
Quem precisa de computadores "dual core"? 
 
Desde os primórdios da computação pessoal, as máquinas comercializadas sempre foram 
equipadas com processadores de apenas um núcleo. Há menos de um mês, as duas principais 
fabricantes mundiais de chips - AMD e Intel - divulgaram o lançamento de seus processadores 
equipados com dois núcleos (em inglês, dual core). 
 
Será que você precisa de um computador "dual core"? O IDG Now! preparou esse especial para 
ajudá-lo a entender essa nova tecnologia. Confira nossas dicas. 
 
O que é "dual core"? 
 
O computador "dual core" pode executar diversas tarefas simultâneas. Enquanto os processadores 
de um núcleo conseguem realizar apenas uma tarefa por vez, os chips de dois núcleos têm a 
capacidade de dividí-las, aumentando a performance geral do sistema. 
 
"Basicamente, o dual core é um processador que oferece maior desempenho", explica Roberto 
Brandão, gerente de tecnologia da AMD para o Cone Sul. "Isso quer dizer que ele funciona como 
dois processadores físicos juntos."  
 
Segundo o executivo, esse foi o caminho natural da indústria de chips para economizar energia 
gasta pelo PC e, ao mesmo tempo, aumentar o poder de processamento do sistema sem ter 
problemas de superaquecimento. 
 
Atualmente, são comercializados os chips AMD Athlon 64 X2 (nos modelos 4800+, 4600+ 4400+, 
4200+ e compatíveis com as placas-mãe de processadores Athlon 64 de núcleo único), e Intel 
Pentium D, com dois núcleos nos modelos para desktop 840, 830 e 820. 
 
Por enquanto, não há chips de dois núcleos específicos para equipamentos móveis ou servidores, 
mas as fabricantes já prometem novos modelos. "Haverá "dual core" não só para desktops, mas 
brevemente para outras plataformas também", disse Juan Mestre, gerente de plataformas de 
desktops da Intel para América Latina. 
 
Devo comprar um computador "dual core"? 
 
Existem usuários que já podem se aproveitar dos benefícios do chip com dois núcleos. "Na área de 
servidores, todos os que trabalham com processos científicos, justamente pelo aumento da 
capacidade de processamento, gerenciamento multitarefa e menor gasto com energia", aconselha 
Brandão, da AMD. 
 
Os usuários de computadores pessoais devem avaliar com mais calma se realmente vale a pena 
adotar a nova tecnologia. 
 
Para quem quer aproveitar o desempenho para os jogos, o melhor negócio é esperar um pouco. A 
grande maioria dos jogos ainda não foi programada de modo a dividir as suas tarefas para dois 
processadores, mas somente para um.  
 
"O duplo núcleo é recomendado também para o usuário de escritório, que precisa de desempenho 
para utilizar em múltiplas tarefas ao mesmo tempo", recomenda Mestre, da Intel. Quem trabalha 
com grande volume de dados - um editor de imagens, vídeo ou produtor de som, por exemplo - já 
pode tirar proveito da tecnologia. 
 
O que acontece é que os dados antes processados pelo chip "single core", agora são divididos e 
processados por dois núcleos, agilizando bastante as tarefas.  
 



Para o usuário que tem o computador em casa, o aumento de desempenho não será tão 
significativo, mas algumas facilidades podem valer a pena. 
 
Tarefas que muitas vezes não podiam ser realizadas em conjunto com outras, por requisitarem 
muitos recursos do sistema e criar gargalos no processamento, agora serão finalizadas sem muita 
dificuldade - por exemplo, gravar um CD e editar um clipe de vídeo ao mesmo tempo. 
 
Onde comprar? 
 
As máquinas com processadores "dual core" ainda não chegaram ao Brasil em grande volume. O 
gerente de plataformas de desktops da Intel para América Latina, Juan Mestre, afirma que até o 
final de junho as vendas de PCs com a nova tecnologia chegarão com força. "A maioria dos 
fabricantes ainda possuem apenas protótipos de trabalho", diz. 
 
Em São Paulo, uma das primeiras fabricantes a comercializar sistemas equipados com Pentium D 
é a Accept, que vende o desktop modelo DT 4500 por 5.290 reais.  
 
A configuração oferecida é processador Intel Pentium D 820 (2.8GHz/800MHz/2Mb Cache), placa-
mãe Intel D955XBKLKR, chipset Intel 955X Express, 1 Gigabyte de RAM DDR2/533MHz 
(2x512MB), disco rígido de 120Gb Serial ATA 150MBPS 7200RPM, gravador de CDRW e leitor de 
DVD (combo), placa gráfica PCI Express x16 ATI Radeon de 128 Megabytes e sistema operacional 
Windows XP Professional. 
 
No Rio de Janeiro, a primeira do mercado é a Sinco Sistemas, que oferece o modelo SORRENTO 
1G. O desktop utiliza Intel Pentium D 820, placa Intel D945GNT-LKR, com 1 GB de memória DDR-
2, disco rígido Serial ATA de 120 GB e DVD/R. Também traz incorporado à placa o adaptador de 
vídeo Intel GMA 950, placa de rede 10/100, portas USB e FireWire. O preço sugerido é de 4.700 
reais. 
 
A AMD, por sua vez, já oferece processadores Athlon 64 X2 aos fabricantes em todo o mundo. No 
Brasil, no entanto, ainda não há previsão de quando máquinas equipadas com seus processadores 
chegaram ao mercado. 
 
IBM Lenovo, Dell e Acer são algumas das fabricantes que também trabalham com a AMD. 
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