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Em junho, um novo campeão conquistou importante marca no mundo dos bits. Surgiu o 
supercomputador mais veloz do planeta, o Roadrunner – nome do pássaro, incansavelmente 
perseguido por um coiote, que inspirou o desenho animado Papa-Léguas. Ele quebrou um 
recorde espetacular. Atingiu a velocidade de processamento de dados chamada de petaflops, 
que corresponde a 1 quatrilhão de operações por segundo. Ou seja, a máquina fez 1 000 000 
000 000 000 de contas no intervalo de tempo em que uma pessoa pisca os olhos. Eis outra 
maneira de expressar a magnitude do feito: se os 6,7 bilhões de habitantes da Terra usassem 
uma calculadora 24 horas por dia, eles levariam 46 anos para concluir uma conta que o 
Roadrunner executa num único dia. Tremenda façanha? Sem dúvida, mas o real significado da 
conquista do Papa-Léguas de silício não se circunscreve à vitória de um velocista. Vai além. Ao 
alcançarem a barreira dos petaflops, as máquinas qualificam-se para simular operações e 
resolver problemas extremamente complexos, com profundas implicações tanto para a ciência 
como para o mundo dos negócios. Com todo esse poder de fogo, os computadores conseguem, 
por exemplo, reproduzir algumas funções do cérebro. E isso já está ocorrendo. 

É o Roadrunner que ilustra essa possibilidade. O supercomputador, que custou 133 milhões de 
dólares, levou seis anos para ser montado. Ocupa uma área equivalente a três quadras de 
tênis e pesa 227 toneladas. É fruto de uma parceria entre a IBM e o Laboratório Nacional Los 
Alamos, nos Estados Unidos. Foi construído para uso militar. Por meio de simulações, pode 
verificar o estado do arsenal nuclear americano, sem a necessidade de realizar testes reais, 
banidos em 1992. Entretanto, menos de uma semana após a apresentação da máquina, ela 
passou a analisar um código computacional chamado PetaVision. Trata-se de um sistema que 
simula a visão humana. 

 

 
TREMORES ON-LINE 
 
O Seismic Monitor (Monitor Sísmico) usa 
supercomputadores para mostrar os principais 
terremotos registrados no planeta quase em 
tempo real. O sistema é atualizado a cada vinte 
minutos. Os abalos ocorridos nas últimas 24 horas 
são identificados pelos círculos vermelhos. Em 
laranja estão os tremores do dia anterior e, em 
amarelo, os ocorridos quinze dias antes. Os 
eventos dos últimos cinco anos aparecem como 
pontos lilases. Para analisar esse tipo de 
fenômeno, os sistemas do monitor armazenam 
detalhes como a intensidade do terremoto, a 
latitude e longitude exatas do seu epicentro e a 
profundidade do abalo. As informações têm origem 
em 52 estações de observação instaladas em doze 
países. 



 
 

O PetaVision reproduz a atividade dos neurônios, as células nervosas que processam 
informações no cérebro. Os neurônios se comunicam entre si usando conexões chamadas 
sinapses, que funcionam de modo semelhante aos transistores no interior dos chips. As 
sinapses desempenham um papel vital no aprendizado. São elas que definem a escala de 
cálculos necessária para a realização de tarefas como a locomoção, a audição ou a visão. 
Como há perto de 1 quatrilhão de sinapses no cérebro humano, a cognição é um problema 
computacional na escala de petaflops. Sem atingir esse patamar, os computadores jamais 
poderiam repetir o desempenho humano em ações como dirigir um automóvel numa estrada 
movimentada ou distinguir um amigo em uma multidão. E o que fez o Papa-Léguas? Alcançou 
os petaflops – ou seja, atingiu a escala das sinapses.  

Os pesquisadores de Los Alamos usaram o PetaVision para modelar mais de 1 bilhão de 
neurônios visuais. Conseguiram ultrapassar a escala de 1 quatrilhão de cálculos por segundo, 
chegando a 1,144 petaflops. A experiência nesse campo ainda engatinha, mas, com base nos 
resultados dos testes, os cientistas acreditam que poderão estudar em tempo real o córtex 
visual – o aparelho sensorial mais importante do ser humano. A capacidade de alcançar níveis 
humanos de desempenho cognitivo em um computador deve conduzir a descobertas 
importantes e a aplicações tecnológicas revolucionárias. Os técnicos ligados ao Papa-Léguas 
citam exemplos como a criação de um piloto automático para automóveis, capaz de 
transportar pessoas com deficiência visual em situações complexas, como o tráfego urbano 
intenso. 

 
 

BERÇÁRIO DE GALÁXIAS 
Durante um mês, o principal supercomputador da 
Sociedade Max Planck, na Alemanha, realizou os cálculos 
que criaram esta imagem. É a simulação do surgimento 
de um grupo de galáxias. O cubo à esquerda mostra uma 
nuvem homogênea que começa a se contrair. Aos poucos, 
a matéria escura (que constitui 25% do universo, mas é 
invisível) se aglutina para dar origem a uma estrela, 
indicada por um pequeno ponto amarelo no cubo à 
direita. Os cientistas conseguiram recriar a história 
evolutiva de 20 milhões de galáxias. 

"Quebrar a barreira dos petaflops é tão incrível como um atleta correr 100 metros abaixo dos 
9,5 segundos. É um nível de desempenho que todos esperam, mas elusivo até que seja 
atingido", disse a VEJA o cientista alemão Hans Meuer, responsável pelo Top500, o ranking dos 



500 supercomputadores mais poderosos em atividade no mundo. O Roadrunner foi o primeiro 
a chegar à marca dos petaflops, mas não ficará sozinho por muito tempo. Meuer estima que 
sua lista terá somente equipamentos desse porte em sete anos. O primeiro a romper a marca 
dos exaflops – 1 000 vezes mais rápido que o Papa-Léguas – deverá entrar em cena em 2019. 
No ano seguinte, outro avanço extraordinário: as lojas receberão os primeiros notebooks de 
100 teraflops (100 trilhões de cálculos por segundo). Terão um décimo da velocidade do 
Roadrunner. "Mas esse desempenho é suficiente para incluir esses laptops na atual lista dos 
quinze maiores computadores do planeta", diz Meuer. 

Sistemas de alto desempenho, ainda que mais lentos que o Papa-Léguas, estão em uso em 
frentes variadas. Nas mãos de cientistas, são ferramentas preciosas. Graças aos 
supercomputadores, o Projeto Genoma Humano concluiu que o homem tem perto de 25 000 
genes. Na astronomia, o surgimento de galáxias e o risco de colisão de um asteróide com a 
Terra são simulados por essas máquinas. O mesmo ocorre com as previsões e os estudos 
sobre o clima. No meio do ano, o Centro Nacional para Pesquisa Atmosférica (NCAR), nos 
Estados Unidos, direcionou o Bluefire, cuja velocidade atinge 76 teraflops (o Roadrunner é 
treze vezes mais rápido), para detectar alterações nos padrões de precipitação e mudanças em 
safras agrícolas em todo o mundo. Os dados coletados serão usados para a elaboração do 
relatório sobre os efeitos do aquecimento global do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC).  

O maior supercomputador do Brasil é o Netuno, inaugurado em maio pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Ocupa o 138º lugar na lista dos Top500. Alcança 16,24 teraflops. 
Tem menos de 2% da velocidade do Roadrunner. Mas isso não é pouco. Uma previsão de 
chuvas para dez dias é feita em uma hora na UFRJ. Se fosse usado um PC comum, levaria 
quarenta dias. Ou seja, a chuva já teria caído. Financiado pela Petrobras, o Netuno custou 5 
milhões de reais. Será empregado na exploração de petróleo. Nesse setor, a força do 
processamento de dados auxilia na descoberta de novas reservas, quer por meio de cálculos, 
quer pelo conhecimento adquirido sobre o comportamento do leito oceânico. "Com o Netuno 
podemos prever também como o solo vai se comportar após a retirada do petróleo e do gás, 
além de estimar quanto isso pode alterar o regime de correntes e as temperaturas do mar", 
disse a VEJA Sergio Guedes de Souza, coordenador do Centro de Computação de Alto 
Desempenho de Geofísica e Oceanografia da UFRJ. 

Os supercomputadores também estão em empresas. Em 1997, ano em que o Deep Blue 
venceu o gênio do xadrez Garry Kasparov, 161 máquinas listadas no ranking das 500 mais 
poderosas do mundo eram usadas pela iniciativa privada. Hoje, são quase 250. Esse avanço 
ocorreu porque esses gigantes da computação podem representar uma economia para as 
companhias. Eles eliminam, por exemplo, gastos com a construção de protótipos caríssimos 
em indústrias como a automobilística e a aeronáutica. A Procter & Gamble usa essas máquinas 
para desenvolver fraldas mais absorventes. Esses sistemas tendem a tornar-se banais. A 
empresa Interactive Supercomputing, de Waltham, nos Estados Unidos, lançou neste ano o 
Star-P, um serviço que oferece processamento em alta velocidade sob demanda. A hora de 
intenso trabalho computacional custa 2,77 dólares. 

 

Um furacão de dados 
  
Prever a ocorrência de tornados, um dos fenômenos mais 
violentos da natureza, é a tarefa de um grupo de pesquisadores 
da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Em colaboração 



com o Centro Nacional para Aplicações em Supercomputadores 
(NCSA, na sigla em inglês), os cientistas simularam a ocorrência 
de tufões, analisando como se transformam em verdadeiras 
máquinas de destruição (imagem acima). A experiência foi feita 
com base em dados reais de um furacão, processados por um 
sistema com velocidade de 4 bilhões de cálculos por segundo. O 
modelo produziu 650 gigabytes de dados, o equivalente à 
memória de quatro PCs comuns. 

É a queda do preço dos componentes que favorece a disseminação dos supercomputadores. 
Em 1997, o custo da capacidade de processamento equivalente a 1 milhão de operações por 
segundo era de 50 dólares. Hoje, caiu para 10 centavos de dólar. Os preços baixam e a 
eficácia aumenta. Eis a prova: se a eficiência dos automóveis tivesse evoluído na mesma 
proporção da dos supercomputadores, um carro rodaria atualmente 80 000 quilômetros com 1 
litro de gasolina. Com tal autonomia, um motorista daria duas voltas completas na Terra, 
dirigindo sobre a linha do Equador. Nada mau. 

  

Um Frankenstein digital 

A maior parte dos supercomputadores em 
atividade é formada por aglomerados de 
máquinas que usam peças de PCs comuns. 
São chamados de clusters. O Roadrunner, o 
mais rápido do mundo, é um exemplo. Foi 
construído com dois tipos de chip: 12 240 
deles feitos pela IBM, semelhantes aos usados 
no PlayStation 3, e 6 562 processadores dual 
core da AMD. O uso de dispositivos existentes 
em qualquer loja ajuda a reduzir o preço das 
supermáquinas. 
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