
O que você tem a ver com o "grid computing" 
Andreas Muller 

Um supercomputador capaz de realizar cerca de 167 trilhões de cálculos por segundo – ou 167 
"teraflops", como preferem os especialistas – vem sendo utilizado em causas humanitárias 
como a cura do câncer e o combate ao déficit global de alimentos. Agora, o detalhe 
surpreendente: fisicamente, esse supercomputador não existe. Ele funciona a partir da união 
de vários PC's comuns ao redor do mundo, que "emprestam" sua capacidade de 
processamento a uma ONG conhecida como World Community Grid (WCG). Essa ONG compõe, 
então, uma espécie de rede global de processadores – que, tal como um supercomputador, é 
capaz de acelerar pesquisas com grandes volumes de dados. 

Por trás dessa novidade, há um conceito consagrado nas rodas do informatiquês – e que tende 
a se difundir no mundo corporativo nos próximos anos: o de "grid computing", ou computação 
em grade. "Esse sistema já é uma realidade como tecnologia. O que falta é aumentar a sua 
escala de uso", resume Ruth Harada, diretora de cidadania corporativa da IBM Brasil, empresa 
que vem liderando o desenvolvimento de tecnologias nessa área. Ela destaca que o Brasil é 
um dos países que têm mais proximidade com esse conceito. "O Projeto Genoma, por 
exemplo, foi realizado pela Fundação Oswaldo Cruz por meio de um sistema grid, que dividia a 
tarefa de mapear os genes em pequenos 'pedaços', todos eles processados de forma 
simultânea, mas separadamente", exemplifica. 

A vantagem do "grid computing" é a economia. Utilizando-se computadores já existentes, é 
possível alcançar níveis inéditos de processamento – e empregar essa capacidade na 
realização de tarefas que demandariam supercomputadores. A WCG, por exemplo, utiliza a 
capacidade de mais de 1 milhão de PC's de todas as partes do planeta, que são “emprestados” 
espontaneamente por seus usuários. Assim, a ONG consegue acelerar pesquisas humanitárias 
com custos reduzidos.  

O caso mais recente é o do programa "Arroz Nutritivo para o Mundo", que visa a desenvolver 
uma variedade de arroz mais produtiva. Conduzida de forma convencional, o trabalho de 
mapeamento das proteínas do cereal demoraria 200 anos para ser concluído. Com o grid, o 
tempo será reduzido para apenas dois anos. "A WCG realiza somente pesquisas humanitárias. 
Mas qualquer tarefa que exija grandes volumes de processamento pode ser beneficiada pelo 
grid computing", explica Ruth, da IBM. 
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