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Apesar de haver poucos supercomputadores em operação no Brasil, o país tem atraído 
a atenção dos fabricantes que atuam nesse mercado, que movimenta cerca de US$ 5 
bilhões por ano. A japonesa NEC, por exemplo, escolheu o Rio de Janeiro para realizar 
seu encontro anual de usuários. A principal razão é o sucesso da máquina instalada no 
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). 
 
No último ano, o encontro foi realizado no Japão, onde estava sendo inaugurado o 
mais poderoso supercomputador do mundo, o Earth Simulator, que simula mudanças 
na atmosfera e nos oceanos para auxiliar nos estudos de previsão das transformações 
do meio ambiente e evitar desastres naturais. A máquina também é usada em estudos 
nas áreas industrial, científica e de energia. 
 
O bom desempenho do supercomputador brasileiro levou tempo e custou caro aos 
bolsos do Ministério da Ciência e Tecnologia, que financia o projeto da CPTEC, através 
de uma instituição financeira japonesa. O acordo entre a NEC e o centro de pesquisas 
foi assinado em 1990, mas a máquina, modelo SX3, só ficou pronta quatro anos mais 
tarde.  
O investimento inicial foi de cerca de US$ 27 milhões, sem contar com periféricos, 
construção de infra-estrutura e capacitação de mão-de-obra. 
 
computador prevê desastres naturais 
 
Para realizar um upgrade no final do ano passado, para um modelo SX6, foram gastos 
mais US$ 20 milhões. "Com essa tecnologia, é possível inclusive prever alguns 
acidentes naturais, como enchentes ou secas em uma determinada cidade. Antes da 
implantação do supercomputador, os estudos eram feitos através de cálculos 
aproximados, de acordo com a direção do vento e das correntes marítimas", explica 
Irene Cavalcanti, pesquisadora titular e chefe da divisão de modelagem e 
desenvolvimento do CPTEC. 
 
A supermáquina do centro de pesquisas, que ficará completa em julho, possui 96 
processadores, 768 GB de memória, 768 Gflops de performance de pico e 16 GB em 
disco. O computador pesa 13,5 toneladas e ocupa uma área de 12x12 metros. O 
supercomputador - único fabricado pela NEC instalado no Brasil - permite que o CPTEC 
realize estudos de previsão para os próximos 50 anos e de análise comparativa dos 
últimos 50 anos - para conhecer os danos causados à atmosfera neste período - em 
apenas uma semana. 
 
O supercomputador também pode ser utilizado na prospecção de petróleo e em 
análises e pesquisas nas áreas de saúde e finanças. Herberto Yamamuro, diretor de 
novos negócios da NEC do Brasil, acredita que nos próximos cinco anos o 
supercomputador deverá ter outras aplicações mais simples. 
 
Quanto à arquitetura, não deve mudar muito, nem mesmo em tamanho. "Ao contrário 
do resto do mercado de computação, em que a tendência é diminuir o tamanho, o 
supercomputador já foi menor e cresceu. A tendência é de manter o tamanho para que 
possam ser criados outros aplicativos, sem reduzir o número de processadores e não 
comprometer a capacidade de processamento da máquina", observa. 
 



Empresa busca clientes na américa latina 
 
De acordo com o vice-presidente mundial da NEC, Tadashi Watanabe, há perspectivas 
de vendas para empresas privadas brasileiras e de conquista de clientes em outros 
países da América Latina. 
 
"A companhia já está em negociação com os bancos Bradesco e Itaú para a venda da 
supermáquina, apesar de empresas privadas não serem os principais clientes do 
supercomputador. De qualquer forma, este é um projeto de longo prazo, porque os 
aplicativos financeiros são muito caros", explica Watanabe. 
Segundo Yamamuro, no mundo, 80% dos supercomputadores pertencem a usuários 
governamentais e 20% a empresas privadas. A IBM e a Cray estão entre os principais 
concorrentes da NEC nesse mercado. 
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