bitcoin com GPUs que
tinham mais eficiência eram alocadas para espaços como armazéns (Figura 9) com
grande volume de ar para resfriamento e com taxa de energia industrial, vantajosa por
ser mais acessível financeiramente (TAYLOR, 2013).
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Figura 8 - Data center com GPUs

Fonte: Blockchain hosting, 2022.

3.3 FPGA

Entre o final de 2011 e o início de 2012, inicia-se a utilização dos chips FPGA
desenhados especialmente para mineração de Bitcoin, sendo configurados para
executar da forma mais eficiente o algoritmo do SHA-256. O FPGA é um processador
altamente programável, que tende a ser mais caro que CPUs e GPUs, mas por outro
lado é eficiente no uso de eletricidade, uma melhoria comparada ao uso de GPUs
(COCCO, 2016).
Com isso, um fator de extrema relevância que surgiu com o início dos FPGAs
é o custo da eletricidade, pois caso a mineração esteja sendo realizada em que a
eletricidade é mais acessível financeiramente, o investimento ocorre de maneira
antecipada devido à obtenção de FPGAs. O valor do investimento poderá ser
descontado ao longo do tempo pelo benefício da economia de energia.
Inicialmente, o maior desafio envolvia a otimização do design possível de ser
utilizado em uma variedade de FPGAs, onde foi possível após um único módulo de
SHA-256 ser replicado a partir de um fator de desenrolamento.
Com esse desenrolamento completo, o módulo criaria um hardware diferente
para cada uma das 64 rodadas do algoritmo, separados por registros de pipeline, que
conteria o resumo do hash em execução. O teste de cada hash prosseguiria no
pipeline, um estágio por vez, permitindo um teste por ciclo, aumentando a eficiência.
Esta abordagem encontrou como uma das principais barreiras, elevada necessidade
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de registradores sendo alocados, devido a todas cópias necessárias do bloco de 512
bits exigido no algoritmo do SHA-256.
Outro desafio está relacionado com o consumo de energia na mineração de
Bitcoin elevado em comparação às outras atividades a serem desenvolvidas em uma
FPGA convencional. Esse processo não garantia corrente suficiente e nem dissipação
de calor para sustentar o uso. Para resolver essa problemática, foi essencial a
personalização das FPGAs diminuindo custos desnecessários em peças RAM e de
entrada/saída de dados, por outro lado, houve maior concentração e fornecimento de
corrente e dissipação de calor no circuito (TAYLOR, 2013).
As adaptações realizadas nas FPGAs para mineração iniciaram com um
hashrate de 100 MH/s e atingiram até 400 MH/s, como mostra a Tabela 4, com os
modelos da Icarus. As placas também evoluíram para quatro chips, como a ModMiner
Quad atingindo 800 MH/s, mas destaca-se a FPGA da Butterfly Labs que oferecia
duas opções, uma mais simples que atingia 820 MH/s e o rig BFL RIG que era
composto por 42 FPGAs da Altera que atingiam 650 MH/s cada, totalizando 25,2 GH/s.
Tabela 4 – Comparação entre FPGAs
FPGA
Bitcoin Dominator X5000
BitForce SHA256 Single
Butterfly Labs Mini Rig
Icarus
ModMiner Quad
X6500 FPGA Miner

Hashrate
(MHash/s)
100
832
25.200
380
800
400

Eficiência
(Mhash/J)
14,7
10,4
20,2
19,8
20,0
23,2

Potência (W)
7
80
1.250
19
40
17

Fonte: Adaptado de CBECI, 2022.

3.4 ASIC

O Application-specific Integrated Circuit (ASIC) é um processador destinado à
execução de uma única tarefa. Especificamente para a mineração de Bitcoin, a tarefa
primordial é o processamento de modo mais eficiente do algoritmo SHA-256. Devido
à crescente popularização do Bitcoin, o desenvolvimento de ASICs foi fundamental
para atender a necessidade de maior velocidade, destacando-se a partir de 2013 para
realizar tal procedimento, proporcionando um crescimento na indústria de
semicondutores desde então (BHASKAR, 2015).
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Comparando as FPGAs com os ASICs, tem-se que o uso de FPGA torna-se
obsoleto para a mineração de Bitcoin, visto que apresentam um custo benefício
menor.
Apesar de tornar obsoleto o uso de FPGAs, como os ASICs detêm uma
tecnologia criada para executar uma função específica, acarreta-se em uma
concentração no potencial de mineração. Com isso, ameaça-se seriamente a
segurança da rede e, por essa razão, posteriormente, houve o surgimento de outras
criptomoedas que se utilizam de algoritmos “resistentes” à ASIC, no qual têm como
principal característica serem seriais e intensivos em memória atrapalhando a atuação
da ASIC (DUONG LE, 2021).
As características particulares do algoritmo dessas criptomoedas fazem com que
seja exigido um alto número de loops e uma dependência entre loops e memória,
diminuindo o desempenho e aumentando os custos de fabricação para cada ASIC, o
que limita recursos de hardware com flexibilidade, e consequentemente contraria a
ideia da tecnologia (DUONG LE, 2021).
Esse cenário proporcionou a criação de outras criptomoedas de menor valor,
denominadas LiteCoins, no qual tem-se pesquisas de otimização de hardware e
utilização de FPGAs para mineração como a apresentada por Vu Trund, que utiliza a
arquitetura Multi ROMix Scrypt Accelerator (MRSA) para mineração.
A partir do apresentado é perceptível que há um amplo caminho a ser percorrido
para utilizar FPGAs na mineração, mesmo que para a mineração de Bitcoin o uso de
ASICs seja mais benéfico.
Os ASICs destinados para mineração de Bitcoin foram evoluindo para outros
protocolos de mineração, o que tornou a área interessante e atrativa para o
desenvolvimento de arranjos de circuitos integrados para a fim de aumentar a
velocidade e reduzir o tamanho e os gastos de energia (VRANKEN, 2017).
A Tabela 4 indica a evolução dos processadores e destaca como esse processo
foi acelerado após o ano de 2012. Esse período foi retratado historicamente pelo valor
de mercado do Bitcoin que estava estagnado e que em seguida teve uma ascensão
que provocou um maior interesse na mineração por meio dos ASICs que apesar de
ter um custo inicial maior, promoveriam maiores lucros no longo prazo (TAYLOR,
2017).
Outro fator relevante que favoreceu o uso de ASICs foi o crescimento
exponencial da dificuldade para minerar um bloco inviabilizando a mineração
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individual por meio de CPUs e GPUs que detinham menor capacidade de hashrate
(TAYLOR, 2017).
Essa situação desencadeou a criação da mineração em grupo, no qual os
mineradores somavam suas potências computacionais e distribuíam os ganhos
conforme a contribuição de cada minerador. A prática de mineração em grupo
postergou toda evolução proporcionado pelas ASICs (ROSENFELD, ANO), visto que
em novembro de 2010, período equivalente à introdução de GPUs, já era possível
notar o surgimento de grupos de mineradores que detinham menor hashrate e
garantiam lucros mais estáveis ao longo do tempo (TAYLOR, 2017).
Consequentemente, algumas tecnologias foram desenvolvidas com objetivo de
ampliar a viabilidade de ASICs para a mineração de Bitcoin, tais como: consumo de
energia (1), dissipação de calor (2) e espaço de hardware (3).
Para alcançar essa viabilidade, trabalha-se em duas etapas diferentes no
processo percorrido pelo algoritmo do SHA-256 para garantir melhorias no
desempenho da ASIC: message expander (1° etapa) e message compressor (2°
etapa), que são algoritmos executados através de arquiteturas de processadores.
O objetivo seria utilizar menor quantidade de registradores e otimizar os
cálculos já realizados na segunda etapa, na qual utiliza-se três somadores, além de
duas funções lógicas para σ1 e σ0, que são funções modificadas pela entrada. A
Figura 10, exemplifica o loop realizado no algoritmo do message expander e como as
variáveis σ1 e σ0 estão inseridas na arquitetura.
Figura 10 - Código Message Expander

Fonte: Taylor, 2017.

A Figura 11 exemplifica o circuito de cálculo do algoritmo e, pode-se visualizar
ao expandir esse bloco todos os 64 loops no algoritmo citado no código da Figura 10
(PHAM, 2020).
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Figura 11 - Circuito convencional para o message expander

Fonte: PHAM et al, 2020.

A Figura 12 indica as primeiras 15 execuções, nas quais não há o envolvimento
de cálculos, além disso, é observado somente registradores de 512 bits ou de 16
registradores de 32-bits (PHAM, 2020). A segunda parte da Figura 12 (representada
pelos blocos 16, 42 e 63), envolve circuito elétrico, diferente das demais (blocos 0, 15
e 16). Como essa etapa é percorrida por 3 blocos de algoritmo SHA-256, envolve até
144 circuitos, mostrando que a otimização desta etapa traz diversos benefícios
(PHAM, 2020).
Figura 12 - Protótipo proposto por Pham

Fonte: PHAM et al, 2020.

Utilizando-se da arquitetura double SHA-256 accelerator (BARKATULLAH,
2015), juntamente com modificações no algoritmo SHA-256 as constantes de padding
+ length foram melhor operadas no algoritmo de SHA-256. Além disso, obteve-se
novos circuitos dispostos de maneira mais otimizada equivalentes aos visualizados na
Figura 11, tornando mais eficiente a criação de um hash possível e válido (PHAM,
2020).
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Figura 13 - Circuitos possíveis propostos

Fonte: PHAM et al, 2020.

Os circuitos da arquitetura double SHA-256 accelerator foram dispostos
proporcionando ganhos em quantidade de hardware necessária para a montagem da
segunda e terceira etapa do SHA-256. O procedimento diminuiu o uso dos somadores
de 32 bits para 19% e das portas lógicas XOR para 16,5% (PHAM, 2020). Ademais,
obteve-se ganhos de 17% na área de placa utilizada e também redução no consumo
da célula interna em 16%, além de ganhos em taxa de processamento (PHAM, 2020).
Já a pesquisa realizada por Flavius Opritiou (2017), otimizou a estrutura do
algoritmo SHA -256 por meio de Carry Save Adder (CSA) que foram interconectados
para operar simultaneamente, gerando soma por estruturas de Carry Propagate Adder
(CPA), as quais carregam uma informação por bit, podendo afetar a informação dos
próximos dados, ou seja, atuando de forma adequada para o uso no algoritmo do
SHA-256.
Devido a relação utilizada para calcular a próxima palavra para o algoritmo do
SHA-256 utilizar apenas 4 palavras, sendo as mesmas para as próximas 16
interações, conforme o próprio algoritmo apresentado na Figura 10, a arquitetura
utilizada permitiu que fossem armazenadas apenas 16 palavras do message expander
ao invés das 64 normalmente utilizadas. Portanto, com esse estudo obteve-se a
arquitetura que pode ser visualizada na Figura 14.
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Figura 14 - Arquitetura proposta para cálculo do SHA-256

Fonte: OPRITOU, 2017.

Comparando-se o estudo de Pham (2020) e Opritou (2017), pode-se notar que
apesar da arquitetura de Pham ocupar uma área consideravelmente maior, 9 mm², do
que a segunda arquitetura de 0,5 mm², a eficiência da primeira é quase 3 vezes maior,
principalmente, por conseguir reduzir o número de ciclos para gerar um hash de 195
ciclos por clock para 1, fazendo com que mesmo trabalhando com uma frequência
quatro vezes menor, obtenha-se melhor desempenho (PHAM et al, 2020).
Portanto, pode-se concluir que todas essas arquiteturas buscam alinhar com
as reduções de uso de portas lógicas e modificações de disposição dos circuitos tanto
a questão de calor gerado, espaço ocupado e, principalmente, a eficiência de geração
de hashrate que pode ser medida alinhando a capacidade de testar novos hashes
com a eficiência energética, obtendo a unidade de medida: hash/joule.
A arquitetura de Pham foi testada em uma FPGA, obtendo um hashrate de 333
MH/s para um consumo de energia de 2,49 W, com uma eficiência de 133,7 MH/J, ou
seja, um modelo competitivo para 2020.
Mesmo com muitas tecnologias para ampliar o desenvolvimento e uso das
ASICs, um dos principais problemas da implementação desses novos projetos é o alto
custo do produto final e o fato da tecnologia tornar-se obsoleta rapidamente,
principalmente, tratando-se de mineração de Bitcoin, pois a eficiência é um fator
relevante para manter-se competitivo na área, e como é observado neste estudo, ela
evolui rapidamente.
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Essa evolução pode ser notada pelo estudo apresentado por Barkatullah
(2013), o primeiro pesquisador a utilizar a otimização do algoritmo SHA-256, que foi
base para o primeiro projeto apresentado. O pesquisador iniciou o projeto em junho
de 2013 e terminou em setembro de 2014. Durante esse período, a capacidade total
da rede e a dificuldade para encontrar o hash aumentou duas mil vezes
(BARKATULLAH, 2013).
Esse aumento de dificuldade e a queda do preço do Bitcoin no período,
tornaram a tecnologia desenvolvida obsoleta pouco tempo após o lançamento. Isso
evidência que apesar de novas tecnologias envolvendo ASICs sempre estejam sendo
desenvolvidas, mantendo o mercado aquecido, deve-se ter uma preocupação com o
tempo necessária para esse desenvolvimento.
Esse parâmetro competitivo também pode ser demonstrado comparando
mineradores industriais, ou seja, mineradores de Bitcoin em larga escala, com
operações de data center. Nessa comparativa é observado diversas familiaridades,
tais como o uso de hardware de ponta para obter lucros, pelo qual fatores como custo
de energia, dispersão de calor e outros já citados influenciam na produtividade geral.
Como as tecnologias de hardware, com menor tamanho em nanômetros,
influenciam no desempenho, gasto de energia e no resfriamento, tem-se que esse
parâmetro afeta diretamente na quantidade de energia gasto obtendo maior eficiência,
o que torna a métrica energia consumida versus eficiência de extrema relevância.
Essas tecnologias desenvolvidas de forma rápida, afetam justamente nessa
métrica para os mineradores de Bitcoin, pois ocasionam uma obsolescência dos
processadores e tecnologias utilizados.
Um exemplo disso são questionamentos sobre a capacidade da redução de
chips, os quais em 2016 estavam na ordem de 16 nanômetros em tecnologias
avançadas (SZMIGIELSKY, 2016) e, atualmente, os chips atingem a escala de 5
nanômetros em processadores como a Antminer S9 PRO HYD e utiliza, ao invés de
imersão em líquidos, resfriamento pela passagem de água que representam o
permanente desenvolvimento de novas tecnologias (BITMAIN, 2022).
A Figura 15 representa a evolução completa das tecnologias comentadas neste
capítulo e toda sua trajetória até o ano de 2017, notando-se que a dificuldade esteve
em ascensão conforme as tecnologias evoluíam chegando ao valor de 1 trilhão, que
representa a necessidade gerada pelo próprio do Bitcoin para troca de processadores
devido a obsolescência das tecnologias que não entregam a mesma eficiência.
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Figura 15 - Trajetória das tecnologias e o nível de dificuldade de mineração

Fonte: TAYLOR, 2017.

A análise de Taylor (2017), reflete o equívoco de autores com relação ao
tamanho do chip, citando como exemplo Szmigielsky (2016), e avanço tecnológico de
processadores (Figura 15), visto que o desenvolvimento tecnológico foi vasto e
ocorreu de forma exponencial. Ademais, o avanço nos níveis de dificuldade de
mineração, exige que o sistema aumente sua eficiência, e por consequência, ocorre
a diminuição dos chips, como observado na Figura 16. O resultado desses avanços
são evidentes: otimização de espaço (1) e eficiência dos processadores (2).
Figura 16 - Evolução dos ASICs

Fonte: Adaptado de BLOCKCHAIN, 2022.
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Além da evolução dos processadores envolvidos na mineração de Bitcoin por
ASIC (Figura 16), a Figura 17 apresenta o avanço da competição das tecnologias
utilizadas, no qual com o avanço da dificuldade tem-se uma diminuição no lucro obtido
por hashrate conforme avançou-se na eficiência dos processadores (TAYLOR, 2017).
Figura 17 - Lucro pela mineração e eficiência dos processadores

Fonte: Taylor, 2017.

Essa diminuição nos lucros apontada (Taylor, 2017) prova-se até hoje ao
analisar dados mais recentes, onde estima-se um ganho de US$0,195 para cada TH/s
para março de 2022, utilizando como base o lucro diário médio pelos mineradores por
volta de US$ 39 milhões e um hashrate na rede de 200 EH/s (Exahash)
(BLOCKCHAIN, 2022).
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Logo, comparando-se o mesmo poder de hashrate utilizado na mineração
utilizado em 2016 com 2022 tem-se uma redução de 10 vezes no lucro, no qual
alcançava US$ 0,002 por GH/s da rede na época.
A Figura 18 expande o estudo de Taylor (Figura 17), onde resume toda a
evolução durante os anos trazidos pelos ASICs desde 2012, comparando-se as
tecnologias de chips utilizadas e o preço valor obtido por dia a partir da eficiência
média medida no hashrate. Como o valor obtido na Figura 18 é convertido dia-a-dia
elimina quaisquer possíveis valorizações ou desvalorizações no tempo do Bitcoin para
uma melhor análise dos efeitos dos processadores.
Figura 18 - Lucro versus eficiência das ASICs

Fonte: Adaptado de BLOCKCHAIN, 2022.

Pode-se observar pela Figura 18 que até o ano de 2012, época que se utilizava
de CPUs e GPUs, poderia se obter US$ 3.000,00 por TH/s disponível. Como as CPUs
detinha um hashrate entre 6 kH/s até 100 kH/s em i7 de maior geração e as GPUs
estavam na ordem de 2 MH/, tornando possível um lucro elevado. Esse exemplo
demonstra a incerteza nos processadores utilizados no início desde em relação a
quantidade e também em quais estavam sendo utilizados, visto que a situação se
apresentava como uma clara oportunidade de lucro mesmo tratando-se de um tema
novo.
Todavia, com as tecnologias atuais, no qual é totalmente factível obter-se essa
velocidade com as novas ASICs de 5 nm que alcançam até 150 TH/s, reforça-se como
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a evolução dos hardwares aconteceu de forma exponencial e que também os ganhos
são mais factíveis com o que é apresentado de tecnologia devido a estabilidade e
importância da criptomoeda.
A Figura 19 representa esse avanço por meio do consumo de energia,
comparando o consumo de energia por TH/s, fortalecendo que apesar do aumento da
concorrência e maior velocidade de novas tecnologias, tem-se também um melhor
aproveitamento energético pelos novos processadores utilizados na mineração.
Figura 19 - Consumo de Energia (Watts/s) por Hashrate (TH/s)

Fonte: Adaptado de BLOCKCHAIN, 2022.

Portanto, assim como os ganhos em dólares caem por conta de uma maior
eficiência dos hardwares, diminui-se o consumo de energia em Watts comparado com
o total de hashrate empregado, visto que as máquinas conseguem realizar melhor a
busca pelo hash consumindo menos energia.
Além dessa análise, por meio da Figura 19, é válido observar que a relação
pode ser dada de outra maneira por meio da análise de grandeza representada em 3,
que será utilizada posteriormente.
𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠
𝐽
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=
∗
= 𝐽/𝑇𝑒𝑟𝑎ℎ𝑎𝑠ℎ
𝑇𝐻/𝑠
𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑒𝑟𝑎ℎ𝑎𝑠ℎ

(3)

Com base nos dados de hashrate e de consumo do índice Cambridge Bitcoin
Electricity Consumption Index (CBECI), estudou-se, também por meio da Figura 19, o
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consumo médio de energia analisado pela evolução dos processadores, notando-se
algumas grandes diferenças desde o início da mineração com as CPUs e GPUs.
Em 2012, o hashrate de cada equipamento estava na ordem de 2 MH/s para
as GPUs mais modernas e com base na relação, tem-se um consumo de 2 Watts por
GPU, o que é totalmente irreal, mostrando, de fato uma dificuldade a ser estudada:
consumo de energia pela mineração de Bitcoin.
Mesmo com as adversidades e problemas relacionados à obtenção de dados,
nos tempos atuais, os estudos e índices vem se atualizando e aprimorando devido a
relevância do Bitcoin. Portanto, notou-se por alguns autores de que parte significativa
do hardware utilizado na mineração de Bitcoin não é substituído no mesmo período
de que há o lançamento de um processador conforme suspeitava-se (DE VRIES,
2020).
É possível observar esse efeito com base na Figura 19, no qual mesmo que
exista tecnologias como os ASICs que alcançam uma eficiência de 40 J/TH tem-se
que a média de consumo ainda está por volta de 180 J/TH com os números atuais.
Esses resultados geram a discussão de custo-benefício, eficiência dos processadores
e disponibilidade de novas tecnologias, assim como vida útil das máquinas para
encontrar um valor mais exato para o consumo de energia para esta finalidade que
será discutida no próximo capítulo.
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4

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E IMPACTOS NO SETOR ELÉTRICO

No mundo globalizado, a eletricidade está assumindo cada vez mais um papel
central no dia-a-dia, seja por meio de utensílios domésticos, mobilidade urbana,
iluminação, aquecimento ou refrigeração, por exemplo. O crescimento na utilização
vem aumentando de forma constante, de maneira que 20% de todo consumo de
energia mundial seja proveniente da eletricidade, patamar nunca alcançado devido a
utilização de outros combustíveis como gasolina nos transportes (WEO, 2021).
Além disso, estima-se que esse crescimento acelerado continuará e, por meio
de cenários de emissão zero de poluentes, esse consumo de energia pode chegar a
50% de todo consumo de energia mundial (WEO, 2021).
Por isso, esse cenário leva a reflexões de como é a geração dessa energia,
seja por meio de termoelétricas ou de energia renovável, mas também, do
crescimento de futuras demandas inesperadas que podem levar a gastos energéticos
não esperados por um país.
4.1 Demanda energética mundial e no Brasil

O crescimento no consumo de energia elétrica no mundo atingiu, em 2004, 20,5
MWh por pessoa no mundo inteiro. Dessa média, pode-se retirar que da população
presente nos países desenvolvidos ainda há uma disparada ainda maior, com 91,8
MWh de consumo per capita nos EUA e 54,9 MWh pelos países da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que é composta por países
como Alemanha (GOLDEMBERG, 2008).
Logo, estima-se que com o desenvolvimento econômico de outros países e
regiões do planeta esse crescimento elevará a demanda energética mundial
(GOLDEMBERG, 2008).
Apesar disso, há um balanço para o crescimento da demanda, pois apesar de
ela ser resultado do crescimento do PIB e, consequentemente, do desenvolvimento
de um país, ela também depende do desenvolvimento da intensidade energética da
economia (GRAUSS, 2011).
A intensidade energética na economia tende a diminuir ao longo do tempo, já
que é resultado de vários fatores, como: melhoria na automação e tecnologias
envolvendo energia; políticas energéticas mais eficientes e também mudanças na
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estrutura industrial de alguns países que podem estar migrando para o setor de
serviços, alocando as indústrias em regiões mais baratas (GRAUSS, 2011).
Com base na Figura 20, estima-se que a demanda mundial de energia, seja
elétrica ou por combustíveis e calor, cresça de 81.400 TWh para 158.600 TWh em
2050, além disso, espera-se que o setor que mais apresente crescimento seja o de
transportes, crescendo cerca de 117%, enquanto o de agricultura mais construção,
estima-se um crescimento mais devagar, crescendo apenas 36%.
Figura 20 - Demanda energética mundial em TWh

Fonte: GRAUSS, 2011.

Desse crescimento de gasto de energia total, sabe-se que parte do consumo
advindo do setor de transportes será feito por eletricidade, além de avaliar que outras
áreas que há um uso extensivo de eletricidade, como a indústria e a agricultura,
também apresentam um crescimento mais acelerado.
Com base nos crescimentos econômicos e políticas adotadas, estima-se que a
China detenha cerca de 33.600 TWh desse consumo mundial de energia, cerca de
20%, superior aos EUA somados ao Canadá, onde estima-se um consumo de 29.700
TWh (GRAUSS, 2011).
Logo, esses números indicam que os países que apresentam crescimento
acelerado e grande potencial de crescimento populacional são os maiores candidatos
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para uma demanda cada vez maior de energia, visto que outro país próximo, como a
Índia, alcançaria 16.600 TWh, ou seja, quase um terço da demanda mundial
consumida estaria concentrada em dois países em 2050: Índia e China.
O estudo realizado por Grauss em 2011, comparado ao último relatório da
World Energy Outlook (WEO) em 2021, confirma os crescimentos apontados, pois
neste após retomada da economia houve um aumento na demanda por tecnologias e
combustíveis, mesmo que esses efeitos pós pandêmicos atrasam algumas mudanças
mais sistemáticas e permanentes no setor energético que são as energias renováveis
e também o uso veículos elétricos para mobilidade pessoal.
A partir desse estudo confirma-se o fato que países em grande expansão, como
a China, apresentam gastos energéticos maiores, sendo que após a retomada em
2021, já há um gasto 10% maior que se comparado a 2019, sendo boa parte atendido
por usinas de carvão (WEO, 2021).
Mundialmente, o setor industrial aparece como um dos maiores consumidores
de energia totalizando 40%, sendo proveniente principalmente por combustíveis
fósseis. O gasto neste setor é acarretado pela fabricação de produtos e realização
das logísticas responsáveis pelo abastecimento de matéria prima, como o ferro e o
aço.
Isso acarreta com que todo esse crescimento vá para regiões com países
emergentes como a África e o Sul da Ásia provocando um maior consumo de energia
nessas regiões que além de entregar uma matéria-prima com uma logística mais
barata e fácil, também tem uma energia mais barata (WEO, 2021).
Outro setor vinculado a indústria que é grande responsável pela demanda de
energia global é o setor de transporte, com um consumo estimado para 36.000 TWh
em 2030, sendo boa parte ainda com combustível fóssil.
Esse alto consumo por combustíveis fósseis deve-se às tecnologias que ainda
não foram comercializadas em sua maioria nos países subdesenvolvidos, onde a
maior parte da demanda está concentrada. Mesmo com esse panorama, espera-se
um incremento na utilização de veículos elétricos nos países em desenvolvimento
similar ao efeito que ocorre atualmente em países mais desenvolvidos.
Pode-se verificar essa situação pela Figura 21, onde apresenta-se dois
cenários para redução de poluentes: o cenário de emissão zero de carbono ou Net
Zero Emissions (NZE) e o Announced Pledges Scenario (APS).
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Figura 21 - Cenários de consumo de energia (TWh) no setor de transporte

Fonte: WEO, 2021.

Por meio desses cenários estima-se que as tecnologias envolvendo veículos
elétricos irão provocar um aumento no consumo de eletricidade no Brasil e no mundo.
Estima-se que em 2031 haverá um consumo entre 144 TWh e 434 TWh a depender
da frota de veículos em circulação no Brasil, que traz uma circulação de 25% da frota
brasileira composta por veículos elétricos (BARAN, 2012).
Por meio da Figura 22, nota-se que este consumo corresponde a no mínimo
26% da eletricidade consumida em 2020 e possivelmente 15% da eletricidade gasta
em 2031 nos cenários apresentados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o
que é elevado.
Figura 22 - Cenários de demandas energética no Brasil

Fonte: EPE, 2021.
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Embora a premissa realizada por Baran seja otimista para a tecnologia de
veículos elétricos, visto que propõe um cenário com 25% frota elétrica no qual temos
apenas 72 mil carros elétricos ou híbridos em circulação dentre os 58 milhões de
carros, ou seja, cerca de 0,1% desse total, esse cenário nos alerta para como novas
tecnologias podem impactar o consumo de eletricidade de um país (IBGE, 2021).
Isso pode ser notado, pois a depender do nível tecnológico do país e algumas
condições que favoreçam a implantação da tecnologia, pode-se transformar a maneira
com que aquele país é visto e como a energia é gasta, pois comparando-se o Brasil
com outras regiões mais desenvolvidas, como a Europa, nota-se que nestas regiões
10% dos novos veículos adquiridos já são elétricos.
Logo, a partir desse contexto sobre carros elétricos, existem características da
mineração de Bitcoin que mostram ser uma tecnologia relevante e estar presente em
alguns países mais rapidamente que outros, ocasionando um aumento elevado no
consumo de eletricidade nestes países.
4.2 Demanda energética pela mineração de Bitcoin

Em 2021 estimou-se que o consumo advindo da mineração de Bitcoin esteja
por volta de 120 TWh por ano, ou seja, um valor maior que o consumo de países como
Argentina que tem uma população de 45 milhões de pessoas (CRIDDLE, 2021).
Além disso, o consumo estimado para uma transação de Bitcoin saiu de 1,17
kWh em 2021 para 2,26 kWh em 2022, um aumento de quase 100%. Comparando
esse gasto aos meios mais usuais, como as realizadas pelos cartões da empresa
Visa, nota-se que há uma enorme diferença entre as tecnologias, visto que nesse
último há um consumo de cerca de 150 kWh para 100 mil transações (BEST, 2022).
Apesar de ser possível estimar com certa precisão o poder computacional
necessário para toda a rede Bitcoin, há uma dificuldade em precisar quais máquinas
estão operando na rede, o que altera a eficiência total do sistema, gerando um desafio
estimar o valor exato do consumo de energia pela mineração de Bitcoin (DE VRIES,
2018).
Para o melhor entendimento da variação do consumo a partir de máquinas
diferentes, De Vries comparou a máquina Antminer S9, que gera 14 TH/s com 1.370W,
com o Playstation 3, que gera 21 MH/s com 60 W, denotando que seriam necessários
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500 mil videogames para obter o mesmo poder computacional com um consumo de
40 MW.
Todo esse cenário levou a definição do custo mínimo marginal que se trata do
entendimento de quais processadores estão aptos a oferecer rentabilidade na
atividade a partir do preço de mercado da criptomoeda, custo de energia e a
dificuldade da rede. Com isso, permitiu estabelecer quais as possíveis máquinas que
estão ligadas no sistema (HAYES, 2015).
Por meio dessa hipótese e estipulando um valor fixo global de custo de energia
em US$0,05 por kWh conseguiu-se estipular com maior precisão os processadores
que estariam ligados no sistema e baseou algumas das teorias apresentadas
posteriormente, onde é proposto modelos que estimam o consumo da mineração.
Apesar de basear os próximos estudos, entende-se que essas deduções
consideradas são aproximações, pois não avaliam variações no valor de custo de
energia global que podem propiciar rentabilidade com o uso de máquinas com menor
eficiência, além de não avaliar possíveis mineradores que atuam com prejuízo
momentâneo visando uma futura valorização do Bitcoin.
4.2.1 Modelo CBECI

O CBECI é responsável pelo modelo baseia-se numa metodologia que coleta
dados via Application Programming Interface (API) desde setembro de 2019
fornecidos por várias pools de mineração como hashrate, IPs para encontrar o país
de origem e o período de mineração para rastrear a distribuição geográfica do
hashrate total do Bitcoin ao longo do mundo e também buscar um valor aproximado
da energia consumida pela criptomoeda no que tange à mineração (CBECI, 2022).
O método para a avaliação da distribuição de hashrate pelo CBECI é chamado
de Top Down, onde gera-se primeiramente uma visualização do todo e em um
segundo momento filtra-se em partes menores. Essa técnica foi a escolhida pois
oferece um equilíbrio entre dados e confiabilidade.
Os fatores prejudiciais no modelo são os serviços de virtual private network
(VPN) que camuflam a localidade original dos endereços de IP dos computadores e a
dificuldade de acesso aos dados de piscinas de mineração na China. Isso faz com
que o hashrate total avaliado, seja menos que 50% do hashrate total da rede, como
apresentado na Tabela 5.

47

Todavia, esse método apresenta-se eficaz e é induzido a entender que a outra
parte do hashrate que é colocado na China realmente é válida, pelo baixo custo de
estrutura apresentada no país e pela dominância de piscinas de mineração chinesas
nesse mercado (CBECI, 2022).
Os dados apresentados na Tabela 5 são relativos a quatro empresas de
mineração que operam de maneira independente, esse fator permite verificar um
número maior de anomalias em relação ao conjunto de dados utilizado na metodologia
e validar os dados fornecidos.
Tabela 5 – Média estimada do hashrate global utilizado no CBECI
Período

BTC.com

Poolin

ViaBTC

Foundry Hashrate Global

Set/19 – Abr/20

X

X

X

37%

Mai/20 – Jan/21

X

X

X

32%

Fev/21 – Abr/21

X

X

X

X

35%

Mai/21 – Ago/21

X

X

X

X

34%

Fonte: Adaptado de CBECI, 2022.

Além do hashrate da rede é necessário para o cálculo de consumo identificar a
eficiência das ASICs que estão minerando, pois, com base na Equação 4 que teremos
o gasto total de energia:
𝐸 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = ℎ𝑎𝑠ℎ𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝜂

(4)

Sendo η a eficiência energética dada em J/Hash.

Para o modelo do CBECI foram avaliadas 103 ASICs diferentes desde 2012 e
utiliza-se todas que continuam sendo viáveis economicamente, devido a sua eficiência
energética e o custo da energia, que também foi fixado em US$0,05 por kWh.
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Isso faz encontrarmos a Equação 5 para as ASICs disponíveis no estudo, onde
almeja-se encontrar somente as ASICs lucrativas.
𝐶𝑒𝑙𝑒𝑡 ∗ 𝜂
≤0
𝐿𝑃𝐻

(5)

Sendo:
LPH - Lucro por hashrate de BTC convertido em USD [USD/hash]
Celet - Custo de energia elétrica por Joule [USD/J]

Adotando o custo de energia citado de US$ 0,05 e que 1 kWh equivale a 3,6
MJ, tem-se um LPH (Lucro por hashrate) de 0,21*10-12 (USD/hash), baseado nos
valores de abril de 2022 onde a cotação média do Bitcoin foi de US$ 43.371,00 e teve
um hashrate médio do último ano de 207.262 TH/s (COIN METRICS, 2022).
Além disso, com base nestes parâmetros é possível dizer que a eficiência
mínima da ASIC deve ser de 0,0151 J/GH e, a partir deste valor cria-se hipóteses com
base em dois limites: a banda inferior e a banda superior, para estimar as
extremidades de consumo.
A banda inferior definirá qual o menor consumo de energia possível, que é dado
quando todos mineradores estão usando as máquinas mais eficientes disponíveis no
mercado. Além dessa premissa, assume-se outra variável, ainda não mencionada,
que é o Power Usage Effectiveness (PUE) da mineração, que é o valor gasto para
manter totalmente a operação, avaliando outros gastos, por exemplo, com
refrigeração e equipamentos de suporte, sobre o valor de energia gasto propriamente
com a finalidade da operação, no caso a mineração de criptomoeda (CBECI, 2022).
No estudo do CBECI utiliza-se o valor 1,01 para o PUE da banda inferior para
considerar eventuais gastos extras de energia, avaliando que são os menores
possíveis. A Equação 6 identifica o cálculo para o PUE e a Equação 7 o cálculo da
banda inferior: Einferior

𝑃𝑈𝐸 =

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

Einferior = 𝜂 ∗ ℎ𝑎𝑠ℎ𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑃𝑈𝐸 ∗ 60 ∗ 60 ∗ 24 ∗ 365,25

(6)

(7)
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Na Equação 7 o η representa o rendimento da máquina com maior eficiência
disponível e os outros valores constantes são utilizados para definir a energia gasta
no intervalo de um ano. O processador considerado nessa banda foi o Bitmain
Antminer S19 XP 140TH com 0,0215 J/GH, mas tem-se disposto na Tabela 6 o
consumo de energia para outros modelos de processadores.
Tabela 6 – Modelos e consumo na banda inferior
Modelo

Eficiência (J/GH)

Consumo (TWh)

Antminer S9

0,098

135,86

Antminer S7

0,250

345,83

Antminer S5

0,511

706,86

Ebit E10

0,090

124,62

AvalonMiner 821

0,109

150,78

AvalonMiner 761

0,150

207,50

AvalonMiner 741

0,160

221,33

Bitfury B8

0,130

179,83

Fonte: CBECI, 2022.

A banda superior utiliza-se de premissas inversas em relação a banda inferior,
logo, os mineradores utilizam máquinas com a pior eficiência possível e assume-se
um PUE não tão efetivo com o valor de 1,2. Utilizando-se das mesmas equações e do
limite de eficiência energética para uma ASIC ser lucrativa, obtém-se que a banda
superior é de 402 TWh (CBECI, 2022).
Ressalta-se que nas avaliações citadas foi utilizada uma eficiência mínima com
base em valores de abril de 2022 para todos os meses seguintes do ano, a fim de
obter uma estimativa do consumo a partir do modelo apresentado. Um modelo mais
ideal e coerente é utilizar uma média ponderada entre eficiências mínimas nos
períodos que nos leva ao valor de 350 TWh para banda superior apresentado no
estudo do CBECI.
Com base nas duas bandas apresentadas e na utilização de uma eficiência
média utilizada pelo CBECI, baseada na média ponderada a partir das vendas das
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duas ASICs mais utilizada, Antminer S7 e S9, tem-se uma estimativa de consumo de
energia 140 TWh para abril de 2022 pelo modelo apresentado.
4.2.2 Modelo dinâmico de consumo de energia pelo Bitcoin

Diferentemente do método desenvolvido pelo CBECI, de Vries propôs uma
alternativa para estimar o consumo de energia pela mineração rejeitando as
premissas estáticas propostas como, por exemplo, referenciar o consumo ao custo de
energia.
Por se tratar de uma moeda tem-se um valor afetado diretamente pela
confiança dos usuários e outros aspectos comportamentais o autor inseriu fatores
dinâmicos para determinação do consumo.
Para isso, dividiu-se a evolução do Bitcoin em três etapas possíveis para a
moeda: estágio de queda, onde a moeda se desvaloriza; estágio de manutenção,
onde a moeda mantém seu valor; e o estágio de crescimento, onde a moeda continua
a se valorizar de maneira contínua, conforme a Figura 23.
Figura 23 - Poder computacional do Bitcoin e Recompensa pela mineração

Fonte: De Vries, 2020.

Por meio da Figura 23, nota-se que durante o estágio de queda, tem-se que o
consumo de potência da rede Bitcoin para mineração cai proporcionalmente ao valor
da moeda, visto que é um efeito do desligamento de máquinas, no qual evita-se o
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consumo de energia num cenário de incerteza onde os ganhos podem ser reduzidos
(DE VRIES, 2020).
Por meio da Figura 23, nota-se que em um período de um mês tem uma
redução de um terço do poder computacional total da rede. Essa queda coincide com
uma queda nos ganhos dos mineradores e à medida que os ganhos caem, o mercado
torna processadores com menor eficiência ainda piores, devido ao cenário, fazendo
com que funcionem em condições abaixo do ideal ou que sejam desligados (DE
VRIES, 2020).
Logo, os dispositivos que funcionam com eletricidade relativamente cara ou
aqueles que exigem muito resfriamento adicional são os primeiros a serem
desligados, pois estão no custo limiar (HAYES, 2015).
Em contrapartida, na etapa de crescimento, pode-se notar pela Figura 23 que
não há uma correlação clara do valor do Bitcoin com o poder computacional da rede.
Esse fato deve-se por conta que em um mercado de queda, pode-se simplesmente
desligar os aparelhos, enquanto em tempos de crescimento, adquirir uma nova
máquina pode ser demorado ou relativamente mais caro pela alta demanda (DE
VRIES, 2020).
Além disso, na época de crescimento quando há uma estagnação do poder
computacional, pode-se haver utilização de equipamentos mais antigos e com menor
aproveitamento, todavia, com um valor de moeda maior, faz-se valer a pena. Além
dos equipamentos, outras regiões podem ser aproveitadas para mineração, dado a
restrições de alguns países, o que pode promover migrações no consumo de energia
entre países (DE VRIES, 2020).
Todos esses fatores levaram a De Vries calcular o consumo da mineração com
base em análises de vendas de ASICs e estimar qual seria a participação de mercado
de cada máquina, levando apenas em consideração ASICs que estavam presentes
no mercado por algum período e eram lucrativas.
A análise resultou em um consumo de 85,8 TWh a partir de uma eficiência
média ponderada de 0,0917 J/GH e pelo hashrate do período avaliado. Esse consumo
apresentado é superior ao levantado pelas premissas do CBECI, entre 73,1 TWh até
78,3 TWh, e também significa que é o dobro do consumo estimado no final de 2018,
demonstrando o crescimento deste consumo.
Huynh (2017) baseou-se nos períodos de mercado e da variação da potência
total da rede para estimar o consumo de energia. Huynh utilizou-se de dados de 2017

52

a 2019, no qual verificou estatisticamente a relação bidirecional entre o consumo de
energia e o retorno monetário do Bitcoin, além do volume de negociações da
criptomoeda, o qual tem relação com a potência total da rede (Huynh, 2021).
Outro ponto a se destacar dessa análise foi a utilização de dados referentes a
notícias e abertura de capitais das empresas, onde revela-se a quantidade de vendas
estimada para cada ASIC, possibilitando estimar uma participação de mercado e,
portanto, o consumo de energia, apesar de indicar a dominância da ASIC Antminer
S9 com 80% das vendas em 2018 (GALLERSDORF, 2020).
4.2.3 Outros estudos de consumo de energia pelo Bitcoin

Outros modelos também foram importantes por preceder a discussão do
assunto e ser referência por trazer mais aspectos relacionados ao consumo de
energia para discussão. Dentre esses estudos, pode-se citar o realizado por McCook
(2015); Marc Bevand (2017); Max Krause (2018) e Sinan Küfeoğlu (2019).
O estudo realizado por McCook utilizou-se de um conjunto de processadores
selecionados com base em notícias e pesquisas. Indicava-se que cerca de 80% das
máquinas utilizadas na mineração de Bitcoin eram as utilizadas pelas empresas que
fabricavam chips e os outros 20% eram processadores disponíveis no varejo. Essa
divisão foi utilizada para determinar uma média de eficiência dessas máquinas e com
o hashrate do Bitcoin no ano, estimou-se o consumo pela mineração (MCCOOK,
2015).
Os processadores apontados neste estudo com base na sua participação de
mercado foram: (1) Bitfury BF3500 com 35%; (2) KnC Neptune com 25%; (3) Cointerra
TerraMiner IV com 20%; (4) Antminer S2 com 15%; e (5) Antminer S3 com 5%. A partir
disso, o estudo estimou um consumo de energia de 1 TWh para o ano de 2015, abaixo
do apontado pelo CBECI de 4,4 TWh.
O estudo realizado por Marc Bevand avaliou o mercado de processadores mais
vendidos e comparou as vendas de várias fabricantes de ASICs como KnCMiner,
Spondoolies, Bitfury, Bitmain e Canaan. O autor dividiu os períodos conforme os
maiores lançamentos de cada fabricante e, com uma estimativa similar ao estudo do
CBECI, traçou a banda inferior e a banda superior, obtendo a Tabela 7 que representa
o consumo para três períodos do estudo (BEVAND, 2017).
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Tabela 7 – Consumo de energia pela metodologia de Bevand
Data

Banda Inferior

Estimativa Ideal

Banda Superior

(TWh)

(TWh)

(TWh)

26/02/2017

2,85

4,5

6,78

28/07/2017

5,61

7,15

10,93

11/01/2018

14,19

18,4

27,47

Fonte: Adaptado de Bevand, 2017.

O estudo realizado por Max J. Krause e Thabet Tolaymat utilizou-se da mesma
base de processadores estudado por Bevand e adicionou uma constante K referente
ao consumo dos processadores para o período, além de se utilizar da eficiência
energética do processador e o hashrate da rede conforme a Equação 8:
𝑃 (𝑀𝑊) = ℎ𝑎𝑠ℎ𝑟𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝜂 ∗ 𝐾

(8)

sendo:
P (MW) – Potência em megawatt
Hashrate – [hash/segundo]
η - eficiência do processador [Joule/hash]
K – Constante no valor de 3600 * 2,78*10-10 [segundo/hora]

Por meio da Equação 8, traçou-se o consumo médio dos anos de 2016 até julho
de 2018 a fim de analisar a viabilidade econômica da mineração do Bitcoin e seu
impacto ambiental. Esse estudo foi um dos únicos a resumir a eficiência dos
processadores a uma constante em um período tão longo de análise.
Por fim, o último estudo realizado por Küfeoğlu em 2019 analisou o uso
computacional na mineração de Bitcoin, baseando-se em 160 GB de dados do
blockchain do Bitcoin e de 269 modelos de hardware diferentes para precisar a
eficiência em cada período de tempo a fim de obter uma melhor precisão no consumo
de energia.
Notou-se a importância do avanço das tecnologias no consumo de energia via
mineração de Bitcoin, onde caso mantivesse a utilização de CPUs para mineração o
consumo seria de 11.000 TWh, ou seja, quase metade do consumo mundial
(Küfeoğlu, 2019).
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Além disso, obteve-se valores distintos para o consumo de energia, como no
maior valor de consumo de 2017, onde atingiu 129 TWh, distante do pico apresentado
pelo CBECI de 40 TWh. Notando que a diferença entre o consumo é dada,
principalmente, pela diferença dos processadores escolhidos em cada modelo e essa
distinção é mais clara em períodos de transição entre tecnologias (CBECI, 2022).
O estudo de Küfeoğlu mostrou uma outra abordagem para tratar da evolução
tecnológica dos hardwares e como isso interfere no hashrate e, portanto, no consumo
de energia.
Resumindo os modelos apresentados, tem-se os dados dispostos na Tabela 8
que compara os estudos de consumo de energia com o modelo do CBECI,
evidenciando a divergência entre os estudos e reforçando a dificuldade em estimar
um valor preciso para esse consumo, apenas encontrando-se, de maneira mais
confiável, bandas de consumo para estimar o impacto desse consumo.
Tabela 8 – Consumo de energia pela metodologia de Krause
Autor

Período

Consumo (TWh)

CBECI (TWh)

Malone

2014

0,01 – 0,87

4,40

McCook

2014

1,01

4,40

Bevand

2017

4,50 – 6,78

13,41

De Vries

2018

22,00 - 67,80

38,92

Krause

2016

2,48

5,09

Krause

2017

8,31

13,41

Krause

jan/2018 – jun/2018

30,14

15,80

Fonte: Adaptado de KRAUSE, 2018.

É possível notar com a Tabela 8, em conjunto com as Figuras 22 e 23, o
potencial da demanda energética pela mineração de Bitcoin, tendo em vista que para
os anos de 2018 a 2021, tem-se um consumo estimado respectivo de: 54,22 TWh;
69,75 TWh e 109,42 TWh (CBECI, 2022).
Estima-se, pelos números apresentados, que o consumo de energia devido ao
Bitcoin cresça cerca de 30% ao ano, podendo alcançar em 2022 quase 170 TWh no
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ano, visto que em abril de 2022 atingiu seu maior consumo histórico em um único mês:
11,86 TWh (CBECI, 2022).
Comparando esse crescimento à demanda energética no Brasil, pela Figura
22, que apresenta um crescimento médio de 3,5% ao ano até 2031, mostra que esse
consumo seria equivalente a quase 30% da energia consumida pelo Brasil.
Demonstra-se que, apesar da dificuldade citada na quantificação do consumo
de energia pela mineração, o gasto é impactante no sistema e devido a isso, surgem
restrições por meio de tarifas e proibições em alguns países.
As proibições nos países visam, principalmente, blindar as moedas locais das
novas criptomoedas que apresentam pouca ou nenhuma regulação. Além disso,
visam blindar seu parque de geração de energia e não envolver outra demanda extra
que possa encarecer esse processo.
Esse movimento pode ocasionar uma migração rápida do país onde a
criptomoeda é minerada. Um exemplo é o Cazaquistão, um dos principais destinos
dos mineradores chineses após a proibição no seu país de origem (RUBINSTEINN,
2022). Além da proximidade com a China, o país é visto por ter uma energia barata,
dado que o custo médio é por volta de US$0,055 (GPP, 2022).
Todos esses fatores levaram ao país a variar sua participação de 5% para deter
quase 22% do hashrate global em agosto de 2021, um ano após ao movimento de
migração dos mineradores chineses (CBECI, 2022).
A rápida transição levou a um estado de alerta no país ao notar um risco de
mau funcionamento do sistema elétrico. Isso deu-se ao verificar que passaram a surgir
diversas interrupções e sobrecargas das linhas de transmissão devido a falhas em
termoelétricas (REUTERS, 2021).
Com o passar do tempo, gerou-se diversos desafios ao governo que
acarretaram a desativar a internet no país, provocando quedas expressivas no valor
da criptomoeda devido ao não uso do hashrate disponível no Cazaquistão, além de
aumentar os custos de energia para mineradores em cinco vezes por meio de tarifas
impostas pelo governo (BERTOLUCCI, 2022). Portanto, o Cazaquistão, mostra-se
como exemplo, do rápido efeito que o consumo de energia elétrica advindo da
mineração de Bitcoin pode gerar no país.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A fim de verificar o futuro impacto da mineração, pretende-se estudar o
consumo de em energia pela mineração de Bitcoin por meio de cenários futuros e, por
fim, analisar seu impacto em alguns países que detêm características benéficas à
mineração analisando por meio de duas principais: baixo custo de energia e clima frio
boa parte do ano.
Os cenários foram divididos da seguinte forma: cenário de crescimento; cenário
de estabilização e cenário de queda e que serão utilizados para as estimativas de
consumo para o ano de 2025.
Para analisar o consumo de energia pela mineração de Bitcoin, utilizou-se as
premissas apresentadas pelo estudo do CBECI para estimar uma banda intermediária
de consumo e previsões nas vendas de novos processadores, acarretando no
aumento da eficiência para os três cenários.
Além disso, estimou-se o hashrate da rede por meio da verificação do valor de
mercado da criptomoeda no futuro, visto que as máquinas são desligadas quando não
estão sendo lucrativas, o que afeta o consumo de energia.
Para isso, estabeleceu-se a relação entre o ganho médio diária de cada
minerador, conforme apresentado na Figura 24, e uma previsão desses ganhos e
como isso pode interferir no hashrate da rede.

Figura 24 - Relação entre hashrate e lucro diário

Fonte: Autoria Própria
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Comparando-se a Figura 24 em relação a Figura 23, pode-se notar que
houveram mais períodos com uma estabilização do valor médio do lucro diário; um
maior detalhamento em relação ao período de queda e que em períodos no qual o
lucro cresce, o hashrate cresce em maior velocidade. Por conta disso, analisou-se
todo histórico de lucro e hashrate para basear-se nos cenários.
Com essa relação entre lucro do minerador e hashrate, buscou-se estimar três
cenários: (1) crescimento no lucro dos mineradores; (2) manutenção no valor; e (3)
queda no lucro a fim de captar qual o hashrate esperado no período.
Os cenários apresentados na Figura 25 foram obtidos a partir de um aumento
de 1% mensalmente no lucro para o cenário 1; estabilização do lucro para o cenário
2 e diminuição de 1% mensalmente no lucro para o cenário 3. Todos os valores
utilizaram como base o valor do lucro médio do mês de abril de 2022.
Figura 25 - Cenários de hashrate (Exahash/s) até 2025
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Fonte: Autoria Própria

Todo crescimento projetado para os anos seguintes deu-se por meio da
linearização de todo espaço de tempo abordado da curva entre hashrate e lucro diário.
Esses dados foram considerados confiáveis para a linearização pelo autor devido à
alta correlação encontrada de 0,812 realizada no software Excel.
Com base no hashrate estipulado para os três cenários necessita-se estipular
quais processadores operariam neste período, pois os mesmos afetarão a eficiência
e, portanto, o consumo de energia.
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Baseando-se no valor fornecido pelo CBECI, tem-se uma eficiência média de
0,0785 J/GH para abril de 2022, trazendo essa eficiência para as máquinas que
entram no estudo, conforme a Tabela 9, tem-se uma possível distribuição para cada
modelo utilizado no estudo na Tabela 10.
Tabela 9 – ASICs utilizadas no modelo CBECI
ASIC

Modelo

Ano
set-15

Hashrate
(Th/s)
5

Potência
(W)
1.293

Eficiência
(J/GH)
0,2734

Bitmain Antminer S7

S7

Bitmain Antminer S9 (11.5Th)

S9

jun-16

12

1.127

0,0980

Bitmain Antminer S7-LN

S7

jun-16

3

697

0,2581

Bitmain Antminer S9 (12.5Th)

S9

fev-17

13

1.225

0,0980

Bitmain Antminer S9 (13Th)

S9

jul-17

13

1.300

0,1000

Bitmain Antminer S9 (13.5Th)

S9

set-17

14

1.323

0,0980

Bitmain Antminer S9 (14Th)

S9

nov-17

14

1.372

0,0980

Bitmain Antminer S9i (14Th)

S9

mai-18

14

1.320

0,0943

Bitmain Antminer S9i (13.5Th)

S9

mai-18

14

1.310

0,0970

Bitmain Antminer S9i (13Th)

S9

mai-18

13

1.280

0,0985

Bitmain Antminer S9j (14.5Th)

S9

ago-18

15

1.350

0,0931

Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th)

S9

ago-18

18

1.728

0,0960

Bitmain Antminer S9 SE

S9

jul-19

16

1.280

0,0800

Bitmain Antminer S9k

S9

ago-19

14

1.310

0,0970

Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)

S17

abr-19

53

2.094

0,0395

Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)

S17

abr-19

50

1.975

0,0395

Bitmain Antminer S17 (56Th)

S17

abr-19

56

2.520

0,0450

Bitmain Antminer S17 (53Th)

S17

abr-19

53

2.385

0,0450

Bitmain Antminer T17 (40Th)

S17

mai-19

40

2.200

0,0550

Fonte: CBECI, 2022
Tabela 10 – Estimativa da utilização dos modelos de processadores
Modelo
S7
S9
S17
Total

Eficiência média (J/GH)
0,2658
0,0957
0,0448
0,0787
Fonte: autoria própria

%
5%
45%
50%
100%

A partir da Tabela 10 pode-se encontrar uma distribuição de máquinas
utilizadas, apenas considerando os processadores da empresa Bitmain e os modelos
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já citados, no qual a eficiência de diferentes ASICs foi distribuída no mesmo modelo.
Essa aproximação com os modelos de ASIC da Bitmain foi utilizada, pois a empresa
realiza vários lançamentos de processadores atendendo um amplo mercado,
permitindo uma análise com maior variabilidade.
Com base nessa distribuição, propõe-se uma evolução na utilização de
máquinas mais eficientes com o passar dos anos, até 2025, a partir da eficiência
mínima na mineração para atingir um lucro pelo minerador. Portanto, o proposto para
os anos seguintes segue na Tabela 11.
Tabela 11 – Distribuição entre modelos Bitmain
Ano

S7

S9

2021
2022
2023
2024
2025

5%
3%
0%
0%
0%

45%
37%
20%
15%
5%

S17

S19

50%
0%
60%
5%
65%
15%
55%
25%
50%
35%
Fonte: autoria própria

S19
2022
0%
0%
0%
5%
10%

Eficiência
(J/GH)
0,079
0,073
0,054
0,049
0,042

Para construção da Tabela 11, além dos ASICs da Tabela 9, tem-se os ASICs
dispostos na Tabela 12, que são lançamentos considerados recentes e que não são
amplamente utilizados pelos mineradores. Isso acontece devido ao fato de que a vida
útil das últimas gerações (S7 e S9) ainda não atingiu seu limite, ao custo elevado para
realizar a troca entre processadores e o tempo elevado para realizar todas as trocas
devido ao transporte e fabricação dos processadores, fazendo com que seja um
processo gradativo conforme apresentado.
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Tabela 12 – Novos processadores no modelo e suas características
ASIC

Modelo

Ano

Potência (W)

Eficiência (J/GH)

dez-19

Hashrate
(Th/s)
64

Bitmain Antminer S17e

S17

2,88

0,045

Bitmain Antminer T17e

S17

dez-19

53

2,915

0,055

Bitmain Antminer S17+

S17

dez-19

73

2,92

0,04

Bitmain Antminer T17+

S17

dez-19

64

3,2

0,05

Bitmain Antminer S19 Pro
(110Th)
Bitmain Antminer S19
(95Th)
Bitmain Antminer T19
(84Th)
Bitmain Antminer S19j
(90Th)
Bitmain Antminer S19j Pro
(100Th)
Bitmain Antminer S19j Pro
(104Th)
Bitmain Antminer T19
(88Th)
Bitmain Antminer S19j Pro
(96Th)
Bitmain Antminer S19 Pro+
Hyd (198Th)
Bitmain Antminer S19 XP
(140Th)

S19

mai-20

110

3,25

0,0295

S19

mai-20

95

3,25

0,0342

S19

jun-20

84

3.150

0,0375

S19

jun-21

90

3.250

0,0361

S19

jun-21

100

3.050

0,0305

S19

jul-21

104

3.068

0,0295

S19

ago-21

88

3.344

0,038

S19

ago-21

96

2.832

0,0295

S19

mai-22

198

5.445

0,0275

S19

jul-22

140

3.010

0,0215

Fonte: CBECI, 2022

Com base nestes processadores selecionados, tem-se que o consumo de
energia para os cada cenário com base nessa média de eficiência traçada para cada
ano e com o hashrate proposto para cada cenário pode ser observado na Tabela 13.
Tabela 13 – Consumo de energia entre cenários
Ano
2022
2023
2024
2025

Cenário 1 (TWh) Cenário 2 (TWh)
190,27
137,10
207,60
92,75
245,81
76,92
241,85
60,34
Fonte: autoria própria

Cenário 3 (TWh)
100,71
47,74
34,26
28,84

A Tabela 13 contém um valor ao final de cada ano para o consumo de energia
e nos auxilia a entender melhor o mecanismo do consumo de energia pela mineração
do Bitcoin.
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Por meio dela, nota-se que uma queda de 1% mensal proposta no cenário 3
aliada com um aumento de tecnologias que auxiliam na eficiência energética tem-se
uma redução drástica, onde o consumo de 2025 de 28,8 TWh representa menos do
que foi consumido em 2022 até o mês de abril.
Claramente, uma redução no valor do Bitcoin desacelera também o
investimento em novas tecnologias, o que também ocasiona um consumo maior de
energia para esse cenário, visto que os mineradores manteriam as máquinas atuais,
que consomem mais energia. Todavia, esse cenário já nos mostra o efeito da
desvalorização da moeda.
No segundo cenário, onde há estabilização no valor da moeda até 2025, notase que apesar da tendência de baixa no hashrate, parte da diminuição do consumo
se dá pelo uso de novas tecnologias, notando melhor o seu efeito, visto que o hashrate
se desacelera de maneira linear.
A proposta de 2022 para 2023 foi de um aumento na eficiência de 26% com o
uso de novos ASICs, onde nota-se uma redução no consumo de 17%, e para o ano
de 2023 para 2024 nota-se que apesar de um aumento de 9% na eficiência geral
houve uma redução no consumo de 22%. Como a queda do hashrate é praticamente
linear, nota-se que quanto menor o hashrate, mais o efeito da eficiência é relevante.
Apesar desse efeito se acentuar quanto menor o hashrate, na realidade temos
o mesmo efeito da queda, proposto no cenário de queda, no qual ao perceber a queda
de hashrate, tem-se a utilização de máquinas menos eficientes o que provavelmente
diminuiria o consumo, mas não necessariamente na mesma escala apresentada.
Por fim, no primeiro cenário pode-se notar o crescimento do Bitcoin que
triplicaria a taxa de hashrate proposta. Esse cenário também exemplifica o efeito das
eficiências

das

máquinas,

mostrando

que

nesse

cenário

hipotético

não

necessariamente irá consumir quantidades exorbitantes de energia, pois há
tecnologias que podem diminuir a eficiência geral, conforme proposto.
Isso pode ser notado pela transição apontada entre 2024 e 2025 onde há uma
queda no consumo devido ao aumento de eficiência geral dos processadores
utilizados em 15% que sobrepõe o aumento de 15,6% no hashrate total provocando
uma queda de total de 1,6% no consumo de energia.
Todavia, apesar do uso de novas tecnologias acarretar em um menor consumo
de energia elétrica, no ano de 2024 esse valor de 245 TWh representaria 60% da
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energia elétrica gasta com transporte no mundo todo em 2020 mostrando como novas
tecnologias pode impactar no consumo de energia (IEA, 2022).
Além disso, o valor apresentado representaria mais que o gasto na soma do
setor industrial, agropecuário e de transporte no Brasil em 2019 que foi de 230 TWh e
este valor superaria o 15º país que mais consumiu energia em 2020 no mundo que é
a Espanha com 240 TWh (IEA, 2022).
Essas comparações são importantes, pois boa parte do consumo de energia é
concentrado em poucos países, conforme mostra a Tabela 14 baseados em dezembro
de 2021 pelo CBECI, no qual 41,5% do consumo está na região da China,
Cazaquistão, Rússia e Malásia e outros 44,3% na América do Norte (Estados Unidos
da América e Canadá) somando 85,8% nessas duas regiões do planeta.
Tabela 14 – Distribuição entre países do consumo de energia pelo Bitcoin
País
Consumo de Energia (%)
Estados Unidos da
37,8
América
China
21,1
Cazaquistão
13,2
Outros
9,0
Canadá
6,5
Rússia
4,7
Alemanha
3,1
Malásia
2,5
Irlanda
2,0
Irã
0,1
Fonte: CBECI, 2022

Todavia, algumas medidas tomadas pelos governos de cada país, mais
especificamente a China, podem afetar o consumo no país, vide a proibição no
fornecimento de energia na região de Sichuan, região que detém 26 fazendas de
mineração que foram incentivadas, num primeiro momento, devido ao excesso de
energia gerada pelas hidrelétricas pelas chuvas na região (Money Times, 2021).
Essa proibição que ocorreu em junho de 2021, foi parte do processo que iniciou
em maio de 2021, no qual o governo iniciou o processo em proibir a moeda por
questões regulatórias, que também ocorreu em 2013 onde era proibido instituições
financeiras de vender o Bitcoin, mas que não era aplicado a indivíduos.
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Todas essas questões levaram a um país próximo a ter uma participação mais
relevante, no qual o Cazaquistão passou a ter 18% de todo consumo mundial de
energia pela mineração de Bitcoin. Isso se dá pelo custo envolvido em transportar
grandes distâncias essas fazendas de mineração e, também, pelo custo de energia
no país ser relativamente barata.
O Cazaquistão que já sofria cronicamente com problemas na geração de
energia, no qual na época de inverno a água congelava e parte de sua geração via
hidrelétricas era interrompida, deparou-se com outra problemática: o consumo de
energia pela mineração de Bitcoin.
Todavia, essa inserção rápida em um país que consome por volta de 100 TWh
ao ano e tem sua maior geração de energia advinda de termoelétricas, causou um
consumo distinto do tradicional que elevou o preço dos combustíveis e da energia
(Sigalos, 2022).
Constatado pelo governo que uma das causas para o sistema elétrico era o
consumo abusivo de energia pela mineração de Bitcoin, além de mal funcionamentos
e reparos no sistema elétrico, refletiu-se em apagões pelo país durante 2021 (Pannier,
2021).
Todos cenários citados acarretaram na suspensão da internet do país retirando
parte relevante do hashrate da rede de mineração. Além dessa atitude, o governo já
traçava planos para taxar a atividade no país (Sigalos, 2021).
Toda a instabilidade fez com que o país tivesse apenas 13,2% do consumo de
energia pela mineração, no qual lentamente migra-se as fazendas de mineração para
regiões mais estáveis ao oeste do planeta e para Rússia.
Essa mudança drástica pode afetar um país no desequilíbrio do consumo de
uma região do país mais favorável devido ao clima, taxas de energia ou proximidade
territorial que afeta o sistema, principalmente, causando apagões devido à
sobrecarga. Além disso, essa variação pode afetar os planejamentos de demanda
energética realizados pelos países, onde no Brasil é realizado pela EPE que realizava
planos decenais (EPE, 2022).
Nesse cenário, o Brasil apresenta-se como um potencial para a mineração
somente a partir da energia solar alimentando sistemas maiores por conta do custo
médio de energia no Brasil ser elevado: US$0,159 (GPP,2022). Por deter vasta área
territorial pode-se considerar a instalação em regiões mais afastadas com menor custo
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de aquisição das áreas e com boa geração de energia por meios suplementares a
geração de energia fotovoltaica.
Como o clima do país tem temperaturas elevadas durante maior parte do ano
e nas áreas de menor custo também há pouca estrutura de internet e de transporte, a
construção de uma fazenda de mineração é mais difícil, pois outras atividades como
o agronegócio tornam-se mais viáveis economicamente.
Dentre os países próximos ao Brasil, destaca-se a Argentina, pois a região da
Patagônia apresenta um custo de US$0,03 por kWh (GPP, 2021) e por ser uma região
mais fria auxilia na redução de gastos pelo resfriamento dos processadores. Além
desses fatores, a região apresenta uma zona livre de impostos para instalações de
novas empresas (BARROS, 2022). Apesar do potencial, o país tem participação
inferior ao Brasil no consumo com 0,06% contra 0,33% do Brasil ao final de 2021
(CBECI, 2022).
Um país similar em extensão ao Brasil é a Russia que apresenta proximidade
com outros países onde a mineração de Bitcoin é realizada, obteve destaque na
mineração e em um curto período de tempo após esse acréscimo apresentou projetos
de taxações e regulamentações impostas pelo governo. Por meio do país, é possível
avaliar o efeito desse parâmetro, além do próprio custo de energia, que acarretou com
que a Rússia saísse de 5,2% (setembro de 2019) para 11,6% (maio de 2021) até
atingir o patamar apresentado de 4,7% de todo consumo global após as
regulamentações (CBECI, 2022).
A importância da intervenção do governo também pode ser vista no estado da
Georgia que detém a maior participação na mineração de Bitcoin representando 30%
de todo Estados Unidos da América (CBECI, 2022).
A ascensão da região iniciou-se a partir da criação de um programa solar para
incentivar empresas a fornecerem créditos de energia renovável em troca de
compensação das suas emissões tornando a energia mais barata, além de fornecer
políticas favoráveis para instalação de empresas de mineração de Bitcoin (SAUL,
2022).
O gasto excessivo pela mineração de Bitcoin, mesmo apesar do estado ser
considerado referência em energia solar e nuclear, provocou escassez de energia
devido a acidentes nas linhas de transmissões que alimentavam a região, que por
tratar-se de risco, devido às altitudes e inverno, acarreta em um custo maior para
manutenção, provocando maiores tempos sem energia (LOMSADZE, 2022).
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Portanto, o consumo de energia advindo da mineração de Bitcoin pode ser
relevante para um país tanto devido aos seguintes fatores: potencial de crescimento
avaliado no cenário 1; concentração em um número pequeno de países; alta demanda
constante de energia durante todo o ano, diferentemente de algumas indústrias.
Os três itens citados fazem com que seja necessário avaliar o potencial dos
países para mineração de Bitcoin para preparar o sistema elétrico na região onde as
fazendas de mineração serão instaladas, seja por um fornecimento especial de
energia ou por energias renováveis, além de promover políticas mais duras de taxação
em regiões onde a demanda já é elevada para não causar malefícios e problemas de
sobrecarga nas linhas de transmissão.
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6

CONCLUSÕES
Nota-se a importância da criptomoeda Bitcoin nos dias atuais por meio do

entendimento da sua evolução desde da sua criação em 2009, onde a mesma ganhou
relevância pelas suas tecnologias envolvidas e suas questões de descentralização
que proporcionam aos adeptos à moeda mais confiança e valor na utilização, fator
essencial para seu crescimento.
Por conta desse crescimento, nota-se que o impacto e a acelerado ascensão
provocada em tecnologias envolvidas na mineração como as FPGAs e ASICs, no qual
diversas pesquisas que modificaram a arquitetura dos processadores foram
realizadas, a fim de otimizar o algoritmo de realizar o processo do SHA-256 para
alcançar o produto final da mineração que é encontrar o hash.
Durante toda essa evolução dos processadores, o consumo de energia foi fator
determinante para transição das CPUs e GPUs para as ASICs, pois o gasto energético
envolvido na mineração, além dos custos iniciais é relevante ao longo do tempo,
fazendo com que a análise de custo-benefício de minerar seja baseada em termos de
eficiência energética do processador envolvido, ou seja, na capacidade de minerar um
bloco, hashrate, pelo gasto de energia envolvido.
O gasto de energia mostrou-se ainda mais relevante ao comparar a mineração
do Bitcoin com outras tecnologias em ascensão como os veículos elétricos, em que
se nota também uma estimativa no consumo de no mínimo 144,5 TWh no ano de 2031
no Brasil e uma estimativa de 240 TWh para o consumo de energia pela mineração
de Bitcoin em 2025 no mundo em um dos cenários.
Essa comparação entre consumos, torna-se válida, pois o gasto de energia
pela mineração é concentrado em poucos países e isso pode causar diversos danos
ao sistema elétrico de um país como excesso de demanda, causando desregulação
na curva de consumo e apagões em determinados momentos, pois o consumo pode
ser interrompido por meio da flutuação do valor da moeda.
Por isso, apesar da dificuldade em estimar o consumo de energia advindo da
mineração de Bitcoin, faz-se necessário e é relevante entender o comportamento do
consumo de energia pela mineração dessa criptomoeda. Como sugestão para
próximos trabalhos, indica-se estimar cenários utilizando estatística e outras variáveis,
além de estudar possíveis efeitos ambientais devido ao consumo de energia advindo
da mineração de Bitcoin.

67

Referências
ARMONK, NY. Maersk and IBM Introduce TradeLens Blockchain Shipping Solution.
Newsroom IBM, 09/08/2018. Acesso em: 05 de fevereiro, 2022.
ARORA, Shivam. What Is Bitcoin Mining: How Does it Work, Proof of Work, Mining
Hardware and More. Disponível em: < https://www.simplilearn.com/bitcoin-miningexplained-article>. Acesso em 13 de fevereiro 2022.
BARAN, Renato. A introdução de veículos elétricos no Brasil: avaliação do impacto
no consumo de gasolina e eletricidade. 2012. Disponível em:
<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10634. Acesso em 22 de dezembro
2021.
BARKATULLAH, Javed; HANKE, Timo. Goldstrike 1: Cointerra's first-generation
cryptocurrency mining processor for bitcoin. IEEE micro, v. 35, n. 2, p. 68-76, 2015.
BARROS, Walter. Brasileiro lidera operação para investir até US$ 45 milhões em
mineração de Bitcoin na Argentina. Disponível em:
https://cointelegraph.com.br/news/brazilian-leads-operation-to-invest-up-to-45million-in-bitcoin-mining-in-argentina. Acesso em 06 de junho 2022.
BENDIKSEN, C., GIBBONS, S. (2019). The Bitcoin Mining Network: Trends,
Composition, Average Creation Cost, Electricity Consumption & Sources. Disponível
em: https://coinshares.com/assets/resources/Research/bitcoin-mining-networkdecember-2019.pdf. Acesso em 22 de dezembro 2021.
BEVAND, Marc. Electricity consumption of Bitcoin: a market-based and technical
analysis. Disponível em: http: //blog.zorinaq.com/bitcoin-electricity-consumption/.
Acesso em 15 de abril 2022.
BERTOLUCCI, Gustavo. Mineradores de Bitcoin começam a abandonar o
Cazaquistão. Disponível em: https://livecoins.com.br/mineradores-de-bitcoincomecam-a-abandonar-o-cazaquistao/. Acesso em 15 de março 2022.
BEST, Raynor. Bitcoin average energy consumption per transaction compared to
that of VISA as of April 25, 2022. Disponível em:
https://www.statista.com/statistics/881541/bitcoin-energy-consumption-transactioncomparison-visa/. Acesso em 10 fevereiro 2022.
BHASKAR, Nirupama Devi; CHUEN, David LEE Kuo. Handbook of Digital Currency
Bitcoin, Innovation, Financial Instruments, and Big Data. 2015. cap. 3, p. 45-65.
BLOCKCHAIN. Blockchain Explorer Data. Disponível em:
https://www.blockchain.com/charts/hash-rate. Acesso em 15 de março 2022.
BRAUNSTEIN, Augusto Kunde. Bitcoin: um estudo da volatilidade de preço a partir
da análise de dados. 2018.

68

BUDISH, Eric. The economic limits of bitcoin and the blockchain. National Bureau of
Economic Research, 2018.
Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Disponível em: https://ccaf.io/.
Acesso em: 25 nov. 2021.
COCCO, Luisanna; MARCHESI, Michele. Modeling and Simulation of the Economics
of Mining in the Bitcoin Market. PloS one, v. 11, n. 10, p. e0164603, 2016.
CRIDDLE, Cristina. Bitcoin consumes more electricity than Argentina. Disponível em:
https://www.bbc.com/news/technology-56012952. Acesso em 3 de maio 2022.
DADDA, Luigi; MACCHETTI, Marco; OWEN, Jeff. The design of a high speed ASIC
unit for the hash function SHA-256 (384, 512). In: Proceedings Design, Automation
and Test in Europe Conference and Exhibition. IEEE, 2004. p. 70-75.
DE VRIES, Alex. Bitcoin boom: What rising prices mean for the network’s energy
consumption. Joule, v. 5, n. 3, p. 509-513, 2021.
DE VRIES, Alex. Bitcoin’s energy consumption is underestimated: A market
dynamics approach. Energy Research & Social Science, v. 70, p. 101721, 2020.
DE VRIES, Alex. Renewable energy will not solve bitcoin’s sustainability problem.
Joule, v. 3, n. 4, p. 893-898, 2019.
DE VRIES, Alex. Bitcoin's growing energy problem. Joule, v. 2, n. 5, p. 801-805,
2018.
DELGADO-MOHATAR, Oscar; FELIS-ROTA, Marta; FERNÁNDEZ-HERRAIZ,
Carlos. The Bitcoin mining breakdown: Is mining still profitable? Economics Letters,
v. 184, p. 108492, 2019.
EPE. Empresa de Pesquisa Energética – Balanço energético Nacional 2021.
Disponívelem:https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dadosabertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2021. Acesso em 05 de março
2022.
FANTAZZINI, Dean; KOLODIN, Nikita. Does the hashrate affect the bitcoin price?
Journal of Risk and Financial Management, v. 13, n. 11, p. 263, 2020.
GALLERSDÖRFER, Ulrich; KLAAßEN, Lena; STOLL, Christian. Energy consumption
of cryptocurrencies beyond bitcoin. Joule, v. 4, n. 9, p. 1843-1846, 2020. Disponível
em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435120303317>
Acesso em 22 de nov. de 2021.
Global Petro Prices - GPP. Os preços da eletricidade em todo o mundo. Disponível
em: https://pt.globalpetrolprices.com/electricity_prices/. Acesso em 10 de fevereiro
2022.

69

GOLDEMBRG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente & desenvolvimento.
São Paulo: Editora da USP, 2008
GOMES, Leonardo Lima. Análise de investimento de mineração de Bitcoin sob
condições de incerteza. 2019. Tese de Doutorado. PUC-Rio. Disponível em
<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/46820/46820.PDF>. Acesso em 22 de janeiro
2022
GRAUS, Wina; BLOMEN, Eliane; WORRELL, Ernst. Global energy efficiency
improvement in the long term: a demand-and supply-side perspective. Energy
efficiency, v. 4, n. 3, p. 435-463, 2011.
GREENBERG, Pierce; BUGDEN, Dylan. Energy consumption boomtowns in the
United States: Community responses to a cryptocurrency boom. Energy Research &
Social Science, v. 50, p. 162-167, 2019.
HUYNH, Anh Ngoc Quang; DUONG, Duy; BURGRAFF, Tobias; BUI, Nam Huu.
Energy consumption and Bitcoin market. Asia-Pacific Financial Markets, v. 29, n. 1,
p. 79-93, 2022.
IEA. International Energy Agency – Electricity – Fuels & Technologies. Disponível
em: https://www.iea.org/fuels-and-technologies/electricity. Acesso em 30 março
2022.
IRTF. Peer-to-Peer Research Group. 25 fev. 2013. Disponível em:
https://irtf.org/concluded/p2prg. Acesso em 10 de janeiro de 2022.
KARAME, Ghassan; ANDROULAKI, Elli. Bitcoin and Blockchain Security. 2016. cap.
3 e 4, p. 30-80.
KJÆRLAND, Frode; KHAZAL, Aras; KROGSTAD, Erlend; OUST, Are. An analysis of
bitcoin’s price dynamics. Journal of Risk and Financial Management, v. 11, n. 4, p.
63, 2018.
KRAUSE, Max J.; TOLAYMAT, Thabet. Quantification of energy and carbon costs for
mining cryptocurrencies. Nature Sustainability, v. 1, n. 11, p. 711-718, 2018.
KÜFEOĞLU, Sinan; ÖZKURAN, Mahmut. Bitcoin mining: A global review of energy
and power demand. Energy Research & Social Science, v. 58, p. 101273, 2019.
LAPORTA, Taís. Entenda o que é blockchain, a tecnologia por trás do bitcoin. Portal
G1, 01/02/2018. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/entenda-oque-e-blockchain-a-tecnologia-por-tras-do-bitcoin.ghtml. Acesso em 24 de janeiro
2022.
LIVE COINS. Cazaquistão sofre crise de energia devido à mineração de Bitcoin. 24
out. 2021. Disponível em: https://livecoins.com.br/cazaquistao-sofre-crise-deenergia-devido-a-mineracao-de-bitcoin/. Acesso em 15 de fevereiro. 2022.

70

LI, Jingming; LI, Nianping; PENG, Jinqing. Energy consumption of cryptocurrency
mining: A study of electricity consumption in mining cryptocurrencies. Energy, v. 168,
p. 160-168, 2019.
LE, Vu Trung Duong; TRAN, Thi Hong; PHAM, Hoai Luan; LAM, Duc Khai. MRSA: A
High-Efficiency Multi ROMix Scrypt Accelerator for Cryptocurrency Mining and Data
Security. IEEE Access, v. 9, p. 168383-168396, 2021.
LOMSADZE, Giorgi. Georgia’s mountainous cryptocurrency problem. Disponível em:
https://eurasianet.org/georgias-mountainous-cryptocurrency-problem. Acesso em 08
de maio 2022.
MCCOOK, Hass. An order-of-magnitude estimate of the relative sustainability of the
Bitcoin network. A critical assessment of the Bitcoin mining industry, gold production
industry, the legacy banking system, and the production of physical currency, v. 2, p.
25, 2014.
MENEZES ALFRED, J.; VAN OORSCHOT PAUL, C.; VANSTONE SCOTT, A.
Handbook of applied cryptography. 1996.
MONEY TIMES. Sichuan suspende fornecimento de energia para 26 fazendas de
mineração de bitcoin. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/sichuansuspende-fornecimento-de-energia-para-26-fazendas-de-mineracao-de-bitcoin/.
Acesso em 20 de março 2022.
NAKAMOTO, Satoshi. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. Decentralized
Business Review, p. 21260, 2008. Disponível em
<https://www.debr.io/article/21260.pdf>. Acesso em 22 de janeiro 2022.
NAIK, Rahul P.; COURTOIS, Nicolas T. Optimizing the sha256 hashing algorithm for
faster and more efficient bitcoin mining. MSc Information Security Department of
Computer Science UCL, p. 1-65, 2013.
O'DWYER, Karl J.; MALONE, David. Bitcoin mining and its energy footprint. 2014.
OPRITOIU, Flavius; JURJ, Sorin Liviu; VLADUTIU, Mircea. Technological solutions
for throughput improvement of a Secure Hash Algorithm-256 engine. In: 2017 IEEE
23rd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging
(SIITME). IEEE, 2017. p. 159-164.
PANNIER, Bruce. The Curious Case of Central Asia's Severe Electricity Shortages.
Disponível em: https://www.rferl.org/a/central-asia-severe-electricityshortages/31564293.html. Acesso em 22 de maio 2022
PHAM, Hoai Luan; TRAN, Thi Hong; PHAN, Tri Dung. Double SHA-256 hardware
architecture with compact message expander for bitcoin mining. IEEE Access, v. 8,
p. 139634-139646, 2020.

71

PIOTROWSKI, Darek. ASIC vs. GPU Mining Rig: What is Better? Disponível em:
https://2miners.com/blog/asic-vs-gpu-mining-rig-what-is-better/. Acesso em 20 de
abril 2022
PRENEEL, Bart. Analysis and design of cryptographic hash functions. 2003.
Katholieke Universiteit te Leuven.
ROCHA, João; DOMINGUES, Marco; CALLADO, Arthur. Peer-to-peer: Computação
colaborativa na internet. In: Minicursos do XXII Simpósio Brasileiro de Redes de
Computadores (SBRC 2004). 2004.
ROSIC, Ameer. “What is hashing?”. Disponível em:
<https://blockgeeks.com/guides/what-is-hashing/>. Acesso em 30 de janeiro 2022.
ROMEIRO, Teófilo de Freitas. Bitcoin: a viabilidade de mineração no Brasil. 2021.
Tese de Doutorado.
RUBINSTEINN, Gabriel. Governo desativa internet no Cazaquistão e hashrate do
bitcoin despenca. Disponível em: https://exame.com/future-of-money/governodesativa-internet-no-cazaquistao-e-hash-rate-do-bitcoin-despenca/. Acesso em 15
de março 2022.
REUTERS. Kazakhstan rations power after coal-fired plant outages. Disponível em:
https://www.reuters.com/business/energy/kazakhstan-rations-power-after-coal-firedplant-outages-2021-10-15/. Acesso em 15 de março 2022.
SAUL, John. Georgia is becoming the new hot spot for growing crypto in the U.S.
Disponível em: https://fortune.com/2022/02/07/georgia-hot-spot-bitcoin-mining-uscrypto-energy/. Acesso em 04 de Junho 2022.
SIGALOS, MacKenzie. Kazakhstan’s deadly protests hit bitcoin, as the world’s
second-biggest mining hub shuts down. Disponível em:
https://www.cnbc.com/2022/01/06/kazakhstan-bitcoin-mining-shuts-down-amid-fatalprotests.html. Acesso em 22 de maio 2022.
SZMIGIELSKI, Albert. Bitcoin Essentials. Packt Publishing Ltd, 2016.
TAYLOR, Michael Bedford. The evolution of bitcoin hardware. Computer, v. 50, n. 9,
p. 58-66, 2017.
TAYLOR, Michael Bedford. Bitcoin and the age of bespoke silicon. In: 2013
international conference on compilers, architecture and synthesis for embedded
systems (CASES). IEEE, 2013. p. 1-10.
TRUBY, Jon. Decarbonizing Bitcoin: Law and policy choices for reducing the energy
consumption of Blockchain technologies and digital currencies. Energy research &
social science, v. 44, p. 399-410, 2018.
ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. LVM Editora, 2017.

72

VRANKEN, Harald. Sustainability of bitcoin and blockchains. Current opinion in
environmental sustainability, v. 28, p. 1-9, 2017.
VICENTE, Rafael José. A criptomoeda como método alternativo para realizar
transações financeiras. Maiêutica-Tecnologias da Informação, v. 2, n. 01, 2017.
WANG, Weizhen; HAN, Jun; CHENG, Xu. An energy-efficient crypto-extension
design for RISC-V. Microelectronics Journal, v. 115, p. 105165, 2021.
WORLD ENERGY OUTLOOK – WEO. 2021. Disponível em:
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Acesso em 20 de fevereiro
2022.
ZHANG, Xiaoyong; WU, Ruizhen; WANG, Mingming. A high-performance parallel
computation hardware architecture in ASIC of SHA-256 hash. In: 2019 21st
International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT). IEEE,
2019. p. 52-55.

