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Prefácio

Este projeto vem de uma situação que teve origem no 
passado. Começou em 2017, quando não havia 
regulamentação para criptomoedas. O objetivo na 
época era criar uma moeda e a apoiar com ouro. Em 
2018 a lei foi alterada pelo regulador. Havia novos 
regulamentos para listar um token estável. Como 
resultado, o projeto não podia continuar. Foi crucial 
para mim, como empreendedor, encontrar uma 
solução. Estou a trabalhar nisso há mais de três anos. 
Contratei alguns especialistas para analisar o 
mercado de cripto. Descobrimos que é possível criar 
um novo token semelhante ao Bitcoin com um 
algoritmo sem poluir maciçamente o ambiente. Não 
são vendidos tokens, mas são criados pelas taxas na 
Rede Ethereum, a rede Bitcoin, a partir das 20 
principais bolsas descentralizadas e através de uma 
app que permite criar estes tokens. O valor do token é 
determinado pelas taxas. Chamamos a este processo 
CTP que significa Produção Criativa de Token. Se 
olharmos para ela de tal forma, o valor da bitcoin 
também foi determinado na resolução de problemas 
computacionais complicados que se tornaram cada 
vez mais complexos para criar novos blocos. O foco 
estava na transparência e na ideia de segurança. 
Hoje em dia, é possível garantir quase a mesma 
segurança e transparência com um contrato 
inteligente



O Problema

Mineração de cripto: O poder insaciável de extração

A mineração de criptomoedas consome mais energia do 
que a Nova Zelândia e a Bélgica combinadas, 
prejudicando o ambiente e o clima

Ao ler este artigo, está a consumir o poder. A energia 
também está a ser consumida por cada pesquisa do 
Google, cada e-mail enviado e todas as fotos guardadas 
na nuvem. É um facto bem conhecido: à medida que a 
digitalização aumenta, o consumo de energia também 
aumenta. A mineração de moeda digital requer uma 
grande quantidade de energia em particular. Um estudo 
da Universidade de Cambridge confirmou-o mais uma vez. 
Segundo ele, enormes explorações de servidores por 
detrás de criptomoedas consomem mais eletricidade num 
ano do que a Holanda, o país com mais de 17 milhões de 
habitantes



Mineração Clássica de Bitcoin

Mineração de Bitcoin com muito hardware

O hardware é um dos principais argumentos contra a 
mineração como fonte de rendimento. Para ganhar 
dinheiro, você precisará de todo o tipo de 
equipamentos, pois você vai competir com as 
empresas que se especializam nele e fazer a 
mineração de bitcoin em grandes armazéns. A 
mineração em si depende de vários fatores. É 
necessário considerar vários aspetos, tais como os 
custos da eletricidade, o custo do hardware 
apropriado, e outras variáveis:

• Quanto mais mineiros de Bitcoin existem 
numa rede, mais difícil se torna gerar 
Bitcoins

• A mineração de Bitcoin consome muita 
eletricidade. Se o custo da eletricidade é 
elevado, a mineração muitas vezes não vale 
a pena

• Para minerar bitcoin, você precisa se juntar a 
um pool de mineiração que incorre em custos 
adicionais



Mineração Clássica de Bitcoin

• Para a mineração, você precisa do hardware 
apropriado - um mineiro chamado ASIC. O 
computador de mesa geralmente não é 
suficiente para isso, uma vez que os custos de 
eletricidade seriam demasiado elevados para 
executar a mineração de forma eficiente

• Tal mineiro asic custa entre 1 000 e 3 000 euros

• Ao comprar um dispositivo, é fundamental 
prestar atenção à sua "taxa de hash" que indica 
quantos hashes podem ser criados por segundo

• Você certamente deve prestar atenção à 
eficiência do mineiro ASIC: se o dispositivo 
consumir muita energia, você pode fazer um 
negócio não rentável

• Também vai precisar de uma chamada carteira 
Bitcoin onde pode armazenar Bitcoins



Creative Token Production (CTP) 

Total de fornecimento de contrato inteligente do endereço token
Minebase

250 milhões de tokens 

Programa de bónus 45 milhões

Lançamento de circulação para programa de bónus. 

11 200 000 tokens em Agosto de 2022                                                          
11 300 000 tokens em Fevereiro de 2023                                                      
11 250 000 tokens em Agosto de 2023                                                         
11 250 000 tokens em Fevereiro de 2024  

Creative Token Production  (CTP)

o token minebase é criado com 250 milhões de tokens. O processo 
de Minebase é apenas para lançar o token para circulação através 
das taxas de endereços da carteira

Os endereços de carteira da rede Ethereum, as exchanges
descentralizadas e a rede Bitcoin estão registadas no sistema 
Minebase

Estes endereços de carteira são disponibilizados aos usuários. Isto 
lança o token Minebase para circulação, ou seja, é criado

Produção: O usuário regista-se na Minebase. Se tiver pelo menos 10 
tokens na carteira minebase, recebe um endereço automático da 
carteira. (selecionado aleatoriamente) a partir da Ethereum, 
exchanges descentralizadas ou rede Bitcoin. Todas as taxas 
geradas por este endereço de carteira serão creditadas ao usuário. 

Um exemplo:                                                                                                      
A primeira transação deste endereço de carteira é de $1.50, a 
segunda transação é $2.50 e assim por diante. Quando chegar a 
$6.50, o usuário receberá automaticamente um token Minebase. (O 
token é lançado para circulação a partir dos 250 milhões de tokens 
criados). Criado para o comércio. Cada endereço da carteira é 
trocado a cada 72 horas. O novo endereço da carteira fica no lugar 
do endereço anterior. O valor criado do endereço da carteira 
anterior é preservado



Criação de CTP

Rede Ethereum

1.15 milhões de transações são 
realizadas na Rede Ethereum todos 
os dias. As taxas são cobradas por 
cada transação. Cada carteira 
listada na Minebase recebe fichas 
MBASE quando o usuário cumpre 
os requisitos descritos neste papel 
branco. Quanto mais MBASE for 
criado através de taxas, mais 
taxas são necessárias para criar 
um MBASE. Que é controlado por 
um contrato inteligente

Exchanges 
Descentralizadas

Com exchanges 
descentralizadas (ao 
contrário das 
centralizadas), podemos ver 
as transações reais na 
exchange. Ele nos permite 
capturar todas as taxas 
dessas exchanges e 
controlá-las com um 
contrato inteligente. Isso 
significa que todas as 
transações nas 20 principais 
exchanges descentralizadas 
que estão ativas e geram 
transações são usadas para 
criar o token Minebase

Rede Bitcoin 

Bitcoin é a moeda mais antiga que também tem mais endereços 
de carteira. Como há milhares de milhões de endereços de carteira 
aqui, Minebase usa apenas os mais ativos. Os endereços da 
carteira são gravados em tempo real. Com o desenvolvimento 
positivo do mercado cripto, são adicionados cada vez mais 
endereços de carteira. Todos os endereços bitcoin são 
cuidadosamente selecionados antes de serem usados para 
garantir que gerarão taxas

.



Existem duas formas de criar fichas Minebase na Rede 
Ethereum, na rede Bitcoin ou nas Bolsas Descentralizadas.

Aqui está a primeira opção:

The user is supposed to deposit at least ten Minebase tokens.

Irá atribuir automaticamente ao usuário um endereço de 
carteira durante 72 horas. Todas as taxas incorridas por esta 
carteira serão creditadas ao usuário. Quando esta carteira 
atingir um valor total de $6.50 (o preço atual para a criação de 
token), o usuário receberá um token Minebase. Em 72 horas, o 
endereço da carteira é automaticamente substituído por um 
novo. Se a carteira anterior não tiver atingido os $6.50, o valor 
que a carteira alcançou até lá permanecerá. Com o novo 
endereço da carteira, as taxas continuarão a somar até que o 
usuário atinja os $6.50. Desde que o usuário tenha dez fichas na 
carteira, pode criar novos tokens Minebase com um endereço de 
carteira. Cada endereço de carteira é cobrado individualmente 
para criar o token Minebase. Se o usuário quiser ter vários 
endereços de carteira para criar o MBASE, deve cumprir os 
seguintes requisitos: 

Comece com um preço CTP de $6.50 a $130

Opção I de CTP 

Mais informações sobre
página 18 e 24

Observação: há um limite diário de 10 tokens Minebase por 24 horas, por endereço 
de carteira. Assim, você pode criar no máximo 10 tokens por dia com cada 
endereço de carteira



De dez fichas minebase, você pode criar o token 
MBASE para circulação com um endereço de 
carteira gerado automaticamente para POT

20

50

Opção I de CTP 

Exemplo 2: Se tiver 50 tokens minebase na sua carteira, receberá 
automaticamente cinco endereços de carteira para extrair os tokens
Minebase

Exemplo 1: Se tiver 20 tokens minebase na sua carteira, receberá 
automaticamente dois endereços de carteira para extrair os tokens
Minebase



Aqui está a segunda maneira de criar o token 
Minebase na Rede Ethereum, a rede Bitcoin, ou a 
Exchange Descentralizada

O usuário regista os seus endereços de carteira.

Qualquer pessoa pode registar o seu próprio endereço 
de carteira, que usará para enviar moedas. O 
endereço da carteira deve ser verificado

Todos têm de entrar e registar o endereço da carteira. 
Após o registo, o usuário recebe um valor predefinido 
para a transação que deve primeiro realizar. Então, o 
usuário tem que enviar uma pequena quantia para 
um endereço de carteira Minebase. Após uma 
verificação bem sucedida, a carteira Minebase será 
liberada. O processo pode demorar até 48 horas. 
Agora, o usuário recebe da sua própria carteira tokens 
Minebase para as suas próprias transações em taxas 
que têm com este endereço, transferindo moedas. 
Quando o valor de $6.50 for atingido (o preço atual de 
criação de token), o usuário receberá um token 
Minebase. O usuário pode registar vários endereços 
de carteira pessoais, mas num máximo de cinco. 
Como é o seu próprio endereço, pode usá-lo por 
muito tempo. A vantagem é que todos os usuários 
com o seu próprio endereço de carteira não têm de 
depositar tokens MBASE na sua carteira Minebase.                       
Significa que não incorrem em custos

Cada endereço de carteira é cobrado individualmente 
para criar o token Minebase. Por favor, note: Existe um 
limite diário de 10 tokens minebase por 24 horas, por 
endereço de carteira. Para que possa criar um máximo 
de 10 tokens por dia com cada endereço de carteira

Opção II de CTP 



Pode registar um máximo de 20 endereços de carteira 
próprios

Opção II de CTP
Registe aqui os seus próprios endereços de carteira

Se você chegar pelo menos $6.50 em taxas com o 
endereço da sua carteira, você receberá o token Minebase



Aplicação de smartphone CTP Opção I Period of time

Com esta aplicação o usuário tem a possibilidade de criar o 
token MBASE.  Para isso, tem de descarregar a aplicação 
MBASE. Está disponível em Android e IOS

Início de taxa de MBASE CTP $6.50 (dependendo de quantos 
tokens são vendidos) ver algoritmo 

Base de cálculo

Base de cálculo para criação de aplicativos CTP preço 
inicial 6.50$

A partir deste $6.50 4% é cobrado = $0.26. Este $0.26 é 
creditado por hora na Carteira MBASE. Isto significa neste 
caso que após 25 horas o MBASE Token é criado

Como isto funciona:

A aplicação cobra $0.26 por hora até que 1 MBASE seja 
alcançado. Quando um MBASE é alcançado, a criação do 
CTP é interrompida. Será apresentado um código. Este 
código deve ser transferido para a carteira



Opção II de aplicação do smartphone CTP:
Caminha para ganhar

Cada um pode gerar o token com a sua própria energia. Em 
média, uma pessoa anda cerca de seis quilómetros por dia. 
Se andar seis quilómetros com o seu smartphone, gerará 
um valor de $6.50. Quanto mais rápido andar (ou talvez até 
correr), mais rápido gera o token MBASE. Assim que 
chegares aos $6.50, receberás um código. Assim que 
introduzir este código, recebe o token MBASE
Aqui está a base do cálculo:

O preço inicial do token é $6.50                                                                            
Se andar um metro, terá                            $0.00108                                                                                        
Se andar um quilómetro, terá                   $1.08333                                                                        
Se andar seis quilómetros, terá                $6.50000

Esta função só será totalmente desenvolvida nos próximos meses. 
Por isso, "Walk to earn" só estará disponível em 2023. A tabela na 
página seguinte dá-lhe uma visão geral da caminhada para 
ganhar, período de tempo e os endereços automáticos da carteira



CTP
valor 
para:

Priço
USDT 

3 meses

1 Automatic    
carteira por

mês

Period  
of time

Walk to 
earn

After the CTP  

1 $65,00 6.50 -$130 $5,00 $65,40 $0,26 $6,50 Every whole token
2 $70,00 $392 $10,00 $130,80 $0,52 $8,86 Every whole token
3 $70,00 $784 $15,00 $196,20 $0,78 $10,86 Every whole token
4 $70,00 $1.308 $20,00 $261,60 $1,04 $13,04 Every whole token
5 $80,00 $1.962 $25,00 $327,00 $1,30 $15,22 Every whole token
6 $80,00 $2.354 $30,00 $392,40 $1,56 $17,40 Every whole token
7 $80,00 $3.663 $35,00 $457,80 $1,82 $19,58 Every whole token
8 $85,00 $4.708 $40,00 $523,20 $2,08 $21,76 Every whole token
9 $85,00 $6.886 $45,00 $588,60 $2,34 $23,94 Every whole token
10 $85,00 $7.194 $50,00 $654,00 $2,60 $26,12 Every whole token
11 $90,00 $8.632 $55,00 $719,40 $2,86 $28,30 Every whole token
12 $90,00 $10.202 $60,00 $784,80 $3,12 $30,48 payment annually
13 $90,00 $12.753 $65,00 $850,20 $3,38 $32,66 payment annually
14 $95,00 $15.565 $70,00 $915,60 $3,64 $34,84 payment annually
15 $95,00 $18.639 $75,00 $981,00 $3,90 $37,02 payment annually
16 $95,00 $22.672 $80,00 $1.046,40 $4,16 $39,20 payment annually
17 $100,00 $26.683 $85,00 $1.111,80 $4,42 $41,38 payment annually
18 $100,00 $31.784 $90,00 $1.177,20 $4,68 $43,56 payment annually
19 $100,00 $37.287 $95,00 $1.242,60 $4,94 $45,74 payment annually
20 $105,00 $43.164 $100,00 $1.308,00 $5,20 $47,92 payment annually
21 $105,00 $49.442 $110,00 $1.373,40 $5,46 $50,10 payment annually
22 $105,00 $56.113  $120,00 $1.438,80 $5,72 $52,28 payment annually
23 $110,00 $63.176  $130,00 $1.504,20 $5,98 $54,46 payment annually
24 $110,00 $70.632   $140,00 $1.569,60 $6,24 $56,64 payment annually
25 $110,00 $78.480   $150,00 $1.635,00 $6,50 $58,82 payment annually
26 $115,00 $91,821   $160,00 $1.700,40 $6,76 $61,00 payment annually
27 $115,00 $105.948   $170,00 $1.765,80 $7,02 $63,18 payment annually
28 $115,00 $120.859    $180,00 $1.831,20 $7,28 $65,36 payment annually
29 $120,00 $142.833  $190,00 $1.896,60 $7,54 $67,54 payment annually
30 $120,00 $176,580  $200,00 $1.962,00 $7,80 $69,72 payment annually
31 $120,00 $206.794 $210,00 $2.027,40 $8,06 $71,90 payment annually
32 $125,00 $238.579 $220,00 $2.092,80 $8,32 $74,08 payment annually
33 $125,00 $271,933 $230,00 $2.158,20 $8,58 $76,26 payment annually
34 $125,00 $306.856  $240,00 $2.223,60 $8,84 $78,44 payment annually
35 $130,00 $343.350  $250,00 $2.289,00 $9,10 $80,62 payment annually
36 $130,00 $381.412  $260,00 $2.354,40 $9,36 $82,80 payment annually
37 $130,00 $421.045 $270,00 $2.419,80 $9,62 $84,98 payment annually
38 $135,00 $462.247 $280,00 $2.485,20 $9,88 $87,16 payment annually
39 $135,00 $505.018 $290,00 $2.550,60 $10,14 $89,34 payment annually
40 $135,00 $549.360 $300,00 $2.616,00 $10,40 $91,52 payment annually
41 $140,00 $595.270 $310,00 $2.681,40 $10,66 $93,70 payment annually
42 $140,00 $642.751 $320,00 $2.746,80 $10,92 $95,88 payment annually
43 $140,00 $691.801 $330,00 $2.812,20 $11,18 $98,06 payment annually
44 $145,00 $742.420   $340,00 $2.877,60 $11,44 $100,24 payment annually
45 $150,00 $793.041 $350,00 $2.943,00 $11,70 $102,42 payment annually

Visão geral da tabela de preços CTP

emissão do 
tokenpor 6 km

Tokens armazenados

por dia
e endereços de 

carteira multiplicados
Valores de Token USDT 



EX
AM

PLE

Dependendo da quantidade de tokens que deposita, 
pode obter até 20 endereços de carteira de todo o 
mercado de criptomoedas. Quando o preço da CTP 
aumentar, receberá até 45 vezes o valor da taxa de 
endereço da sua carteira, tal como mostrado na tabela.  
Exatamente o mesmo acontece com o endereço 
automático da carteira, Período de Tempo e Caminhada 
para ganhar. Com os endereços automáticos da 
carteira significa que recebe por endereço até 45 vezes 
o valor da taxa. Num período de tempo significa que 
recebes mais por hora. E com uma caminhada para 
ganhar significa que você receberá o preço mais alto 
por 6 km, até que você tenha criado o token através do 
sistema CTP

10 0.05443 $6.887 $7.194 654.00 $2.60 $26.12 Description

O que ganhas em taxas com este endereço 
de carteira multiplica-se x 10

Para este endereço de carteira você precisa 
depositar 0.05443 tokens Minebase

Este é o preço inicial CTP (preço de criação) 
do token neste nível

Este é o preço final da CTP (preço de 
criação) do token neste nível

Receberá $2.60 por hora com 
o período de tempo

Receberá $26.12 após 
6 KM com caminhada 
para ganhar

O token Minebase é criado quando se alcança o valor 
CTP. Ou seja, só então é possível que possa oferecer o 
token para venda

Exemplo de preço total da construção CTP

Este exemplo refere-se à posição da tabela 15 da página 10

Receberá $654 por mês com 
endereços automáticos de carteira



Contas e atualizações da carteira Minebase

Estatuto de Silver, Gold e Platinum
Para permitir que os usuários no futuro criem o token 
mais rapidamente com o nosso sistema CTP, a 
Minebase oferece três possibilidades diferentes. Todos 
os usuários que depositaram tokens minebase na sua 
carteira durante um determinado período receberão 
um Impulsionador de Velocidade. No entanto, também 
é possível obter o Impulsionador de Velocidade depois 
de um certo número de tokens criadas. Uma vez 
atingido o respetivo estado, pode usar a vantagem

Com o estatuto de prata obtém 1 endereço de carteira 
adicional para cada endereço onde depositou tokens. 
Por exemplo, se tiver depositado 30 tokens e 3 
endereços de carteira estiverem a funcionar para si, 
receberá mais um endereço para cada um deles. Com 
o estatuto de ouro obtém-se 3 endereços de carteira 
adicionais e com estatuto platina 5. Isto significa que 
pode gerar o token Minebase mais rápido. Para 
alcançar a estabilidade do token, 10% do token é 
queimado durante o processo de criação



Requisitos de impulsionador de velocidade

Há duas maneiras de obter um impulsionador de 
velocidade:

Opção #1

O Estatuto de Silver                                                                                                               

O usuário deve depositar 50 tokens MBASE na carteira 
durante pelo menos três meses (90 dias)

O  Status Gold

O usuário deve depositar 200 tokens MBASE na carteira 
durante pelo menos seis meses (180 dias)

O Status Platinum

O usuário deve depositar 500 tokens MBASE na carteira 
durante pelo menos 12 meses (360 dias)

Opção #2

O Status Silver

Deve criar pelo menos 500 tokens 
MBASE com a sua carteira MBASE

O Status Gold

Deve criar pelo menos 1 000 tokens 
MBASE com a sua carteira MBASE

O Status Platinum

Deve criar pelo menos 2 000 tokens MBASE 
com a sua carteira MBASE



Contas e atualizações da carteira Minebase

O Status Silver

O usuário deve depositar 50 fichas MBASE na carteira 
durante pelo menos três meses (90 dias) ou criar 500 
tokens com a sua carteira MBASE utilizando o sistema CTP

Para utilizar o Status Silver, o usuário deve continuar a 
depositar 50 tokens na carteira MBAS

O usuário recebe mais um endereço de carteira. O custo é 
de 10%. Significa que para todos os tokens criados com o 
Status Silver, o usuário será removido para estabilização 
de 10% dos tokens

O usuário não tem custos a pagar. O usuário pode criar 
um impulsionador de velocidade prateado no máximo

O Status Gold

O usuário deve depositar 200 tokens MBASE na carteira 
durante pelo menos seis meses (180 dias) ou criar 1 000 
tokens com a sua carteira MBASE utilizando o sistema CTP

Para utilizar o Status Gold, o usuário deve continuar a 
depositar 200 tokens na carteira MBASE

O usuário recebe endereços adicionais de carteira de 
árvores. O custo é de 10%. Significa que para todos os 
tokens criados com o status Gold, o usuário será removido 
para estabilização 10% dos tokens. O usuário não tem 
custos a pagar



O Status Platinum

O usuário deve depositar 500 tokens MBASE na carteira 
durante pelo menos 12 meses (360 dias) ou criar 2 000 
tokens com a sua carteira MBASE utilizando o sistema CTP

Para o usuário com Status Platinum, o usuário deve 
continuar a depositar 500 tokens na carteira MBASE

O usuário recebe mais cinco endereços de carteira. O 
custo é de 10%. Significa que para todos os tokens criados 
com o status platinum, o usuário será removido para 
estabilização de 10% dos tokens. O usuário não tem 
custos a pagar

Contas e atualização carteira Minebase

Silver Status               Gold Status                     Platinum 
Status 

S T A T U S  D A  C A R T E I R A  M I N E B A S E  C T P



CTP  
Preço

Carteira Silver
de Tokens

Carteira Gold 
de Tokens

Carteira Platin 

de Tokens

$65,00 $6,50 50,0 200 500
$70,00 $131 10,00 40,00 100
$70,00 $392 2,500 10,00 25,0
$70,00 $785 1,000 4,000 10,0
$80,00 $1.309 0,500 2,000 5,00
$80,00 $1.963 0,500 2,000 5,00
$80,00 $2.355 0,500 2,000 3,00
$85,00 $3.664 0,500 2,000 3,00
$85,00 $4.709 0,450 1,500 2,50
$85,00 $6.887 0,400 1,400 2,40
$90,00 $7.195 0,350 1,300 2,30
$90,00 $8.633 0,300 1,200 2,00
$90,00 $10.203 0,280 1,100 1,90
$95,00 $12.754 0,260 1,000 1,80
$95,00 $15.566 0,200 0,900 1,70
$95,00 $18.640 0,180 0,800 1,60

$100,00 $22.673 0,160 0,700 1,50
$100,00 $26.684 0,140 0,600 1,20
$100,00 $31.785 0,120 0,500 1,10
$105,00 $37.288 0,100 0,450 1,00
$105,00 $43.165 0,095 0,400 0,90
$105,00 $49.443 0,090 0,350 0,80
$110,00 $56.114 0,085 0,300 0,70
$110,00 $63.177 0,080 0,250 0,60
$110,00 $70.633 0,075 0,200 0,50
$115,00 $78.481 0,070 0,180 0,40
$115,00 $91.822 0,065 0,160 0,35
$115,00 $105.949 0,060 0,150 0,20
$120,00 $120.860 0,055 0,145 0,15
$120,00 $142.834 0,050 0,140 0,10
$120,00 $176.581 0,045 0,135 0,20
$125,00 $206.795 0,040 0,120 0,10
$125,00 $238.579 0,035 0,115 0,09
$125,00 $271.934 0,030 0,100 0,08
$130,00 $306.857 0,027 0,095 0,07
$130,00 $343.351 0,026 0,090 0,05
$130,00 $381.413 0,025 0,04 0,05
$135,00 $421.046 0,023 0,04 0,05
$135,00 $462.248 0,022 0,04 0,05
$135,00 $505.019 0,021 0,03 0,04
$140,00 $549.361 0,020 0,03 0,04
$140,00 $595.271 0,019 0,03 0,04
$140,00 $642.752 0,018 0,03 0,04
$145,00 $691.802 0,017 0,03 0,04
$150,00 $742.421 0,016 0,03 0,04

Aqui está a lista de TOKENS, que devem ser depositadas para uma 
carteira Silver, Gold ou Platinum, quando o preço da CTP sobe

Token 
armazenado

Carteira
Wallet



Programa de Recompensa Minebase

Um total de 12.5 milhões de tokens de base de minas 
serão dadas como recompensa. As recompensas 
dependem de duas coisas

Em primeiro lugar, sobre o preço ctp e, em segundo 
lugar, se possui uma atualização de uma carteira 
Minebase Silver, Gold ou Platinum

Todos os usuários que possuam um upgrade carteira 
Minebase receberão uma recompensa.  Devido ao 
algoritmo, o preço da CTP está a aumentar cada vez 
mais, pelo que a recompensa por cada usuário 
também está a aumentar.  As recompensas por silver, 
gold e platinum são distribuídas separadamente. Se 
possuir uma carteira platinum, receberá a maior 
recompensa. Os requisitos são que você possui a 
respetiva carteira há pelo menos 6 meses e também 
depositou os tokens de Minebase necessárias. Se retirar 
os tokens depositadas da Carteira Minebase, não 
receberá mais uma recompensa. Para obter uma 
recompensa novamente, você tem que depositar os 
tokens de Minebase necessários na sua carteira por 6 
meses, dependendo se você quer alcançar silver, gold
ou platinum. Após 6 meses receberá a recompensa 
novamente
De acordo com o preço da CTP, um total de 807.8 mil 
milhões de dólares serão distribuídos



Explicação do Programa de Recompensas da 
Minebase

Devido ao algoritmo, o preço ctp fica cada vez mais alto 
quanto mais tokens são criados. Quando o preço da CTP 
chegar aos 131 dólares, haverá a recompensa. As 
recompensas são distribuídas aos usuários após cada 
aumento do preço CTP

Estes são os tokens totais que serão pagos pela 
recompensa 2 850 000 tokens

Destes, 570 000 são tokens igualmente 
para todos os usuários que tenham uma 
carteira Silver

Destes, 855 000 tokens serão 
distribuídos igualmente para todos 
os usuários que tenham uma 
Carteira Gold

Destes, 1.42 milhões de tokens são 
distribuídos igualmente a todos 
os usuários que tenham uma 
carteira Platinum

Este é o valor 
total em $ que 
será pago com 
2.85 milhões de 
tokens 
Calculados pelo 
preço CTP de 
$131

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Recompensa
total número de 
Peças de tokens

Recompensa
de Token

Silver

Recompensa
de Token

Gold

Recompensa
de Token
Platinum

Valor total do 
preço CTP da 

recompensa em $

Pagamento de 
recompensa de 

preço CTP



$131 2.850.000 570.000 855000 1.420.000 $373.350.000
$392 1.300.000 260.000 390.000 650.000 $509.600.000
$785 800.000 160.000 240.000 400.000 $628.000.000
$1.309 700.000 140.000 210.000 350.000 $916.300.000
$1.963 600.000 120.000 180.000 300.000 $1.177.800.000
$2.355 550.000 110.000 165.000 275.000 $1.295.250.000
$3.664 450.000 90.000 135.000 225.000 $1648.800.000
$4.709 400.000 80.000 120.000 200.000 $1.883.600.000
$6.887 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.066.100.000
$7.195 300.000 60.000 90.000 150.000 $2.158.500.000
$8.633 270.000 54.000 81.000 135.000 $2.330.910.000
$10.203 250.000 50.000 75.000 125.000 $2.550.750.000
$12.754 220.000 44.000 66.000 110.000 $2.805.880.000
$15.566 200.000 40.000 60.000 100.000 $3.113.200.000
$18.640 180.000 36.000 54.000 90.000 $3.355.200.000
$22.673 160.000 32.000 48.000 80.000 $3.627.680.000
$26.684 140.000 28.000 42.000 70.000 $3.735.760.000
$31.785 120.000 24.000 36.000 60.000 $3.814.200.000
$37.288 110.000 22.000 33.000 55.000 $4.101.680.000
$43.165 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.316.500.000
$49.443 100.000 20.000 30.000 50.000 $4.944.300.000
$56.114 100.000 20.000 30.000 50.000 $5.611.400.000
$63.177 100.000 20.000 30.000 50.000 $6.317.700.000
$70.633 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.063.300.000
$78.481 100.000 20.000 30.000 50.000 $7.848.100.000
$91.822 100.000 20.000 30.000 50.000 $9.182.200.000
$105.949 100.000 20.000 30.000 50.000 $10.594.900.000
$120.860 100.000 20.000 30.000 50.000 $12.086.000.000
$142.834 100.000 20.000 30.000 50.000 $14.283.400.000
$176.581 100.000 20.000 30.000 50.000 $17.658.100.000
$206.795 100.000 20.000 30.000 50.000 $20.679.500.000
$238.579 100.000 20.000 30.000 50.000 $23.857.900.000
$271.934 100.000 20.000 30.000 50.000 $27.193.400.000
$306.857 100.000 20.000 30.000 50.000 $30.685.700.000
$343.351 100.000 20.000 30.000 50.000 $34.335.100.000
$381.413 100.000 20.000 30.000 50.000 $38.141.300.000
$421.046 100.000 20.000 30.000 50.000 $42.104.600.000
$462.248 100.000 20.000 30.000 50.000 $46.224.800.000
$505.019 100.000 20.000 30.000 50.000 $50.501.900.000
$549.361 100.000 20.000 30.000 50.000 $54.936.100.000
$595.271 100.000 20.000 30.000 50.000 $59.527.100.000
$642.752 100.000 20.000 30.000 50.000 $64.275.200.000
$691.802 100.000 20.000 30.000 50.000 $69.180.200.000
$742.421 100.000 20.000 30.000 50.000 $74.242.100.000
$793.041 100.000 20.000 30.000 50.000 $79.304.100.000

Recompensa total 
tokens número de 

peças

Recompensa
de Token

Silver

Recompensa
de Token

Gold

Recompensa
de Token
Platinum

Valor total do 
preço CTP da 

recompensa em $

Pagamento de 
recompensa de 

preço CTP

Tabela do programa de recompensa da Minebase



Explicação do Programa de Recompensas da 
Minebase

Exemplo:

Vamos supor que há um total de 25 000 usuários com um 
upgrade de carteira. Destes, 50% têm status Silver. 30% têm 
status gold e 20% têm status Platinum

Isto significa: 

De um dos 25 000 usuários, 12 500 usuários têm estatuto Silver
De um dos 25 000 usuários, 7 500 usuários têm estatuto de Gold
De 25 000 usuários 5 000 usuários têm estatuto Platinum

Cada usuário que tem status Silver
recebe 570 000 / 12 500 = 45.6 tokens

Cada usuário que tem status Gold 
recebe 570 000 / 7 500 = 76.0 Tokens

Cada usuário que detém um status Platinum 
recebe 570 000 / 5 000 = 114.0 tokens

O preço CTP é $131

Para a carteira Silver são                45.6 tokens x 131 = $  5 973.60
Para a carteira Gold são                 76.0 tokens x 131 = $   9 956.00 
Para a carteira Platinum são          114.0 tokens x 131 = $ 14 934.00

Cada vez que o preço da CTP aumenta, há um total de 
recompensas de 45 vezes

$131 2.850.000 570.000 855.000 1.420.000 $373.350.000

Número total
de tokens de
recompensa 

de peças

Recompensa
de Token

Silver

Recompensa
de Token
Golden

Recompensa
de Token
Platinum

Valor total do 
preço CTP da 

recompensa em $

Pagamento de 
recompensa 
de preço CTP



Algoritmo CTP

Quanto mais tokens são gerados, mais alto torna-
se o preço, e assim a taxa que deve ser gerada em 
cada carteira fica maior devido ao algoritmo. A 
Minebase seguiu as taxas geradas por todas as 
carteiras criadas na Rede Ethereum, na rede 
Bitcoin ou nas Exchanges Descentralizadas. Desde 
que o endereço da carteira esteja registado na 
Minebase. Se a carteira mostrar $6.50 em taxas, o 
usuário recebe o token MBASE. Quando um total de 
60 000 000 tokens MBASE forem criados pela CTP, o 
token MBASE aumenta para $8.26 através do 
algoritmo controlado pelo contrato inteligente. 
Veja a lista do algoritmo na página seguinte

Decentralized 
Exchanges

Ethereum 
Network

Smartphone
Smartcontract



Tabela de origem do algoritmo CTP I

SMARTCONTRACT

Começo de 
Token

Fim do 
Tokens Distribuição Dólar

45.000.000 60.000.000 60.000.000 $6,50
60.000.001 80.000.000 19.999.999 $8,26
80.000.001 95.000.000 14.999.999 $10,48
95.000.001 105.000.000 9.999.999 $13,31

105.000.001 114.176.000 9.175.999 $16,91
114.176.001 122.607.000 8.430.999 $21,47
122.607.001 130.365.000 7.757.999 $27,27
130.365.001 137.514.000 7.148.999 $34,64
137.514.001 144.113.000 6.598.999 $43,99
144.113.001 150.214.000 6.100.999 $55,87
150.214.001 155.865.000 5.650.999 $70,95
155.865.001 161.109.000 5.243.999 $90,11
161.109.001 165.985.000 4.875.999 $114,43
165.985.001 170.529.000 4.543.999 $145,33
170.529.001 174.772.000 4.242.999 $184,57
174.772.001 178.743.000 3.970.999 $234,41
178.743.001 182.468.000 3.724.999 $297,70
182.468.001 185.971.000 3.502.999 $378,07
185.971.001 189.273.000 3.301.999 $480,15
189.273.001 192.393.000 3.119.999 $609,80
192.393.001 195.349.000 2.955.999 $774,44
195.349.001 198.157.000 2.807.999 $983,54
198.157.001 200.831.000 2.673.999 $1.249,09
200.831.001 203.384.000 2.552.999 $1.586,35



Tabela de origem do algoritmo CTP II

Início de Token Fim de Token Distibuição Dólar
203.384.001 205.827.000 2.442.999 $2.014,66
205.827.001 208.171.000 2.343.999 $2.558,62
208.171.001 210.425.000 2.253.999 $3.249,45
210.425.001 212.598.000 2.172.999 $4.126,80
212.598.001 214.698.000 2.099.999 $5.241,04
214.698.001 216.732.000 2.033.999 $6.656,12
216.732.001 218.706.000 1.973.999 $8.453,27
218.706.001 220.626.000 1.919.999 $10.735,66
220.626.001 222.497.000 1.870.999 $13.634,29
222.497.001 224.324.000 1.826.999 $17.315,54
224.324.001 226.111.000 1.786.999 $21.990,74
226.111.001 227.862.000 1.750.999 $27.928,24
227.862.001 229.580.000 1.717.999 $35.468,87
229.580.001 231.268.000 1.687.999 $45.045,46
231.268.001 232.929.000 1.660.999 $57.207,73
232.929.001 234.566.000 1.636.999 $72.653,82
234.566.001 236.181.000 1.614.999 $92.270,36
236.181.001 237.776.000 1.594.999 $117.183,35
237.776.001 239.353.000 1.576.999 $148.822,86
239.353.001 240.914.000 1.560.999 $189.005,03
240.914.001 242.460.000 1.545.999 $240.036,39
242.460.001 243.993.000 1.532.999 $304.846,21
243.993.001 245.514.000 1.520.999 $387.154,69
245.514.001 247.024.000 1.509.999 $491.686,45
247.024.001 248.524.000 1.499.999 $624.441,79
248.524.001 250.000.000 1.475.999 $793.041,08



Algoritmo do smartphone CTP 

Base de cálculo

O preço de partida é $6.50
Destes $6.50, uma taxa de 4% é cobrada = $0.26 
creditado ao usuário por horA
Se o preço ctp do token Minebase aumentar, o 
usuário receberá mais por hora. Isto significa que 
de um preço CTP de $130 o valor por hora 
aumenta de $0.26 para $0.52. Pode ver todos os 
aumentos na página 18 em “Construção total de 
preço CTP (Period of time)

Também pode testar esta opção no seu 
computador no início



Regulamentação dos Preços CTP

Depois de o MBASE estar listado numa Exchange, 
utiliza-se a seguinte ferramenta durante os próximos 
seis meses

A Minebase acompanha o mercado 
automaticamente. Se o token cair 10% ou mais, 
0,025% dos tokens não gastos são queimados na 
carteira principal. Serve para estabilizar o token

Por exemplo, o preço da MBASE desce de dez euros 
para nove euros. Ainda há 100 milhões de tokens que 
ainda não foram emitidos:

100.000.000 - 0,025% = 25 000 tokens. Estes tokens 
queimam irrevogavelmente. O novo número máximo 
de MBASE é

249 975 000 tokens MBASE

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

0,025%-

10%-

Estabilização dos preços do token MBASE



A tecnologia

Tecnologia Frontend

React

Tecnologia Backend  

Ruby on Rails  

Django 

Node.js                                                                                                                      

Tecnologia de Base de Dados

PostgreSQL    

Tecnologia Blockchain                                                                                                                  

web3     

Automação CI/CD 

Jenkins                                                                                                                      

Git 

Docker



Todos os detalhes e 
recursos da rede 
Ethereum Network 

Comprovativo de transação POT

Endereço de contrato
Minebase



Exchanges Nome Volume (24 h) % Quota de 
mercado

No. de 
mercado

1 Uniswap (V3) €1,408,616,22014.53% 0.0019% 642

2 dYdX €622,160,5995.55% 0.0009% 10

3 Pancake exchange 
(V2) €600,465,10911.08% 0.0008% 3939

4 ApolloX DEX €342,175,94611.46% 0.0005% 55

5 Kine protocol €237,253,4231% 0.0003% 16

6 Honey exchange €219,397,5400.74% 0.0003% 75

7 Curve finances €137,315,098137.51% 0.0002% 64

8 SpookySwap €133,515,85340.1% 0.0002% 320

9 Biswap €124,413,69714.65% 0.0002% 83

10 Uniswap (V2) €123,572,74019.84% 0.0002% 1669

11 Astroport €107,617,38835.52% 0.0001% 40

12 TraderJoe €91,700,23013.44% 0.0001% 381

13 Orca €86,213,796217.7% 0.0001% 41

14 DEX in serum €73,070,35255.27% 0.0001% 118

15 SushiSwap €71,930,53636.95% 0.0001% 467

16 VVS Finances €67,215,09228.72% 0.0001% 30

17 MM Finances €61,249,21954.33% 0.0001% 105

18 Drift log €58,588,699116.84% 0.0001% 13

19 Deri protocol €58,407,1739.06% 0.0001% 6

20 DODO (Polygon) €55,696,1450.01% 0.0001% 51

As 20 principais exchanges geram um volume de 
negócios diário de aproximadamente 4.65 mil milhões de 

dólares

Os recursos das Exchanges Descentralizadas

https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v3/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dydx/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/pancakeswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/apollox-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/kine-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/honeyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/curve-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/spookyswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/biswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/uniswap-v2/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/astroport/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/traderjoe/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/orca/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/serum-dex/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/sushiswap/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/vvs-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/mm-finance/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/drift-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/deri-protocol/
https://coinmarketcap.com/de/exchanges/dodo-polygon/


Os recursos da rede Bitcoin

Todos os detalhes e recursos da rede Bitcoin 

A lista dos 100 endereços Bitcoin mais ricos

Rede Bitcoin Ao Vivo



Os recursos dos donos de 
smartphones que compram 

criptomoedas

A partir de 2022, existem quase 10 000 criptomoedas no
mundo. Trata-se de um aumento acentuado de um
punhado de moedas digitais em 2013. Até ao final de
2021, o mercado global de criptomoedas tinha cerca de
295 milhões de usuários

No entanto, o crescimento mensal não foi constante
devido às flutuações dos preços

São esperados mil milhões de usuários até ao final de 
2022

Se os dados de 2021 forem tidos em conta e incluídos nas 
estatísticas atuais, existe mesmo a possibilidade de o 
número total de usuários poder atingir mil milhões até ao 
final de 2022



Função de carteira CTP MBASE

Para obter um MBASE, o usuário deve abrir uma conta
na Minebase. Após o registo, o usuário receberá a sua
carteira MBASE. Para registar os endereços da carteira,
o usuário tem de depositá-los na Minebase. Para
verificar a sua carteira, precisa fazer uma pequena
transação para a carteira Minebase. As taxas
incorridas por isso serão creditadas como tokens da
Minebase

Depois de o usuário ter feito a transação, o endereço 
da carteira MBASE é ativado. A partir desse 
momento, cada transação que o usuário faz com o 
seu próprio endereço de carteira é depositada na 
conta. O usuário pode depositar um máximo de 
cinco endereços de carteira. No back office da 
Minebase, o usuário pode escolher qual a opção que 
pretende selecionar com o programa CTP. Se o 
usuário depositar pelo menos 10 tokens Minebase, 
receberá um endereço de carteira automática

Depósito de Tokens

Quanto maior for o preço da CTP, menos tokens 
inteiros tens de depositar. Pode ver toda a tabela na 
página 18, onde todos os números para este tópico 
são exibidos



Desenvolvedor e gerador de ideias

Dr. h.c. H.K. Seiz

Sou um empreendedor e fui o ceo de 
uma empresa. Tenho experiência no 
mercado de criptomoedas desde 2017, e 
tem sido uma experiência muito 
intensiva, devo dizer. No entanto, é crucial 
usar a experiência como combustível 
para crescer. Foi assim que construí uma 
equipa extremamente leal que provou a 
sua lealdade para comigo nos últimos 
dez anos

.

•The Future of Money, 2017, ISBN 978-3-95972-082-3
•Think Big:, Finanzbuch Verlag, 2018, ISBN 978-3-95972-149-3
•CASHGOLD vs. diamonds, 2019, ISBN 978-3-95972-227-8[19]

•CASHGOLD vs. cryptocurrencies, Finanzbuch Verlag, 2019, ISBN 978-3-95972-225-4.
•CASHGOLD vs. Debt Currencies, Financial Book Publishing, 2019, ISBN 978-3-95972-226-1.

1. Em primeiro lugar, gostaria de fornecer uma nova forma 
especial de produzir tokens com sistema CTP (Creative
Token Production) para criar uma nova criptomoeda e 
tokens

2. Quero criar valor com o tokens, incluindo todo o mercado de 
criptomoedas. O token Minebase é para representar o valor 
através de transações., A segurança do projeto será 
garantida, com um contrato inteligente

3. O terceiro fator aqui é a ética. Gostaria de dar um contributo 
real para permitir que as pessoas vivam vidas 
independentes, livres e auto-determinadas

Minha intenção

Meus livros

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959720823
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959721493
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722278
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Seiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783959722261


Parceiro

A coisa mais importante num projeto são os parceiros. 
Cada projeto é tão bom quanto o seu TI. A nossa 
experiência passada confirmou-o. É por isso que 
selecionamos cuidadosamente a nossa equipa. As 
nossas ligações comerciais remontam a dez anos

Do que precisamos:

Precisamos de jovens novos que possam ver e entender o que 
está a acontecer no mundo neste momento. Nada é o que parece. 
Precisamos de pensadores avançados que questionem tudo e 
defendam a nossa liberdade. Temos de nos levantar de novo e 
tomar as coisas nas nossas próprias mãos. Os jovens de hoje têm 
todos os pré-requisitos para dar aos seus filhos uma vida livre e 
auto-determinada. Com este projeto, queremos fazê-lo. Quanto 
mais independente for a sociedade, mais livre se torna. A verdade 
vai nos ajudar. Cabe-nos a nós continuar à deriva na rotina ou nos 
levantamos e fazemos algo pela nossa liberdade

Dr. h.c. H.K. Seiz
Gerador de Projeto

Rima Ismailova
Web designer

Brand Push
Relação pública

Mahdi Mohammad Shibli
Engenheiro de Software

Md. Arafater Rahman
Engenheiro de Software

Md Golam Kibria Khan
Diretor-geral DE TI

IT Team
Shaikh Shafiqul Islam
Engenheiro Sénior de 
Software
Nantu Das
Engenheiro de Software de 
Lead



Distribuição de token de Minebase

Os tokens serão emitidos para os usuários da seguinte forma:
No início, 25% = 11 250 oferta de token MBASE.

Seis meses após a cotação, 25%         = 11 250 oferta de token MBASE

Depois de mais seis meses, 25%         = 11 250 oferta de token MBASE
Depois de mais outros seis meses, 25%  = 11 250 oferta de token MBASE

Após o registo do MBASE na Bolsa, seis meses após a cotação, 

é utilizado o seguinte instrumento

Programa de bónus V999

Todos os usuários que converterem tokens, irão receber o dobro do 
valor.

No entanto, deve depositar pelo menos 50% de seus tokens na carteira. 
Se 25% dos tokens forem emitidos 2 vezes, 50% dos tokens devem ser 
depositados na carteira até ao final da 4ª edição. Exemplo: O usuário 
tem 1 000 tokens e vendeu-os todos na primeira emissão de 25%. Se 
receber 1 000 tokens duas vezes (25%), pode não vender mais tokens. Se 
elex receber 1 000 tokens pela terceira vez, deve vender 500 tokens neste 
caso para obter os últimos 1 000 tokens da 4ª vez. Quando vender mais 
do que isso, não recebe mais tokens

Token total                                                      =  250 000 000 peças
Tokens emitidos = 45 000 000 unidades
Fichas para troca e publicidade = 1 000 000 peças



CTP Functions and Requirements

Rede Ethereum, Exchanges Descentralizadas e Rede 
Bitcoin

O sistema CTP funciona exclusivamente com endereços 
de carteira que fazem transações na Rede Ethereum As 
transações em bolsas centralizadas não podem ser 
registadas

Qualquer pessoa que possua um computador ou 
smartphone pode usar o sistema CTP. O pré-requisito é 
apenas descarregar a app. Permite a qualquer um criar 
o token MBASE

Ninguém precisa de conhecimento prévio do mercado 
de criptomoedas. Com a ajuda deste projeto, queremos 
também chegar a pessoas que já tiveram pouco ou 
nenhum contacto com o mercado cripto. É apenas uma 
questão de tempo até que os meios de pagamento 
descentralizados se estabeleçam no mercado como um 
todo

Por favor, note que: Existe um limite diário de 10 tokens Minebase
por 24 horas, por endereço de carteira. Para que possa criar um 
máximo de 10 tokens por dia com cada endereço de carteira



Análises de Minebase

Emissão máxima de tokens Minebase =  250 000 000 peças

Tokens criados (programa de bónus) = 45 000 000 peças

Saída dos tokens já criados:

Agosto, 2022 = 11 250 000 unidades

Fevereiro, 2023 = 11 250 000 unidades

Agosto, 2023 = 11 250 000 unidades

Fevereiro, 2023                                                         = 11 250 000 unidades

O preço de cálculo da MBASE é $6,50.

Agosto, 2022: 11 250.00 tokens em fornecimento O valor é $73 125 000

Fevereiro, 2023: 11 250.00 tokens ofertados O valor é $146 250 000

Agosto, 2023: 11 250.00 tokens ofertados O valor é $219 375 000                                                                                       

Fevereiro, 2023: 11 250.00 ofertados O valor é $292 500 000



Análise de Minebase

Soma ctp de endereços de carteira

Minebase utiliza apenas os endereços com os valores da Rede 
Ethereum, Bitcoin e Exchanges Descentralizadas

Rede Ethereum:                                    96 000 000  endereços

Exchanges descentralizadas:             5 000 000 endereços

Rede   Bitcoin:                                           109 000 000 endereços

O valor das cargas de 24 horas



Análise de Minebase

A partir de agosto de 2022, 11 500.00 tokens estão a ser 
fornecidos

Vamos supor que 30% do MBASE está à venda. 70% dos 
tokens serão colocados para negociação. 30% = 3.45 
milhões negociados na bolsa. 70% do MBASE são detidos 
= 8.05 milhões

O valor médio de cálculo da taxa por dia é de $2.18 por 
endereço de carteira. 8.05 milhões de MBASE detidos com 
uma média de 500 MBASE por usuário = 16 100 usuários. 
Cada usuário recebe 20 endereços de carteira de acordo 
com o sistema CTP

16 100 usuários x 20 endereços de carteira = 322 000 
endereços de carteira. Cada endereço de carteira recebe:                        
$2.18 em taxas por dia =       $701 960                       
$701 960 x 30 (uma mês) =     $21 058.80
$21 058 800 / $6.50                                  = 3 239 815.38 MBA                                                                                                                          

De acordo com este cálculo, cada usuário recebe 201.23 
tokens por mês

Os números aqui dados são uma suposição e não podem 
ser garantidos. A Minebase só quer dar-lhe uma ideia de 
como funciona o sistema CTP. Os cálculos baseiam-se em 
valores fornecidos pelos vendedores terceirizados. A 
Minebase não garante, portanto, a exatidão das estatísticas 
e dos valores dados pelos prestadores de terceiros



Cálculo de 
endereços 
automáticos de 
carteira

Dependendo do 
preço ctp, o valor que 
recebe por endereço 
de carteira 
automática 
multiplicar-se-á. Aqui 
pode ver os números 
se tiver um endereço 
de carteira 
automático ou 20.   
para calcular uma 
média que fizemos 
$2.80 por dia, como já 
mostrado no cálculo 
anterior. Este cálculo 
é para 1 ano. Tenha 
em mente que o 
token deve ser 
totalmente criado até 
ao preço CTP de $8 
632. Depois disso, terá 
o valor, ao fim de 12 
meses, que criou por 
endereço de carteira, 
mesmo que ainda 
não tenha criado 
totalmente o token.  
Cada endereço da 
carteira cria o token 
separadamente.  Isto 
é apenas uma 
suposição e não 
pode ser garantido. 
Este cálculo é apenas 
para dar-lhe uma 
indicação

1 $6,50-$130 $795,70 $15.914,00
2 $131 $1.591,40 $31.828,00
3 $392 $2.387,10 $47.562,00
4 $785 $3.182,80 $63.565,00
5 $1.309 $3.978,50 $79.570,00
6 $1.963 $4.774,20 $95.484,00
7 $2.355 $5.569,90 $111.398,00
8 $3.664 $6.365.60 $127.312,00
9 $4.709 $7.161,30 $143.226,00
10 $6.887 $7.957,00 $159.140,00
11 $7.195 $8.752,70 $175.054,00
12 $8.633 $9.588,40 $190.968,00
13 $10.203 $10.344,10 $206.882,00
14 $12.754 $11.139,80 $222.796,00
15 $15.566 $11.935,50 $238.710,00
16 $18.640 $12.731,20 $254.628,00
17 $22.673 $13.526,90 $270.538,00
18 $26.684 $14.322,60 $286.452,00
19 $31.785 $15.118,30 $302.366,00
20 $37.288 $15.914,00 $318.280,00
21 $43.165 $16.709,70 $334.194,00
22 $49.443 $17.505,40 $350.108,00
23 $56.114 $18.301,10 $366.022,00
24 $63.177 $19.096,80 $381.936,00
25 $70.633 $19.892,50 $397.850,00
26 $78.481 $20.688,20 $413.764,00
27 $91.822 $21.483,90 $429.678,00
28 $105.949 $22.279,60 $445.592,00
29 $120.860 $23.075,30 $461.506,00
30 $142.834 $23.817,00 $477.420,00
31 $176.581 $24.666,70 $493.334,00
32 $206.795 $25.462,40 $509.248,00
33 $238.579 $26.258,10 $525.162,00
34 $271.934 $27.053,80 $541.076,00
35 $306.857 $27.849,50 $556.990,00
36 $343.351 $28,645,20 $572.904,00
37 $381.413 $29.440,90 $588.818,00
38 $421.046 $30.236,60 $604.732,00
39 $462.248 $31.032,30 $620.645,00
40 $505.019 $31.828,00 635.560,00
41 $549.361 $32.623,70 $652.474,00
42 $595.271 $33.419,40 $668.388,00
43 $642.752 $34.251,10 $684.302,00
44 $691.802 $35.010,80 $700.216,00
45 $742.421 $35.806,50 $716.130,00

you receive you receiveprice
por ano

20 Wallets1 Wallet 
por ano

MULTIPLY CTP

increase
Valor

Endereços de carteira

O ano é calculado com 365 dias 



Cálculo de 
Period of time

Aqui pode ver os 
números quando 
se ativa o período. 
O preço de 
partida é de $0.26 
por hora, como já 
foi mostrado no 
cálculo anterior. 
Dependendo do 
preço CTP, o valor 
multiplica-se por 
$0.26 cada vez 
que o preço CTP 
aumenta. O 
cálculo que vê 
aqui é por hora, 
mês e ano. Note 
que o token deve 
ser totalmente 
criado pelo preço 
CTP de   $8 632. 
Depois disso, 
após 12 meses, 
receberá o valor 
mesmo que 
ainda não tenha 
criado totalmente 
o token

MULTIPLY CTP Per Hour Per Month Per Year

1 $131 $0,26 $187,20 $2.277,60
2 $392 $0,52 $374,40 $4.555,20
3 $785 $0,78 $561,60 $6.832,80
4 $1.309 $1,04 $748,80 $9.110,40
5 $1.963 $1,30 $936,00 $11.388,00
6 $2.355 $1,56 $1.123,20 $13.665,60
7 $3.664 $1,82 $1.310,40 $15.943,20
8 $4.709 $2,08 $1.497,60 $18.220,80
9 $6.887 $2,34 $1.684,80 $20.498,40
10 $7.195 $2,60 $1.872,00 $22.776,00
11 $8.633 $2,86 $2.059,20 $25.053,60
12 $10.203 $3,12 $2.246,40 $27.331,20
13 $12.754 $3,38 $2.443,60 $29.608,80
14 $15.566 $3,64 $2.620,80 $31.886,40
15 $18.640 $3,90 $2.808,00 $34.164,00
16 $22.673 $4,16 $2995,20 $36.441,60
17 $26.684 $4,42 $3.182,40 $38.712,20
18 $31.785 $4,68 $3.499,20 $42.573,60
19 $37.288 $4,94 $3.556,80 $43.274,40
20 $43.165 $5,20 $3.744,00 $45.552,00
21 $49.443 $5,46 $3.931,20 $47.829,60
22 $56.114 $5,72 $4.118,40 $50.107,20
23 $63.177 $5,98 $4.305,60 $52.384,80
24 $70.633 $6,24 $4.492,80 $54.662,40
25 $78.481 $6,50 $4.680,00 $56.940,00
26 $91.822 $6,76 $4.867,20 $59.217,60
27 $105.949 $7,02 $5.054,40 $61.495,20
28 $120.860 $7,28 $5.241,60 $63.772,80
29 $142.834 $7,54 $5.428,80 $66.050,40
30 $176.581 $7,80 $5.616,00 $68.328,00
31 $206.795 $8,06 $5.803,20 $70.605,60
32 $238.579 $8,32 $5.990,40 $72.883,20
33 $271.934 $8,58 $6.177,60 $75.160,80
34 $306.857 $8,84 $6.364,80 $77.438,40
35 $343.351 $9,10 $6.552,00 $79.716,00
36 $381.413 $9,36 $6.739,20 $81.993,60
37 $421.046 $9,62 $6.926,40 $84.271,20
38 $462.248 $9,88 $7.113,60 $86.548,80
39 $505.019 $10,14 $7.300,80 $88.826,40
40 $549.361 $10,40 $7.488,00 $91.104,00
41 $595.271 $10,66 $7.675,20 $93.381,60
42 $642.752 $10,92 $7.862,40 $95.659,20
43 $691.802 $11,18 $8.049,60 $97.936,80
44 $742.421 $11,44 $8.236,80 $100.214,40
45 $793.041 $11,70 $8.424,00 $102.492,00

Valor 
Endereços de carteira increase Você recebeVocê recebeVocê recebe

O mês é sempre calculado com 
30 dias O ano com 365 dias

price



Cálculo de
Walk to eran

Aqui pode ver os 
números quando 
se usa a 
caminhada para 
ganhar. O preço 
de partida é de 
6.50 por 6 km, 
como mostra o 
cálculo anterior. 
Dependendo do 
preço ctp, o valor 
multiplica-se por 
$2.18 cada vez 
que o preço ctp
aumenta. O 
cálculo que vê 
aqui é do dia, mês 
e ano. Note que o 
token deve ser 
totalmente criado 
pelo preço CTP de    
$8 632. Depois 
disso, a cada 12 
meses, receberá o 
valor que criou, 
mesmo que ainda 
não tenha criado 
totalmente o 
token

MULTIPLY CTP Per day Per month Per year

1 $131 $6,50 $195 $2.372,50
2 $392 $8,86 $265,80 $3.233,90
3 $785 $10,86 $325,80 $3.963,90
4 $1.309 $13,04 $391,20 $4.759,60
5 $1.963 $15,22 $465,60 $5.555,30
6 $2.355 $17,40 $522,00 $6.351,00
7 $3.664 $19,58 $587,40 $7.146,70
8 $4.709 $21,76 $652,80 $7.942,40
9 $6.887 $23,94 $718,20 $8.738,10
10 $7.195 $26,12 $783,60 $9.533,80
11 $8.633 $28,30 $849,00 $10.329,50
12 $10.203 $30,48 $914,40 $11.125,20
13 $12.754 $32,66 $979,80 $11.920,90
14 $15.566 $34,84 $1.045,20 $12.716,60
15 $18.640 $37,02 $1.110,60 $13.512,30
16 $22.673 $39,20 $1.176,00 $14.308,00
17 $26.684 $41,38 $1.241,40 $15.103,70
18 $31.785 $43,56 $1.309,50 $15.932,25
19 $37.288 $45,74 $1.372,20 $16.695,10
20 $43.165 $47,92 $1.437,60 $17.490,80
21 $49.443 $50,10 $1.503,00 $18.286,50
22 $56.114 $52,28 $1.568,40 $19.082,20
23 $63.177 $54,46 $1.633,80 $19.877,90
24 $70.633 $56,64 $1.699,20 $20.673,60
25 $78.481 $58,82 $1.764,60 $21.469,30
26 $91.822 $61,00 $1.830,00 $22.265,00
27 $105.949 $63,18 $1.895,40 $23.060,70
28 $120.860 $65,36 $1.960,80 $23.856,40
29 $142.834 $67,54 $2.026,20 $24.652,10
30 $176.581 $69,72 $2.091,60 $25.447,80
31 $206.795 $71,90 $2.157,00 $26.243,50
32 $238.579 $74,08 $2.222,40 $27.039,20
33 $271.934 $76,26 $2.287,80 $27.834,90
34 $306.857 $78,44 $2.353,20 $28.630,60
35 $343.351 $80,62 $2.418,60 $29.426,30
36 $381.413 $82,80 $2.484,00 $30.222,00
37 $421.046 $84,98 $2.549,40 $31.017,70
38 $462.248 $87,16 $2.614,80 $31.813,40
39 $505.019 $89,34 $2.680,20 $32.609,10
40 $549.361 $91,52 $2.745,60 $33.404,80
41 $595.271 $93,70 $2811,00 $34.200,50
42 $642.752 $95,88 $2.876,40 $34.996,20
43 $691.802 $98,06 $2.941,80 $35.791,90
44 $742.421 $100,24 $3007,20 $36.587,60
45 $793.041 $102,42 $3072,60 $37.383,30O mês é sempre calculado com 

30 dias O ano com 365 dias

increase Você recebeVocê recebeVocê recebe
priceValue

Endereços de carteira



Comércio - Exchange 

Aceitação

Se um total de 70% dos tokens MBASE forem mantidos, 
de acordo com o nosso cálculo, existem 3,45 milhões 
de MBASE na bolsa. Para criar um token MBASE, o 
usuário precisa de pelo menos dez tokens. (A exceção é 
se o usuário registar o seu próprio endereço de 
carteira). Para utilizar o sistema CTP ao seu nível mais 
elevado, o usuário deve depositar 550 MBASE

Ao comprar 500 BMASE, um total de 6 900 usuários 
podem comprar o token. Se calcularmos a média, serão 
13 800 usuários. Para utilizar o sistema CTP a médio ou 
longo prazo, o usuário deve manter entre 50 e 550 MBASE 
entre 3 e 12 meses. Aumentará a procura do MBASE. Se o 
preço da bolsa descer 10%, 0.025% dos tokens da MBASE 
serão queimados. De acordo com o valor ctp, este é 
$793.041,08 por token. Além disso, ao atualizar a carteira 
Speed Booster para Silver, Gold ou Platinum, 10% dos 
tokens criados também queimam. Assim, o fornecimento 
é reavaliado. Assumimos que, a médio ou longo prazo, o 
valor CTP será a orientação para o valor de como o 
MBASE será negociado na bolsa



Resumo
1. Criar MBASE não prejudica o ambiente, uma vez que 
utiliza apenas a energia que já está disponível

2. O token minebase é criado com 250 milhões de tokens. O 
processo de Minebase consiste apenas em libertar o tokens 
para circulação através das taxas de endereços da carteira. 
Não é necessário um hardware especial para criar o MBASE. A 
única coisa que precisas é de um smartphone. E só precisa se 
usar as duas opções onde um smartphone é necessário

3. CTP na Rede Ethereum: Minebase verificou todas as carteiras 
na Rede Ethereum. Aqueles que tiverem uma conta com a 
Minebase receberão os tokens do MBASE através das taxas 
criadas na Rede Ethereum

4. CTP nas exchanges descentralizadas e na rede Bitcoin 
Minebase verificada. todas as carteiras das 20 exchanges
descentralizadas mais importantes Aqueles que possuem uma 
conta no Minebase e depositam seu próprio endereço de 
carteira receberão o token Minebase das taxas geradas 
através desses endereços. A segunda opção é: dependendo de 
quantos tokens o usuário depositar, ele receberá 
automaticamente um endereço de carteira que muda a cada 
72 horas. Apenas os endereços ativos são usados pela rede 
Bitcoin

5. Qualquer pessoa que esteja registada na Minebase e 
tenha um smartphone pode descarregar a app Minebase e 
usar o sistema CTP com o seu smartphone. O algoritmo é 
controlado por um contrato inteligente. Quanto mais MBASE 
são criados, maior o custo de criação do MBASE

6. Todas as taxas da Rede Ethereum, da rede Bitcoin e Top-20
das Exchanges Descentralizadas aplicam-se à criação do
MBASE. Se o preço de criação MBASE aumentar devido ao
algoritmo, a taxa necessária para criar um MBASE também
aumentará



Resumo

7. Quando o preço ctp aumenta, o endereço da carteira do 
usuário ou automático é multiplicado até 45 vezes. Ou seja, 
o usuário recebe até 45 vezes o valor da taxa dos 
endereços da carteira que são depositados. O mesmo se 
aplica ao Período de Tempo e Caminhada para ganhar

8. Para criar o token mais rapidamente no futuro com o 
nosso sistema CTP, a Minebase oferece três opções 
diferentes. Todos os usuários que depositaram tokens 
Minebase na sua carteira durante um certo tempo 
receberão um Speed Booster. No entanto, também é 
possível obter o Speed Booster depois de um certo 
número de tokens criados

9. Regulação de preços. Esta ferramenta é utilizada para 
ajustar o preço: se a MBASE perder 10% do seu valor na 
bolsa, 0,025% dos tokens MBASE na carteira principal e 
ainda não estão em oferta são queimados

10. A tecnologia. Tecnologia Frontend: React, Nunjucks, 
motor de modelagem. Tecnologia de backend: Ruby on 
Rails, Django, Node.js. Tecnologia de banco de dados: 
PostgreSQL. Tecnologia Blockchain: web3. Automação
de CI/CD: Jenkins, Git, Docker

11. Os recursos são quase inesgotáveis, uma vez que os 
endereços da carteira da Rede Ethereum, da rede Bitcoin e 
top-20 das Exchanges Descentralizadas são usados para 
criar o token Minebase

12. Qualquer pessoa pode abrir uma Carteira MBASE no 
site www.minebase.com. 

http://www.minebase.com/


Resumo

13. O sistema CTP funciona exclusivamente com 
endereços de carteira que causam transações na 
Rede Ethereum e nas Exchanges Descentralizadas. 
As transações em exchanges centralizadas não 
podem ser registadas

14. O construtor e inventor deste sistema é um 
empreendedor que lançou uma moeda no passado. O 
projeto, na altura, foi bloqueado pela regulamentação 
das autoridades. Com este projeto, oferecemos aos 
usuários da época uma forma de obter lucro

15. Após a listagem na MBASE Exchange, o seguinte
instrumento é utilizado nos próximos seis meses. O
mercado é analisado com um contrato inteligente. Se
o token cair 10% ou mais, 0.025% dos tokens da
carteira principal não gastos são queimados. Esta
medida serve para estabilizar o token

16. Para obter um MBASE, o usuário deve abrir uma 
conta na Minebase. Após o registo, o usuário receberá 
a sua carteira MBASE. Para registar os seus endereços 
de carteira, o usuário deve depositá-los na Minebase

17. Com o Minebase Analytics, obtém-se uma visão 
dos cálculos atuais e futuros, bem como uma 
compreensão de como o token se estabelece na 
bolsa. Estes cálculos são apenas pressupostos e não 
podem ser garantidos



www.minebase.com

PAPEL BRANCO
ATUALIZAÇÃO 9 DE SETEMBRO

DE 2022



Esta é uma grande atualização importante. O preço da CTP 
estará ligado à bolsa. Isto significa que há uma diferença entre 
o preço ctp e o preço da bolsa

Se o preço da bolsa fo r inferior ao preço ctp, o preço ctp
aumentará por causa desta diferença. Isto não tem nada a ver 
com o nosso algoritmo. Esta função aplica-se a qualquer nível 
de preço ctp. Trata-se de criar um equilíbrio entre a exhange e o 
sistema CTP. Aqui está um exemplo

Se o preço da bolsa for de 4 $ e o preço da CTP for de 6.50 $, a 
diferença é de 2.50 $. O preço da CTP vai aumentar de 2.50 $.  
Então agora eles têm que chegar a 9 $ para criar um símbolo

De forma inversa, o preço da bolsa é superior ao da ctp. Neste 
caso, o preço da CTP vai cair pela diferença.  Por exemplo, o 
preço da CTP está nos 6.50 $ e o preço da bolsa é de 8.50 $, 
depois o preço da CTP desce dois dólares para 4.50 $

Equilíbrio entre o sistema CTP e a bolsa

Minebase CTP                  Cálculo Exchange

$6.50 $4.00
Diferença $2.50

PREÇO CTP $9.50

$6.50 $8.50
Diferença $2.00

PREÇO CTP $4.50



A partir de 9 de setembro de 2022, o nosso sistema CTP receberá 
uma grande atualização. O token Minebase é criado por taxas de 
toda a rede cripto. A fim de manter o token estável a longo prazo, 
criámos uma fórmula de combustão do token Minebase. Esta 
fórmula é considerada um componente do preço CTP. O efeito 
que conseguimos com isto é que através da criação e queima do 
token ocorre um desenvolvimento equilibrado do token Minebase. 
Todo o ecossistema da Minebase token também contribui para 
isso

A fórmula é:

Preço CTP a partir de 6.50 $ - 34.64 $
Preço das taxas de criação + Tokens criados (preço) / 4= Soma.
Esta soma é dividida pelo preço atual da token. (Estes tokens 
estão queimadas) Este processo é feito mensalmente.

Preço CTP a partir de 43.99 $ - 114.43 $
Preço das taxas de criação + Tokens criadas (preço) / 2,5= Soma.
Esta soma é dividida pelo preço atual do token. (Estes tokens 
estão queimados) Este processo é feito mensalmente.

Preço CTP de 609.80 $ até ao fim
Preço das taxas de criação + Tokens criadas (preço) / 1.5= Soma.
Esta soma é dividida pelo preço atual da token. (Estas tokens 
estão queimadas) Este processo é feito mensalmente.

Quanto maior for o preço CTP, mais taxas precisa para criar o 
token. Pela nossa fórmula de sistema de queima, menos tokens
estarão em circulação e o preço da CTP aumentará mais 
rapidamente e mais tempo você precisará para criar o token

QUEIMAS DE TOKENS MINEBASE



APOSTANDO TOKENS MINEBASE
A Empresa trabalha num algoritmo de consenso proprietário que 
utiliza a Prova de Participação (POS) e o Simple Time Protocol
(STP). O POS requer validadores para apostar em tokens que lhes 
dá o direito de validar as transações e em troca é recompensado 
por fazê-lo

O STP trabalha num relógio verificável. Incorpora um relógio na 
blockchain que verifica o tempo de demora entre dois 
acontecimentos. Reduz a carga nos validadores ligados à rede. 
Como resultado, os validadores na rede conhecem o horário dos 
eventos e não precisam de verificar com todos os validadores 
disponíveis para trás e para a frente para registar uma 
transação. Permite a sequenciação rápida de blocos

POS + STP 
garante
Blockchain é 
extremamente
rápido.

O que torna isto tão especial?



CARTEIRA INTERLIGADA

Esta atualização dá-lhe a possibilidade de ancorar a outros 
utilizadores que tenham 20 endereços de carteira. Isto significa que 
pode participar em mais 20 endereços de carteira. É possível 
ancorar a um máximo de 5 utilizadores
Receberá 75% do valor de tokens que estes endereços criam. 25% 
dos tokens serão queimados. Tem a possibilidade de usar estes 
endereços de carteira durante 3 ou 6 meses
Os requisitos são:
1. para cada novo endereço de carteira deve ter 550 tokens na 

sua carteira. Isto significa que os seus próprios endereços de 
carteira e os novos seriam 1 100 tokens minebase. 

2. A atualização custa 150 USDT por 3 meses ou 250 USDT por 6 
meses

Para que possa criar tokens Minebase com o seu próprio endereço 
de carteira e adicionar até 100 endereços de carteira

1 endereço de carteira 3 
meses 150 USDT + 550 tokens
2 endereço de carteira 3 
meses 300 USDT + 1 100 tokens

3 endereço de carteira 3 meses 
450 USDT + 1 650 tokens

4 endereço de carteira 3 meses 
600 USDT + 2 200 tokens

5 endereço de carteira 3 meses 
750 USDT + 2 750 tokens

1 endereço de carteira 6 
meses 250 USDT + 550 tokens
2 endereço de carteira 6 
meses 500 USDT + 1 100 tokens

3 endereço de carteira 6 meses 
750 USDT + 1 650 tokens

4 endereço de carteira 6 meses 
1000 USDT + 2 200 tokens

5 endereço de carteira 3 meses 
1250 USDT + 2 750 tokens

Uma vez que precisa de 550 tokens para os seus 20 endereços de carteira, tem 
sempre de adicionar 550 tokens aos números acima indicados. Isto significa que 
com 5 endereços de carteira tem de ter 2 750 +550, ou seja, 3 300 tokens na carteira



TAXAS DE QUEIMA

O site www.minebase.com irá oferecer jogos no futuro. 
Dependendo do tipo de jogo que o utilizador usa, ele 
paga, por exemplo, um conjunto de cartões ou uma taxa 
de entrada
Todos estes tokens pagos para entrar no jogo serão 
queimados. São oferecidos jogos diferentes. No entanto, 
um após o outro é estabelecido. Se é um jogo de um único 
jogador que pode ser atualizado (por exemplo, melhores 
ferramentas para conseguir algo mais rápido), os tokens 
usados para isso são também queimados
Jogo competitivo: Se for um jogo competitivo que usa 
tokens Minebase, 10% dos tokens serão queimados. Por 
exemplo, há 50 jogadores e cada um paga um token 
Minebase. São 50 tokens Minebase. Destes, 10% estão 
queimados. Restam ainda 45 tokens no jogo. 2% são 
usados para a pontuação elevada. No total são 44.1 
tokens no jogo, que são distribuídos aos vencedores
Dependendo de quantos jogadores estão no jogo, estes 
tokens são distribuídos do lugar 1 - 5

GAMI
NG
GAMI
NG



Existem 3 categorias diferentes de NFT

Categoria 1 50 Tokens Minebase
Categoria 2 100 Tokens Minebase
Categoria 3 250 Tokens Minebase

Quando compra os NFTs é o proprietário e pode vendê-los no 
mercado. No entanto, para cada categoria receberá uma 
vantagem muito grande 

Se comprar categoria 1 de NFT, no futuro, quando criar tokens 
Minebase, obterá 50 tokens 40% mais baratos. isto significa 
que, não importa quando usar os 50 tokens, gerará os tokens 
40% mais rápido. 
Exemplo:
Se esperar até que o preço da CTP ficar em 300 $, terá uma 
vantagem de 120 $ por 50 tokens

Se comprar categoria 2 de NFT, no futuro, quando você criar 
tokens Minebase você receberá 100 tokens 50% mais baratos. 
isto significa que, não importa quando usar os 100 tokens, 
gerará os tokens 50% mais rápido. Exemplo:
Se esperar até que o preço da CTP ficar em 300 $, terá uma 
vantagem de 150 $ por 100 tokens

Se comprar categoria 3 de NFT, no futuro, quando você criar 
tokens Minebase você receberá 250 tokens 60% mais 
baratos. isto significa que, não importa quando usar os 250 
tokens, gerará os tokens 60% mais rápido. Exemplo:
Se esperar até que o preço da CTP ficar em 300 $, terá uma 
vantagem de 180 $ por 250 tokens.
No entanto, pode decidir-se quando quiser vender os tokens

NFTNFT



Visão geral total dos tipos de queima de tokens Minebase

1. Se o preço na bolsa cair mais de 10%, 0.025% dos tokens 
ainda não criados serão queimados.

2. Todo o NFT comprado com o token Minebase será 
queimado

3. Todos os jogos oferecidos no site da Minebase serão 
queimados, dependendo do jogo, da participação total ou 
de 10% da aposta

4. A partir de 9 de setembro de 2022, todas as taxas utilizadas 
pelo sistema CTP para criar o token Minebase serão 
queimadas mensalmente

5. Carteira interconexão: Por cada 20 endereços de carteira, 
25% é queimado

FÓRMULA DE QUEIMA DE MINEBASE



PROTOCOLO MINEBASE

ECOSSISTEMA
MINEBASE 

ENDEREÇO DA 
CARTEIRA

REDE ETHEREUM 
E BITCOIN 

SISTEMA CTP

Creative combustion System

REDE ETHEREUM 
E BITCOIN 

NFT MINEBASE

JOGOS DA MINEBASE

MINEBASE
CARTEIRA DE 

INTERCONEXÃO

PROGRAMA DE CRIAÇÃO PROGRAMA DE QUEIMA

50-100%
queimados

100% Burning

10-100% Burning

25% QueimadosAPOIO 
MINEBASE 



Em dois anos, a 
CTP com a app é 
reduzida para 
metade. Assim, 
quando o utilizador 
criar o MBASE, 
receberá o código 
já em 50% do 
MBASE criado. 
Portanto, com dois 
dispositivos, só 
precisa de metade 
do tempo para 
criar um MBASE

Este processo 
repete-se de dois 
em dois anos: em 
agosto de 2026, 
agosto de 2028, 
agosto de 2030, etc

O processo continua 
até que todos os 
MBASE sejam criados

O lançamento da App

São oferecidos dois 
sistemas operativos: 
iOS e Android. A App 
custa $5.90 nos 
primeiros seis meses. 
Agosto 

O primeiro jogo é 
lançado
Dezembro de 2022

NFTs são oferecidos 
para venda

Uma vez que a 
aplicação ainda 
não é esteja 
disponível no 
momento do 
lançamento, existe 
a possibilidade de 
começar com a 
primeira opção de 
CTP num PC. 
Qualquer um pode 
testá-lo 
gratuitamente
9 de setembro de 2022

A fórmula para 
queimar o token 
Minebase começa

Outubro de 2022

Parceria para 
apostar no token
Minebase

A carteira interligada 
é lançada para 
receber até 100 
endereços de 
carteira para criar o 
token Minebase



www.minebase.com

SistemaCTP


