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HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado
PrimeiraPrimeira gravagravaççãoão sonorasonora aconteceacontece emem 1877, com Thomas 1877, com Thomas 

Edison. Edison. ÉÉ umauma cancanççãoão infantilinfantil chamadachamada Mary had a lamb (Maria Mary had a lamb (Maria 
tem um tem um carneirinhocarneirinho), num ), num processoprocesso mecânicomecânico, , emem queque a a 
agulhaagulha de de aaççoo percorrepercorre o o sulcosulco produzidoproduzido pelaspelas vibravibraççõesões

originaisoriginais gravadasgravadas num num cilindrocilindro de de chumbochumbo..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado
1880 1880 –– AlexandreAlexandre Graham Bell Graham Bell sugeresugere a a substituisubstituiççãoão dos dos 

cilindroscilindros porpor discos, discos, chatoschatos, , planosplanos, , comocomo osos conhecemosconhecemos hojehoje. . 

1881 1881 –– Foi inventado o 1Foi inventado o 1ºº disco de corte lateral, com 10 disco de corte lateral, com 10 
polegadas de diâmetro, sulcos profundos e marcas fortes para polegadas de diâmetro, sulcos profundos e marcas fortes para 
que o som seja reproduzido por uma mque o som seja reproduzido por uma mááquina desenvolvida por quina desenvolvida por 

ChichesterChichester Bell em 1881. Bell em 1881. 

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

�� 1885 1885 –– Foi Inventado por Foi Inventado por ChichesterChichester Bell e Charles Bell e Charles TainterTainter um um 
segundo tipo de fonsegundo tipo de fonóógrafo, o grafo, o ““GrafofoneGrafofone””. . 

�� 1888 1888 –– Emile Emile BerlinerBerliner inventou um terceiro tipo de foninventou um terceiro tipo de fonóógrafo, o grafo, o 
““GramofoneGramofone””, que faz a leitura horizontal do disco. , que faz a leitura horizontal do disco. BerlinerBerliner foi o foi o 
primeiro a produzir em massa cprimeiro a produzir em massa cóópias de vulcanite de borracha dura pias de vulcanite de borracha dura 
a partir de uma gravaa partir de uma gravaçção ão mastermaster de zinco. (deixa de ser necessde zinco. (deixa de ser necessáário, rio, 
por exemplo., que um cantor tenha que cantar 10 vezes para que por exemplo., que um cantor tenha que cantar 10 vezes para que 
grave 10 discos). grave 10 discos). 

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

�� 1898 1898 -- Valdemar Valdemar PoulsenPoulsen patenteou o primeiro gravador magnpatenteou o primeiro gravador magnéético, tico, 
chamado chamado ““TelegrafoneTelegrafone””. A grava. A gravaçção era feita num fio de metal.ão era feita num fio de metal.

�� 1902 1902 –– Foram inventados os discos de dois lados, na AmForam inventados os discos de dois lados, na Améérica do rica do 
Sul, por Sul, por AdemorAdemor PetitPetit..
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HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

�� 1906 1906 –– A A ““Victor Victor TalkingTalking Machine Machine CompanyCompany”” introduziu o introduziu o 
primeiro fonprimeiro fonóógrafo totalmente encapsulado numa caixa, grafo totalmente encapsulado numa caixa, 
que em 1907 se tornou massivamente conhecido por que em 1907 se tornou massivamente conhecido por 
"Vitrola". Foi gasta uma larga quantidade de dinheiro na "Vitrola". Foi gasta uma larga quantidade de dinheiro na 
divulgadivulgaçção e ão e publicitapublicitaççãoão do nome do nome ““VitrolaVitrola”” na na 
sociedade, o que levou a que, a certa altura qualquer sociedade, o que levou a que, a certa altura qualquer 

fonfonóógrafo de mobgrafo de mobíília fosse chamado lia fosse chamado ““VitrolaVitrola””..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

�� 1913 1913 –– Edison aderiu ao formato do disco plano e Edison aderiu ao formato do disco plano e 
comecomeççou a vender os leitores de discos tal como os ou a vender os leitores de discos tal como os 
discos da marca discos da marca ““DiamondDiamond--DiscDisc””. Estes discos eram . Estes discos eram 
caracterizados por terem uma superfcaracterizados por terem uma superfíície de plcie de pláástico de stico de 

CondensiteCondensite laminado, e uma espessura de 6,35 mm.laminado, e uma espessura de 6,35 mm.

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

1925 1925 –– surge a surge a gravagravaççãoão eleléétricatrica ((gravagravaççãoão ortofônicaortofônica). ). 
O O somsom produzidoproduzido pelospelos discos discos ortofônicosortofônicos, , emboraembora muitomuito
melhormelhor do do queque o dos discos o dos discos mecânicosmecânicos, , aindaainda ficafica muitomuito
distantedistante do do queque chamamoschamamos de de altaalta fidelidadefidelidade..

Foram comercializados os primeiros discos gravados Foram comercializados os primeiros discos gravados 
eletricamente tal como os foneletricamente tal como os fonóógrafos dagrafos da OrtophonicOrtophonic. O . O 
modelo era mecânico, acionado por uma manivela modelo era mecânico, acionado por uma manivela 
manual, e não precisava, portanto, de eletricidade para manual, e não precisava, portanto, de eletricidade para 
funcionar, mas foi desenhado para tocar discos gravados funcionar, mas foi desenhado para tocar discos gravados 
eletricamente no esteletricamente no estúúdio, e reproduzir fielmente a dio, e reproduzir fielmente a 
dinâmica da gravadinâmica da gravaçção, algo que a ão, algo que a ““VitrolaVitrola”” não não 

conseguia.conseguia.
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1933 1933 -- A firma inglesaA firma inglesa ElectricElectric & Musical Industries& Musical Industries, mais tarde, mais tarde EMIEMI, , 
inventou as gravainventou as gravaçções estereofônicas, gravando alguns discos deões estereofônicas, gravando alguns discos de

78 rota78 rotaçções por minuto.ões por minuto.

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

�� 1935 1935 –– ApresentaApresentaçção do ão do ““MagnetofoneMagnetofone””, aparelho de grava, aparelho de gravaçção em ão em 
fita magnfita magnéética das marcas BASF/AEG.tica das marcas BASF/AEG.

��

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

19481948-- surgemsurgem osos Long Long PlayingsPlayings (LP), com 30 cm de (LP), com 30 cm de diâmetrodiâmetro e e 
33,3 rpm, 33,3 rpm, queque requeriamrequeriam agulhasagulhas de diamante de diamante ouou safirasafira parapara
percorrerpercorrer o o fundofundo de de microssulcosmicrossulcos, e , e reproduziamreproduziam o o somsom com com 

muitomuito maismais fidelidadefidelidade do do queque nosnos discos 78 rpm.discos 78 rpm.

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado
1958 1958 –– surgemsurgem osos LpsLps estereofônicosestereofônicos, , istoisto éé, , 
com com doisdois canaiscanais, um , um esquerdoesquerdo e um e um direitodireito. A . A 
evoluevoluççãoão dada qualidadequalidade dessesdesses discos discos inaugurainaugura a a 

chamadachamada era era dada altaalta fidelidadefidelidade e do e do somsom
estereofônicoestereofônico. . MasMas, , porpor maismais fifiééisis queque sejamsejam, , 
osos bolachõesbolachões LPs LPs estereofônicosestereofônicos acabamacabam

produzindoproduzindo ruruíídosdos causadoscausados pelopelo ppóó acumuladoacumulado
emem seusseus sulcossulcos ouou porpor riscosriscos e e arranhõesarranhões dada

superfsuperfííciecie gravadagravada..
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HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

AtAtéé hojehoje hháá pessoaspessoas apaixonadasapaixonadas pelospelos LPs, o LPs, o somsom
analanalóógicogico dos dos anosanos 1960 e 1980. 1960 e 1980. MasMas as as gravagravaççõesões de de 

vinilvinil evoluevoluííramram bastantebastante e e apresentamapresentam melhormelhor
qualidadequalidade do do queque hháá cinquentacinquenta anosanos..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado
�� 1949 1949 –– A companhiaA companhia RCARCA introduziu os leitores e gravadores de discos de 7introduziu os leitores e gravadores de discos de 7’’’’ de 45 de 45 

rpmrpm, que usavam tamb, que usavam tambéém a m a microgravamicrogravaççãoão..

�� 1949 1949 -- A empresaA empresa MagnecordMagnecord adicionou uma segunda cabeadicionou uma segunda cabeçça ao gravador mono de a ao gravador mono de 
K7 PTK7 PT--6 o que levou 6 o que levou àà criacriaçção do primeiro gravador de K7 em estão do primeiro gravador de K7 em estééreo. reo. 

�� 1958 1958 ––A firma americanaA firma americana AudioAudio FidelityFidelity e as firmas inglesase as firmas inglesas DeccaDecca ee PyePye foram as foram as 
primeiras a introduzir os discos estprimeiras a introduzir os discos estééreo de 45 e 33 reo de 45 e 33 rpmrpm’’ss no mercado, 25 anos depois no mercado, 25 anos depois 
dos primeiros discos estdos primeiros discos estééreo de 78 reo de 78 rpmrpm dada EMIEMI..

�� 1965 1965 –– AA PhilipsPhilips demonstrou a demonstrou a compactcompact audioaudio cassete. Um K7 com 4 pistas e que cassete. Um K7 com 4 pistas e que 
permite 30 a 45 minutos de mpermite 30 a 45 minutos de múúsica estsica estééreo em cada lado do K7. reo em cada lado do K7. 

�� 1969 1969 –– O sistema de reduO sistema de reduçção de ruão de ruíído para K7do para K7’’s s ““DolbyDolby NoiseNoise ReductionReduction”” foi foi 
introduzido.introduzido.

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado
1982 1982 –– surgimentosurgimento do Compact Disc, do Compact Disc, ouou CD, CD, queque transformatransforma osos velhosvelhos LPs LPs 
emem paixãopaixão de disc jockeys e de disc jockeys e colecionadorescolecionadores. . EmboraEmbora tenhatenha mudadomudado muitomuito
nasnas duasduas úúltimasltimas ddéécadascadas, o disco digital , o disco digital compactocompacto aindaainda ofereceoferece alto alto 
padrãopadrão de de fidelidadefidelidade sonorasonora gragraççasas àà tecnologiatecnologia digital digital chamadachamada pulse pulse 
code modulation (PCM), code modulation (PCM), queque tomatoma 44.100 44.100 amostrasamostras do do sinalsinal sonorosonoro porpor

segundosegundo e as e as converteconverte emem nnúúmerosmeros ouou ccóódigosdigos de 16 bits. de 16 bits. QuantizaQuantizaççãoão éé o o 
nomenome queque se se ddáá a a essaessa amostragemamostragem dada ondaonda sonorasonora e e suasua conversãoconversão emem

nnúúmeromero. . EssaEssa ttéécnicacnica incorporaincorpora aoao sinalsinal digital a ser digital a ser gravadogravado as as 
informainformaççõesões sobresobre a a quantidadequantidade de de energiaenergia dada ondaonda sonorasonora, , istoisto éé, se , se sãosão

sons sons fracosfracos, , mméédiosdios, fortes , fortes ouou fortfortííssimosssimos..

1998 1998 –– AA DenonDenon introduziu o primeiro leitor de HDCD (introduziu o primeiro leitor de HDCD (HighHigh DefinitionDefinition
CompactCompact DiscDisc).).

1998 1998 –– Foi criado o Foi criado o DVDDVD--AudioAudio. A sua capacidade seria a mesma que a . A sua capacidade seria a mesma que a 
de um de um DVDDVD--VVíídeodeo (4.7/8.5/9.4/17 GB), a taxa de amostragem seria (4.7/8.5/9.4/17 GB), a taxa de amostragem seria 
superior superior àà do CD, mas a tecnologia empregue do CD, mas a tecnologia empregue éé a mesma que a do a mesma que a do 
CD, o PCM (CD, o PCM (Pulse Pulse CodeCode ModulationModulation).).
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Com a Com a evoluevoluççãoão tecnoltecnolóógicagica surgemsurgem novosnovos formatosformatos digitaisdigitais, e , e 
o CD o CD convencionalconvencional acabaacaba sendosendo superadosuperado emem seusseus padrõespadrões de de 

fidelidadefidelidade, , emem especial, especial, porpor doisdois novosnovos formatosformatos e e 
tecnologiastecnologias: o : o SuperSuperááudioudio CD e o DVDCD e o DVD--ááudioudio..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

MuitosMuitos especialistasespecialistas afirmamafirmam queque o o adventoadvento de novas de novas 
tecnologiastecnologias de de gravagravaççãoão, , comocomo as de as de compressãocompressão
digital (mp3, wma e digital (mp3, wma e outrasoutras), ), condenamcondenam o CD o CD aoao
desaparecimentodesaparecimento. E, de . E, de fatofato, , poucopouco maismais de de vintevinte
anosanos apapóóss seuseu lanlanççamentoamento, o CD , o CD ddáá sinaissinais de de estarestar
morrendomorrendo. . PorPoréémm, , éé improvimprováávelvel queque eleele desaparedesapareççaa..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

Os Os especialistasespecialistas dizemdizem queque o CD logo o CD logo morrermorreráá comocomo produtoproduto
de de massamassa. . MasMas eleele deverdeveráá sobreviversobreviver comocomo produtoproduto de de nichonicho, , 
preferidopreferido porpor umauma minoriaminoria queque exigeexige o o melhormelhor padrãopadrão de de 
fidelidadefidelidade. . ElesEles nãonão serãoserão osos mesmosmesmos de de hojehoje, , masmas seusseus
sucessoressucessores, a , a queque poderpoderííamosamos chamarchamar de de SuperCDsSuperCDs. . DaDa

mesmamesma forma, o DVD, forma, o DVD, comocomo hojehoje o o conhecemosconhecemos, , tendetende a ser a ser 
substitusubstituíídodo emem algunsalguns anosanos pelopelo de de altaalta definidefiniççãoão e, num e, num 
futurofuturo um um poucopouco maismais distantedistante, , emem sistemassistemas de de gravagravaççãoão de de 
somsom e e imagemimagem emem memmemóóriasrias flash, flash, ouou outrosoutros meiosmeios de de 
armazenamentoarmazenamento totalmentetotalmente diferentediferente dos dos atuaisatuais..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

DoisDois fatoresfatores contribuemcontribuem parapara expulsarexpulsar o o cdcd do do mercadomercado de de 
massamassa. O . O primeiroprimeiro deles deles éé a internet a internet –– queque abreabre caminhocaminho parapara
a a mudanmudanççaa total de total de paradigmasparadigmas no no tocantetocante àà propriedadepropriedade
intelectualintelectual e e aosaos direitosdireitos autoraisautorais. O . O segundosegundo éé a a evoluevoluççãoão
tecnoltecnolóógicagica, , queque criacria novosnovos formatosformatos digitaisdigitais, , baseadosbaseados emem
especial especial nasnas ttéécnicascnicas de de compressãocompressão digital, digital, comocomo o MP3 e o MP3 e 

similaressimilares..
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EmboraEmbora o CD o CD estejaesteja com com osos diasdias contadoscontados comocomo produtoproduto de de 
massamassa, , nãonão significasignifica queque o o ááudioudio –– comocomo somsom gravadogravado de de altaalta
qualidadequalidade –– vváá desaparecerdesaparecer. . AindaAinda porpor ddéécadascadas haverhaveráá espaespaççoo
parapara o CD e o CD e outrosoutros formatosformatos de alto de alto padrãopadrão. . EmboraEmbora sejamsejam
mercadosmercados de de nichonicho, , sempresempre haverhaveráá pessoaspessoas interessadasinteressadas nana

aquisiaquisiççãoão dessesdesses produtosprodutos..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado
�� 1986 1986 –– Surgiu a Surgiu a ““Digital Digital AudioAudio TapeTape””, ou DAT, introduzida , ou DAT, introduzida 
pelapela Sony/PhilipsSony/Philips. Devido a problemas de patentes da marca, o . Devido a problemas de patentes da marca, o 
desenvolvimento de versões mais acessdesenvolvimento de versões mais acessííveis para o consumidor foi veis para o consumidor foi 
sendo adiado, o que levou a que o presendo adiado, o que levou a que o preçço desta tecnologia se o desta tecnologia se 
mantivesse sempre muito elevado. mantivesse sempre muito elevado. 

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

�� 1989 1989 –– O Instituto alemão O Instituto alemão ““FraunhoferFraunhofer InstitutInstitut IntegrierteIntegrierte
SchaltungenSchaltungen”” recebeu a patente alemã para o MP3 (MPEG recebeu a patente alemã para o MP3 (MPEG LayerLayer
III).III).

�� 1992 1992 -- ApApóós o fracasso comercial do DAT as o fracasso comercial do DAT a SonySony apresentou um apresentou um 
suporte digital novo, com uma qualidade prsuporte digital novo, com uma qualidade próóxima da de um CD: xima da de um CD: 
OO MiniMini--DiscDisc
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Os Os sistemassistemas maismais avanavanççadosados de de ááudioudio evoluemevoluem emem duasduas
diredireççõesões. A . A primeiraprimeira rumorumo aosaos novosnovos home theaters, home theaters, frutosfrutos do do 

casamentocasamento do do somsom maismais sofisticadosofisticado, , multidirecionalmultidirecional e e 
envolventeenvolvente (surround), com a (surround), com a imagemimagem digital. A digital. A segundasegunda, , 
rumorumo a a novosnovos conceitosconceitos de de sistemassistemas compactoscompactos, , integradosintegrados, , 
de de microssistemasmicrossistemas estestééreoreo, , ááudioudio portportáátiltil, , extremamenteextremamente

ffááceisceis de de operaroperar e a e a prepreççosos acessacessííveisveis, , resultadoresultado do do processoprocesso
de de convergênciaconvergência de de tecnologiastecnologias..

HistHistóóriaria do do somsom gravadogravado

A A convergênciaconvergência éé a a grandegrande alavancaalavanca das das mudanmudanççasas. Um dos . Um dos 
melhoresmelhores exemplosexemplos dessadessa fusãofusão de de tecnologiastecnologias éé, , semsem ddúúvidavida, , 

a internet. a internet. AssociandoAssociando trêstrês segmentossegmentos –– computadorcomputador, , 
telecomunicatelecomunicaççõesões e e multimmultimíídiadia –– a internet a internet atuaatua emem escalaescala

mundialmundial comocomo meiomeio de de difusãodifusão de de todostodos osos tipostipos de de conteconteúúdosdos
de de informainformaççãoão: : somsom, , vozvoz, dados, , dados, textostextos, , grgrááficosficos, , vvíídeodeo e e 

imagensimagens emem geralgeral..

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio

�� Formatos "com perda" e "sem perda":Formatos "com perda" e "sem perda":

No formato com perda, o codificador do arquivo na No formato com perda, o codificador do arquivo na 
verdade remove algumas informaverdade remove algumas informaçções da onda sonora ões da onda sonora 
para tornpara tornáá--la mais fla mais fáácil de ser comprimida. Este cil de ser comprimida. Este éé o o 
formato mais popular,porque permite que os arquivos formato mais popular,porque permite que os arquivos 
tenham tamanhos bem pequenos. tenham tamanhos bem pequenos. 

�� Formato "sem perdaFormato "sem perda””, , éé feito em um arquivo que, feito em um arquivo que, 
quando reproduzido, quando reproduzido, éé absolutamente idêntico ao absolutamente idêntico ao 
original. Não apenas "soa igual", mas original. Não apenas "soa igual", mas éé esteticamente esteticamente 
idêntico, apesar de ocupar menos espaidêntico, apesar de ocupar menos espaçço. o. 

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio
OggOgg VorbisVorbis

OggOgg VorbisVorbis éé similar aos formatos de compressão MP3 ou similar aos formatos de compressão MP3 ou 
AAC, mas com uma diferenAAC, mas com uma diferençça importante. Ele a importante. Ele éé
completamente gratuito, livre, sem patentes e de ccompletamente gratuito, livre, sem patentes e de cóódigodigo--
fonte aberto.fonte aberto.

O esquema de compressão O esquema de compressão VorbisVorbis éé otimizado para otimizado para 
mmúúsica e sica e ááudio "geral" e não compressão para voz udio "geral" e não compressão para voz 
(baixas taxas), não possuindo uma op(baixas taxas), não possuindo uma opçção de compressão ão de compressão 
sem perdas. O sem perdas. O VobisVobis suporta suporta ááudio de 6 canais (5.1) e udio de 6 canais (5.1) e éé
bem suportado em softwares,mas pouco encontrado no bem suportado em softwares,mas pouco encontrado no 
mercado por tocadores de hardware (sons portmercado por tocadores de hardware (sons portááteis, som teis, som 
para carros, etc.) para carros, etc.) 
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FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio

WMAWMA

Formato criado pela Microsoft,o WMA (Windows Formato criado pela Microsoft,o WMA (Windows 
Media Media AudioAudio) passou por v) passou por váárias grandes rias grandes 
mudanmudançças nos as nos úúltimos anos, com enormes ltimos anos, com enormes 
melhorias na qualidade,eficiência e recursos. melhorias na qualidade,eficiência e recursos. 
Hoje, a tecnologia usada no padrão WMA pode Hoje, a tecnologia usada no padrão WMA pode 
ser usada em quatro tipos diferentes: Windows ser usada em quatro tipos diferentes: Windows 
Media Media AudioAudio, Windows Media , Windows Media AudioAudio Professional, Professional, 
Windows Media Windows Media AudioAudio LosslessLossless e Windows Media e Windows Media 
VoiceVoice. . 

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio

WaveWave
O formato do arquivo O formato do arquivo WaveWave (.WAV) foi (.WAV) foi 
criado pela IBM e pela Microsoft nos anos criado pela IBM e pela Microsoft nos anos 
80. 80. ÉÉ utilizado em programas profissionais utilizado em programas profissionais 
que processam que processam ááudio digital. udio digital. 

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio
MP3MP3
O formato MP3 (MPEG O formato MP3 (MPEG LayerLayer 3) foi criado nos anos 80 3) foi criado nos anos 80 
pelo Instituto pelo Instituto FraunhoferFraunhofer, justamente com a , justamente com a 
Universidade de Universidade de ErlangenErlangen, e , e éé um formato um formato 
padronizado. Hoje , as patentes em relapadronizado. Hoje , as patentes em relaçção ao MP3 ão ao MP3 
pertencem pertencem áá Thompson & Thompson & FraunhoferFraunhofer IIS, e são IIS, e são 
licenciadas pela Thompson. Muitas pessoas pensam licenciadas pela Thompson. Muitas pessoas pensam 
que o MP3 que o MP3 éé "gratuito", mas "gratuito", mas éé preciso de uma licenpreciso de uma licençça a 
para vender produtos que codifiquem ou decodifiquem para vender produtos que codifiquem ou decodifiquem 
MP3, bem como produtos que faMP3, bem como produtos que faççam broadcast de am broadcast de 
conteconteúúdo em MP3 comercialmente.do em MP3 comercialmente.
O MP3 O MP3 éé um formato com perdas, podendo comprimir um formato com perdas, podendo comprimir 
ááudio em taxas de atudio em taxas de atéé 12:1, e prover uma boa 12:1, e prover uma boa 
qualidade sonora. Entretanto, o MP3 jqualidade sonora. Entretanto, o MP3 jáá apresenta apresenta 
claros sinais de idade, e existem vclaros sinais de idade, e existem váárias outras oprias outras opçções ões 
dispondisponííveis que produzem resultados de melhor veis que produzem resultados de melhor 
qualidade, tanto em termos de tamanho do arquivo, qualidade, tanto em termos de tamanho do arquivo, 
quanto na qualidade sonora. quanto na qualidade sonora. 

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio

MP3 ProMP3 Pro
A mesma Thompson do MP3 adquiriu este novo A mesma Thompson do MP3 adquiriu este novo 
formato em 2001 de uma parceira sueca formato em 2001 de uma parceira sueca 
chamada "chamada "CodingCoding Technologies", que Technologies", que 
desenvolveu este formato (com perdas) desenvolveu este formato (com perdas) 
enquanto fazia pesquisas para equipamento de enquanto fazia pesquisas para equipamento de 
audiaudiçção para os surdos. O MP3 Pro clama ão para os surdos. O MP3 Pro clama 
oferecer a mesma qualidade de sonora do MP3, oferecer a mesma qualidade de sonora do MP3, 
por metade da taxa de bits usada. por metade da taxa de bits usada. 
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FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio

RealAudioRealAudio

Este formato com perdas projetado pela empresa Este formato com perdas projetado pela empresa 
ProgressiveProgressive Networks, Networks, éé um formato muito padronizado um formato muito padronizado 
e era, ate era, atéé pouco tempo atrpouco tempo atráás, o formato mais s, o formato mais 
comumente encontrado na Internet (provavelmente por comumente encontrado na Internet (provavelmente por 
ter sido o primeiro). Atter sido o primeiro). Atéé que a "MP3mania" tirou sua que a "MP3mania" tirou sua 
coroa, gracoroa, graçças ao pessoal que descobriu que o MP3 era as ao pessoal que descobriu que o MP3 era 
uma excelente forma para fazer "troca de muma excelente forma para fazer "troca de múúsicas", via sicas", via 
ppááginas HTML, ginas HTML, FTPsFTPs e servie serviçços como os antigos os como os antigos NapsterNapster
e e KazaaKazaa..

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio
AACAAC

AbreviaAbreviaçção para ão para AdvancedAdvanced AudioAudio CodingCoding (Codifica(Codificaçção ão 
de de AudioAudio AvanAvanççada), o ACC tem sido parte da ada), o ACC tem sido parte da 
especificaespecificaçção MPEGão MPEG--2 desde que o "2 desde que o "MotionMotion Picture Picture 
ExpertsExperts GroupGroup" o declarou como padrão em abril de " o declarou como padrão em abril de 
1997. 1997. 
Tecnicamente, o formato AAC pode suportar atTecnicamente, o formato AAC pode suportar atéé 48 48 
canais de som de total freqcanais de som de total freqüüência, portanto, som em ência, portanto, som em 
5.1 ou 7.1 canais 5.1 ou 7.1 canais éé totalmente posstotalmente possíível. vel. 
Ele tambEle tambéém suporta taxas de amostra de atm suporta taxas de amostra de atéé 96KHz, 96KHz, 
duas vezes o mduas vezes o mááximo oferecido pelo MP3. Muitas ximo oferecido pelo MP3. Muitas 
pessoas pensam que o AAC pessoas pensam que o AAC éé um formato gratuito um formato gratuito 
e/ou seu formato e/ou seu formato éé aberto porque existem aberto porque existem 
codificadores e decodificadores em alguns programas codificadores e decodificadores em alguns programas 
gratuitos. Mas não gratuitos. Mas não éé um formato nem aberto nem um formato nem aberto nem 
gratuito. gratuito. 

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio

AIFF (AIFF (AudioAudio InterchangeInterchange File File FormatFormat))

Este formato suporta uma variedade de Este formato suporta uma variedade de 
resoluresoluçções de bit, taxa de amostragem e canais ões de bit, taxa de amostragem e canais 
de de ááudio. Este formato udio. Este formato éé muito popular em muito popular em 
plataformas Apple (seria o equivalente ao plataformas Apple (seria o equivalente ao WaveWave
para para PCsPCs em termos de popularidade) e em termos de popularidade) e éé
extensamente utilizado em programas extensamente utilizado em programas 
profissionais que processam profissionais que processam ááudio digital nessa udio digital nessa 
plataforma. plataforma. 

FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio
FLACFLAC

AbreviaAbreviaçção para ão para FreeFree LosslessLossless AudioAudio Codec (Codec Livre Codec (Codec Livre 
para para ÀÀudioudio Sem Perdas), o FLAC Sem Perdas), o FLAC éé como como VorbisVorbis no no 
sentido de que sentido de que éé totalmente gratuito, sem patentes e totalmente gratuito, sem patentes e 
com ccom cóódigodigo--fonte aberto.fonte aberto.

Como os demais formatos de compressão sem perdas, Como os demais formatos de compressão sem perdas, 
produz arquivos bem grandes e, na verdade, não produz arquivos bem grandes e, na verdade, não éé tão tão 
eficiente quanto os outros formatos sem perdas. eficiente quanto os outros formatos sem perdas. 

Para alguns usuPara alguns usuáários, ser livre de crios, ser livre de cóódigodigo--fonte pesa fonte pesa 
mais na balanmais na balançça que quaisquer deficiências que o a que quaisquer deficiências que o 
formato FLAC possa ter. E, graformato FLAC possa ter. E, graçças a isso, sua aceitaas a isso, sua aceitaçção ão 
tem crescido bastante e, curiosamente, ao contrtem crescido bastante e, curiosamente, ao contráário do rio do 
VorbisVorbis, v, váários aparelhos existentes no mercado de rios aparelhos existentes no mercado de 
tocadores de hardware (sons porttocadores de hardware (sons portááteis, sons para carros, teis, sons para carros, 
etc) estão suportando o FLAC. etc) estão suportando o FLAC. 
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FormatosFormatos de de compressãocompressão de de ááudioudio
MIDIMIDI ((MMusicalusical IInstrumentnstrument DDigitaligital IInterfacenterface) ou Interface ) ou Interface 
Digital para  Instrumentos MusicaisDigital para  Instrumentos Musicais

ÉÉ umauma tecnologiatecnologia padronizada de comunicapadronizada de comunicaçção entre ão entre 
instrumentosinstrumentos musicaismusicais e equipamentos eletrônicos e equipamentos eletrônicos 
(teclados,(teclados, guitarrasguitarras,, sintetizadoressintetizadores,, sequenciadoressequenciadores, , 
computadores,computadores, samplerssamplers etcetc), possibilitando que uma ), possibilitando que uma 
composicomposiçção musical seja executada, transmitida ou ão musical seja executada, transmitida ou 
manipulada por qualquer dispositivo que reconhemanipulada por qualquer dispositivo que reconheçça esse a esse 
padrão.padrão.

�� Diferentemente de outros formatos (como o Diferentemente de outros formatos (como o 
formatoformato WAVWAV ee MP3MP3), um arquivo MIDI não cont), um arquivo MIDI não contéém m 
oo ááudioudio propriamente dito, e sim as instrupropriamente dito, e sim as instruçções para produziões para produzi--
lo, ou seja, lo, ou seja, éé basicamente umabasicamente uma partiturapartitura digitalizada. Essas digitalizada. Essas 
instruinstruçções definem os instrumentos, notas, timbres, ritmos, ões definem os instrumentos, notas, timbres, ritmos, 
efeitos e outras caracterefeitos e outras caracteríísticas que serão utilizadas por sticas que serão utilizadas por 
umum sintetizadorsintetizador para a gerapara a geraçção dos eventos musicais.ão dos eventos musicais.

Designer de Designer de ááudioudio

AcrescentaAcrescenta umauma nova nova dimensãodimensão àà ideiaideia original do original do 
produtorprodutor::

AumentandoAumentando ouou diminuindodiminuindo osos nnííveisveis de de didiáálogologo ouou
sons sons ambientesambientes, , 

RemovendoRemovendo ruruíídosdos do do fundofundo queque podempodem distrairdistrair o o 
espectadorespectador,,

AdicionandoAdicionando trilhatrilha sonorasonora, , 
AdicionandoAdicionando efeitosefeitos sonorossonoros, etc., etc.

EmEm projetosprojetos maismais simples, o simples, o prpróóprioprio editor de editor de 
vvíídeodeo

podepode tratartratar e e editareditar o o ááudioudio..

EmEm projetosprojetos maismais elaboradoselaborados, o , o trabalhotrabalho éé
finalizadofinalizado num num estestúúdiodio de de ááudioudio..

Um Um estestúúdiodio de de ááudioudio podepode ser um simples ser um simples estestúúdiodio
do do tamanhotamanho de de umauma salasala com um com um ouou doisdois editoreseditores
queque trabalhamtrabalham no no equipamentoequipamento de de ááudioudio queque
sincronizasincroniza o o ááudioudio e e osos computadorescomputadores..

OuOu podepode ser um ser um estestúúdiodio do do tamanhotamanho de um de um teatroteatro
com com vvááriosrios designers de designers de ááudioudio e e assistentesassistentes, , vvááriosrios
tipostipos de de equipamentosequipamentos e e umauma grandegrande estruturaestrutura..

InstalaInstalaççõesões
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SomSom diretodireto: : somsom aoao vivo, vivo, gravadogravado nana localocaççãoão. . ÉÉ
espontâneoespontâneo

e e autênticoautêntico, , emboraembora possapossa nãonão terter a a qualidadequalidade
acacúústicastica ideal.ideal.

SomSom de de estestúúdiodio: : somsom gravadogravado no no estestúúdiodio. . EsseEsse
mméétodotodo aprimoraaprimora a a qualidadequalidade do do somsom, , eliminandoeliminando
ruruíídosdos indesejindesejááveisveis aoao fundofundo, , ouou o o somsom ambienteambiente. . 
EsseEsse ááudioudio podepode ser ser mixadomixado com o com o ááudioudio diretodireto..

CaptaCaptaççãoão do do ááudioudio

A A tecnologiatecnologia traztraz novas novas possibilidadespossibilidades ttéécnicascnicas
parapara execuexecuççãoão de de umauma boa boa produproduççãoão de de ááudioudio. . 

ÁÁudioudio digital digital ofereceoferece umauma clarezaclareza de de somsom semsem
precedentesprecedentes. . NãoNão hháá perdaperda de de qualidadequalidade quandoquando o o 
ááudioudio éé dubladodublado, , poispois o o somsom digital digital requerrequer menosmenos
espaespaççoo de de armazenamentoarmazenamento do do queque o o vvíídeodeo, , nãonão
sendosendo necessnecessááriorio qualquerqualquer tipotipo de de compressãocompressão.  .  

TecnologiaTecnologia

AoAo editareditar o o somsom emem umauma ilhailha nãonão--linear, o linear, o 
designer de designer de ááudioudio podepode trabalhartrabalhar livrementelivremente com com 
o o somsom do do mesmomesmo modomodo queque o editor o editor fazfaz com as com as 
imagensimagens: o : o ááudioudio podepode ser ser cortadocortado, , copiadocopiado, , 

coladocolado, , repetidorepetido ouou alteradoalterado. . 

O O ááudioudio digital digital podepode ser ser facilmentefacilmente nomeadonomeado e e 
armazenadoarmazenado, , facilitandofacilitando o o trabalhotrabalho de de mantermanter o o 
ááudioudio emem sincroniasincronia e e ususáá--lo lo quandoquando necessnecessááriorio. . 
AtualmenteAtualmente, a , a maiormaior parte das parte das trilhastrilhas sonorassonoras éé
preparadapreparada emem um um sistemasistema de de armazenamentoarmazenamento

digital de digital de mmúúltiplasltiplas trilhastrilhas.  .  
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O O ááudioudio podepode ser mono, ser mono, estestééreoreo, 5.1 entre , 5.1 entre outrosoutros..

EmEm projetosprojetos de de altaalta definidefiniççãoão ouou parapara DVDs, o DVDs, o 
ááudioudio podepode funcionarfuncionar bembem emem um um sistemasistema de de 
ááudioudio 5.1, 5.1, dandodando a a vocêvocê 5 5 canaiscanais de de ááudioudio: : 
esquerdoesquerdo, , centrocentro, , direitodireito, , direitodireito traseirotraseiro e e 

esquerdoesquerdo traseirotraseiro, , alaléémm de um canal de um canal parapara efeitosefeitos
de de baixabaixa frequênciafrequência. O . O resultadoresultado éé umauma

impressionanteimpressionante clarezaclareza e e completudecompletude do do somsom, , queque
éé apenasapenas umauma das das muitasmuitas distindistinççõesões queque o o ááudioudio

5.1 5.1 ddáá aoao produtoproduto final.final.

AssimAssim comocomo osos componentescomponentes visuaisvisuais sãosão editadoseditados, , 
osos arquivosarquivos de de ááudioudio sãosão mixadosmixados parapara criarcriar novas novas 

camadascamadas de de somsom. . 

ComponentesComponentes de de ááudioudio::

DiDiáálogologo, , efeitosefeitos sonorossonoros, , narranarraççãoão, , ruruíídodo de de salasala, , 
trilhatrilha sonorasonora, , 

ComponentesComponentes do do projetoprojeto de de ááudioudio

FalasFalas e e conversasconversas entre as entre as personagenspersonagens. . AlgumasAlgumas
vezesvezes, o , o didiáálogologo éé gravadogravado com com somsom ambienteambiente de de 
fundofundo, , emboraembora geralmentegeralmente sejaseja gravadogravado isoladoisolado de de 

outrosoutros sons. sons. EmEm geralgeral, o , o didiáálogologo éé o o ááudioudio
principal.principal.

DiDiáálogologo EmEm um um estestúúdiodio ouou emem umauma localocaççãoão, , osos sons de sons de fundofundo queque

cercamcercam osos didiáálogoslogos sãosão gravadosgravados separadamenteseparadamente com o com o 

usouso de de outrooutro microfonemicrofone. . EssesEsses sons sons incluemincluem ventovento, cantos , cantos 

dos dos ppáássarosssaros, , insetosinsetos, , tilintartilintar de de coposcopos e e talherestalheres, etc. , etc. 

EssesEsses recebemrecebem o o nomenome de de somsom ambienteambiente, , ouou somsom

gravadogravado, e , e serãoserão posteriormenteposteriormente sincronizadossincronizados com a com a 

cenacena. Se o . Se o somsom nãonão existirexistir nana localocaççãoão, o editor de , o editor de somsom

podepode pesquisarpesquisar emem um um bancobanco de de trilhastrilhas e e efeitosefeitos parapara

obterobter o o somsom desejadodesejado. . ExistemExistem bibliotecasbibliotecas de de efeitosefeitos

sonorossonoros e e trilhastrilhas queque oferecemoferecem milharesmilhares de de opopççõesões e, e, emem

geralgeral, tem , tem osos direitosdireitos autoraisautorais livreslivres..

EfeitosEfeitos sonorossonoros
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DepoisDepois de de todastodas as as cenascenas teremterem sidosido gravadasgravadas, , ààss
vezesvezes osos atoresatores precisamprecisam regravarregravar falasfalas ouou
adicionaradicionar falasfalas queque foramforam escritasescritas depoisdepois dada

gravagravaççãoão. . EmEm um um estestúúdiodio de de somsom, , osos atoresatores lêemlêem
suassuas falasfalas, , sincronizandosincronizando--as com o as com o movimentomovimento dos dos 
lláábiosbios queque apareceaparece nana imagemimagem. . UmaUma outraoutra opopççãoão éé
gravargravar novas novas falasfalas queque, , depoisdepois serãoserão mixadasmixadas no no 
programaprograma, num , num planoplano geralgeral se o se o movimentomovimento labial labial 

nãonão correspondercorresponder ààss novas novas falasfalas. . 

DiDiáálogologo dubladodublado

A A loculocuççãoão éé umauma nova nova camadacamada de de ááudioudio queque serseráá
acrescentadaacrescentada aoao trabalhotrabalho. A . A loculocuççãoão podepode ser ser 
utilizadautilizada comocomo funfunççãoão narrativanarrativa, , parapara contarcontar um um 
fatofato histhistóóricorico, , ouou parapara expressarexpressar porpor exemploexemplo, o , o 

pensamentopensamento de de umauma personagempersonagem. . 

NarraNarraççãoão ouou loculocuççãoão

EmEm geralgeral, o , o ruruíídodo de de salasala éé descritodescrito comocomo o o somsom
dos dos movimentosmovimentos do do atorator: : aplausosaplausos, um , um beijobeijo, , 

passospassos ouou lutaslutas. . TodosTodos essesesses sons sons sãosão criadoscriados porpor
um um profissionalprofissional, , queque usausa ferramentasferramentas, , mãosmãos, , ppééss e e 

outrosoutros objetosobjetos parapara criarcriar o o efeitoefeito sonorosonoro
adequadoadequado. . EssesEsses efeitosefeitos sãosão gravadosgravados separadosseparados
emem um um estestúúdiodio de de sojmsojm, , normalmentenormalmente emem

sincroniasincronia com a com a aaççãoão, e , e depoisdepois sãosão mixadosmixados com com 
osos outrosoutros elementoselementos de de ááudioudio..

RuRuíídodo de de salasala

OriginalOriginal: : trilhatrilha sonorasonora original original éé compostacomposta
especialmenteespecialmente parapara o o projetoprojeto, , incluindoincluindo temastemas de de 

aberturaabertura e e encerramentoencerramento, , direcionamentodirecionamento
emocionalemocional queque podepode enfatizarenfatizar a a aaççãoão, as , as 

personagenspersonagens e e suassuas relarelaççõesões. . 

TrilhaTrilha sonorasonora
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MMúúsicassicas queque foramforam compostascompostas e e gravadasgravadas parapara usosusos variadosvariados. Os . Os 
compositorescompositores usamusam amostrasamostras de de ááudioudio, software de , software de composicomposiççãoão

e e equipamentosequipamentos sofisticadossofisticados parapara criarcriar vastasvastas bibliotecasbibliotecas
musicaismusicais. . BibliotecasBibliotecas musicaismusicais sãosão umauma alternativaalternativa criativacriativa usadausada

emem todostodos osos gênerosgêneros, , desdedesde vvíídeosdeos institucionaisinstitucionais, , 
documentdocumentááriosrios, , noticinoticiááriosrios e e comerciaiscomerciais atatéé programasprogramas de de 
entrevistasentrevistas, sitcoms e , sitcoms e sséériesries dramdramááticasticas. . EssaEssa opopççãoão éé maismais
baratabarata do do queque contratarcontratar um compositor e um compositor e negociarnegociar osos direitosdireitos, , 
queque podempodem ser ser exclusivosexclusivos ouou divididosdivididos, , dependendodependendo do do 
ororççamentoamento e do e do usouso final. final. ÉÉ posspossíívelvel encontrarencontrar empresasempresas

especializadasespecializadas nessenesse tipotipo de de serviserviççoo com com umauma pesquisapesquisa onon--line, line, 
sendosendo queque muitasmuitas oferecemoferecem amostrasamostras queque podempodem ser ser baixadasbaixadas

via Internet.via Internet.

BancosBancos de de mmúúsicassicas ÁÁudioudio de de transitransiççãoão: : elementoselementos de de ááudioudio ((didiáálogoslogos, , efeitosefeitos sonorossonoros, , 
trilhatrilha e e narranarraççõesões) ) podempodem funcionarfuncionar comocomo umauma transitransiççãoão de de umauma

cenacena parapara a a prpróóximaxima..

SomSom seletivoseletivo: : diminuirdiminuir algunsalguns sons sons nana cenacena e e aumentaraumentar outrosoutros
podepode fazerfazer com com queque o o espectadorespectador se se concentreconcentre emem um um aspectoaspecto dada

histhistóóriaria, , comocomo a a respirarespiraççãoão aceleradaacelerada ouou o o somsom de de passospassos..

DiDiáálogoslogos sobrepostossobrepostos: : nosnos padrõespadrões de de discursodiscurso natural, as natural, as pessoaspessoas
tendemtendem a a falarfalar juntojunto com as com as outrasoutras e e interrompêinterrompê--laslas. No . No entantoentanto, o , o 

didiáálogologo geralmentegeralmente éé gravadogravado emem trilhastrilhas separadasseparadas, , semsem
sobreposisobreposiççõesões. O editor de . O editor de somsom podepode recriarrecriar esseesse efeitoefeito autênticoautêntico nana
mixagemmixagem, , alaléémm de de poderpoder separarseparar trilhastrilhas de de didiáálogoslogos queque esãoesão muitomuito
prpróóximasximas. . ConversasConversas entre entre vvááriasrias pessoaspessoas, , comocomo as as queque ocorremocorrem emem

doisdois gruposgrupos diferentesdiferentes, , geralmentegeralmente sãosão gravadasgravadas emem trilhastrilhas
separadasseparadas de de modomodo queque possampossam ser ser combinadascombinadas no no processoprocesso de de 

mixagemmixagem parapara a a obtenobtenççãoão de um de um somsom natural.natural.

UsosUsos estilestilíísticossticos do do ááudioudio


