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 / REPORTAGENS ESPECIAIS

16 DE FEVEREIRO DE 2018

MOEDAS DIGITAIS E O IMPACTO NA REDE
ELÉTRICA

Consumo de energia elétrica para produzir moedas digitais tem preocupado autoridades em várias partes
do mundo

WAGNER FREIRE, DA AGÊNCIA CANALENERGIA, DE SÃO PAULO

A quantidade de energia elétrica necessária para produzir moedas digitais, tais como Bitcoin, Ethereum e outras, tem despertado preocupação

das autoridades em várias partes do mundo. As discussões giram entorno do desequilíbrio elétrico localizado e do impacto ambiental causados

por essa indústria. Há países como a China e o Canadá, por exemplo, que já manifestaram desagrado com o avanço da atividade em suas

fronteiras, con rmam fontes ouvidas pela Agência CanalEnergia.

A mineração de criptomoedas é o processo de criar novas moedas virtuais e de registrar as transações realizadas entre os agentes. O termo cou

popular pela semelhança com o processo da mineração do ouro, onde garimpeiros trabalham arduamente, quase sempre sob condições

precárias, para conseguir encontrar algumas gramas do metal valioso. No mundo virtual, ao invés de pás e peneiras, a mineração é feita a partir

de softwares especí cos instalados em supercomputadores, rodeados de climatizadores de ar, e que funcionam 24 horas, 7 dias na semana.

De acordo com Rocelo Lopes, CEO da coinBR e coinPY — corretora e mineradora de criptomoedas, respectivamente –, apenas uma de suas

máquinas pode consumir, em média, 864 KWh/mês. Em comparação, o gasto médio mensal de uma casa é de 156 KWh/mês. “O consumo de

energia é altíssimo, não só pelas máquinas, mas também por todo o sistema de refrigeração”, a rma.

Para minerar é necessário que o supercomputador resolva cálculos matemáticos de alta complexidade em milésimos de segundos. Essas

máquinas cam localizadas em uma “fazenda de mineração”. O empresário a rma que possuí atualmente 6 mil computadores em operação em

seu data center em Cidade del Este, no Paraguai. O local tem capacidade para até 10 mil máquinas.

Em janeiro deste ano, a fatura de energia de sua empresa chegou a U$S 420 mil. “Como a gente cresce constantemente a uma taxa de 5% ao mês,

estimo que a fatura de fevereiro alcançará US$ 450 mil”, relata. Lopes minera vários tipos de moedas diferentes. Sua produção mensal

equivalente a 300 Bitcoins. Na cotação desta sexta-feira, 15 de fevereiro, cada Bitcoin valia mais de R$ 36 mil.

Porém, os 6 mil computadores não são todos do empresário. Parte dessas máquinas pertence a investidores espalhados pelo mundo. Lopes aluga

sua estrutura para que outros investidores possam acomodar suas máquinas.  “Cerca de 30% dos nossos clientes já migraram para esse processo

[de locação do espaço]. Das 6 mil máquinas que temos hoje, 80% são de clientes de 10 países, incluindo o Brasil. Elas mineram o equivalente a 10

bitcoins/dia, entre Bitcoin e Altcoins”, comenta o executivo.

Fatura de energia chega a quase USS 500 mil por

mês.
Rocelo Lopes, CEO da coinBR e coinPY
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Pela internet, esses supercomputadores se conectam a uma rede com outros supercomputadores que trabalham em conjunto para manter o

sistema seguro. Essa rede possibilita que o Bitcoin não dependa de uma estrutura centralizada para a realização das transações. Quando um

complexo problema matemático é resolvido, uma recompensa é atribuída na moeda que está sendo minerada. No caso do Bitcoin, são 12,5

unidades da moeda.

Caso a máquina que descobriu o código pertença a um parceiro de Lopes, ele ca com apenas parte da recompensa. “O processo de minerar é

uma loteria. Cada máquina está tentando uma combinação diferente, e quando ela acerta essa combinação recebe um prêmio”, explica.

Lopes é considerado pioneiro no negócio de mineração no Paraguai. Conquistou seus primeiros Bitcoins contra a sua vontade. Em 2013, um

cliente quis pagar uma dívida com a moeda desconhecida. “Depois de muito relutar acabei aceitando o pagamento da fatura, que estava atrasada

em quase cinco meses. A partir daí fui estudar para entender essa tecnologia.”

O processo de minerar é uma loteria. Cada máquina está tentando uma combinação diferente, e quanto ela acerta essa

combinação recebe um prêmio. Rocelo Lopes, CEO da coinBR e coinPY.

Na época, o empresário morava na África do Sul e teve a oportunidade de ir à Tóquio, no Japão, estudar o desconhecido negócio virtual. “Quando

eu recebi esse Bitcoin, ele valia cerca de US$ 160 a unidade e, para minha surpresa, em dezembro de 2013 estava valendo US$ 1.000. A

velocidade da evolução do preço me deixou assustadíssimo e comecei a pensar que havia algo de muito bom por trás dessa tecnologia”, relata.

Ao retornar para o Brasil, fundou a CoinBR em 2014. Apesar do BR no nome, o custo da energia elétrica foi decisivo na hora de escolher a sede

da empresa. Segundo ele, em Cidade del Leste, o insumo é muitas vezes mais barato do que no Brasil. “Aqui pagamos US$ 0,04/KWh, contra US$

0,28/KWh no Brasil”, a rma o CEO.

Lopes está construindo um novo data center na região, com capacidade para 25 mil máquinas, com previsão de operação em março de

2019. Atualmente, a empresa negocia um contrato de fornecimento de energia com a hidrelétrica Acaray (50 MW), situada na cidade de

Hernandaria.

ELETROINTESIVO MÓVEL

Com o boom das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, o elevado consumo de energia elétrica na sua mineração tem recebido cada vez mais

atenção. De acordo com estimativas da Digiconomist (Bitcoin Energy Consumption Index – BECI), já beira os 50 TWh o consumo anual com

operações de mineração de Bitcoin em todo o mundo, algo da ordem de 10% do consumo total de energia elétrica no Brasil.

A China responde por cerca de 80% desse montante e estima-se que o Brasil represente uma fatia ín ma desse consumo. Os mineradores

buscam energia barata, já que representa o principal custo dessas operações. A China, assim como outros países, tem cogitado restringir a

mineração e até mesmo banir as criptomoedas.

Pode-se ver o minerador como um consumidor eletrointensivo “móvel”. Os processadores estão usualmente em contêineres e o deslocamento

destes contêineres funciona como um mecanismo de gestão de risco natural contra o preço alto da energia. “Diante da possibilidade de

movimentação, o investimento em infraestrutura para estas cargas deve ser pensado com cuidado. Além disso, os processadores podem ser

rapidamente desativados caso haja desvalorização da moeda, por exemplo. Isso tudo introduz uma nova dinâmica aos estudos de planejamento”,

explica Luiz Barroso, presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
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Luiz Augusto Barroso, da EPE

Segundo Thiago Barral, diretor de Estudos Econômicos e Meio Ambiente da EPE , apesar de a atividade de mineração ainda ser pouco relevante

no crescimento do consumo de energia, as autoridades devem estar atentas. Os efeitos locais podem ser relevantes, caso um grande número de

mineradores resolva instalar-se no mesmo lugar.

Como essa atividade pode ser feita até mesmo em uma garagem, o especialista recomenda que as distribuidoras monitorem rápidos aumentos

das perdas comerciais em determinadas áreas, para que ações corretivas possam ser tomadas. Autoridades chinesas já realizaram operações

contra o roubo de energia para ns de mineração e mais de 6 mil máquinas foram apreendidas em 2016, segundo o site “Cryptocoinnwes”.

Tecnologia de Blockchain pode bene ciar o setor

de energia.

A rede Bitcoin usa o Blockchain para registrar todas as transações. A tecnologia, aplicada nas operações comerciais, acaba com a necessidade do

intermediário de con ança (um banco, por exemplo) para garantir a segurança das transações. A tecnologia permite que se mantenha um

registro contábil público e seguro pela internet. Esse registro não é controlado por ninguém. No Blockchain, todas as transações são registradas,

inclusive informações sobre data, hora, participantes, quantias de cada transação. Cada “nó” possui uma cópia das operações anteriores. Os

princípios matemáticos asseguram que esses nós concordem continua e automaticamente. Se alguém tentar alterar os dados, esses nós não

chegarão a um consenso, logo, o sistema irá recusar a transação.

Barral explica que existe um trade-off entre segurança e custo de mineração de criptomoedas, ou seja, quanto mais proteção se busca no registro

das transações, maior a complexidade da criptogra a e o consequente custo computacional, com aumento do consumo de energia. A valorização

das criptomoedas, em especial o Bitcoin, gera concorrência e uma corrida por processadores cada vez mais potentes, acelerando brutalmente o

consumo de energia nessa atividade.

Ele conta que os fatores determinantes na atração da atividade de mineração são três: (i) energia elétrica barata; (ii) clima ameno, que reduz o

consumo de energia com climatização; (iii) acesso a internet de qualidade. Na China, as instalações de maior porte estão concentradas no

interior do país, onde os mineradores tem acesso à energia hidrelétrica barata, já amortizada e vendida “a custo”, e se bene ciaram de

sobrecapacidade instalada (sobretudo hidrelétrica e carvão).

A participação do Brasil nessa atividade até agora tem sido desprezível, mas o Paraguai tem atraído investidores devido ao baixo preço da

energia elétrica. De acordo com o Gabriel Cunha, gerente de projetos da PSR, consultoria brasileira especializada no setor de energia, o consumo

de energia no Paraguai tem crescido a taxas superiores a 10% ao ano.

“Como a energia é um dos principais custos da mineração de criptomoedas, é natural que agentes atuantes nesse setor busquem regiões onde a

energia é mais barata. A Islândia, por exemplo, que tem um excelente potencial hidrelétrico e geotérmico, tem se mostrado um destino atraente

para data centers – e este é um caminho natural para o Paraguai, que possui um potencial hidro muito maior que a demanda do país”, diz Cunha.

Como a tarifa de energia no Brasil é alta, nosso país não precisa se preocupar diretamente com a atuação dos mineradores de moedas digitais.

Porém, Barral concorda que um aumento do consumo no país vizinho pode trazer consequências por aqui no futuro, pois pode impactar nos

montantes de energia que o Paraguai disponibiliza da hidrelétrica Itaipu (PR-14.000 MW) para o Brasil após 2023, quando o acordo binacional

entre os países deverá ser renegociado.

Na opinião de Rocelo Lopes, quanto mais popular e mais valorizadas carem as moedas digitais, mais investidores vão migrar para esse negócio.

E como alguns países estão proibindo essa atividade, é possível que o Paraguai atraia mais interessados. Lopes diz que tem estabelecido

conversas com a estatal Ande, para que haja investimento em infraestrutura de energia elétrica a m de acomodar essas “fazendas de mineração”.
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O empresário Antonio Li, dono da BeeMine, explica que o Paraguai, mais especi camente em Cidade del Este, reúne outras características que

são favoráveis para a mineração de moedas digitais. Além do custo, a região possui energia rme em abundância graças a três importantes

hidrelétricas, sendo que Itaipu é uma delas. Além disso, o processo de importação de equipamentos é menos burocrático. Soma-se a isso o fato

do Paraguai não possuir superpopulação, nem indústria eletrointensiva, já que o país não faz costa com o mar, elevando os custos logísticos de

qualquer atividade que exija importação e exportação.

Com 500 máquinas operando na fronteira com o Brasil, Li conta que sua fatura de energia mensal ultrapassa os US$ 10 mil. Seu data center foi

construído para comportar até 2.500 máquinas e está em expansão.

O impacto ambiental da mineração de criptomoedas também tem sido cada vez mais discutido, com questionamentos acerca da relação

custo/benefício. Há críticas em relação às emissões que toda cadeia de mineração pode causar no planeta. Algumas criptomoedas, como a

Ethereum (principal “concorrente” do Bitcoin), planejam alterar o processo de mineração para um modelo que exija menos energia.

Investimento em autoprodução de energia é

inviável.

Antonio Li, proprietário da BeeMine.

Outra alternativa seria os mineradores investirem em geração própria, como a fotovoltaica. Porém, Li conta que o investimento acaba não sendo

viável para o negócio, servindo apenas para países onde há o regime de bandeira tarifária. Neste caso, o minerador utilizaria a geração própria

para fugir da tarifa no horário de pico, que é mais cara.

Para Barral, é possível que os mineradores venham buscar uma “certi cação verde” para seu consumo em um futuro próximo e isso aumente a

busca por países com renováveis, mas o preço da energia continuará sendo fundamental. Dado que as renováveis são as tecnologias mais

competitivas atualmente, assegurar a con abilidade de suprimento é essencial, por isso que este tema é de importância para os estudos de

planejamento.

Muito mais do que o Bitcoin em si, é fundamental estar atento às oportunidades que a tecnologia de Blockchain pode trazer para os mercados de

energia, especialmente para a gestão dos recursos energéticos distribuídos. Diversos investimentos têm sido feitos no desenvolvimento de

plataformas para aplicações Blockchain (ex.: Energy Web Foundation, patrocinado pela Shell, Engie, Statoil, e outros, e LO3 Energy).

Um dos campos de maior potencial de aplicação do Blockchain é na gestão dos recursos distribuídos, viabilizando uma complexa rede de

transações de energia “peer-to-peer” entre consumidores e “prosumidores”, inclusive carros elétricos, com baixo custo de transação, em sua maior

parte programadas e automatizadas (smart contracts) e sincronizadas por meio da internet-of-things. Diversas outras aplicações têm sido

pensadas, como por exemplo, sistemas de certi cados de energia limpa, que está no Projeto de Lei encaminhado pelo ministro de Minas e

Energia Fernando Coelho Filho na última sexta-feira, 9 de fevereiro.

“Acreditamos que as criptomoedas são o começo de uma tecnologia que vai ajudar a desenhar a forma como nos comunicamos, con amos e

fazemos transações no futuro, sendo facilitadores importantes na economia digital que vão aumentar a qualidade e agilidade das transações

comerciais. Isso sim é que pode no longo prazo viabilizar sistemas elétricos altamente “inteligentes”, distribuídos e seguros e esse tema é

conectado com o Projeto de Lei do aprimoramento setorial encaminhado na semana passada, que estimula o sinal de preço ao consumidor nal e

o torna um agente mais ativo”, a rma Barroso.
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