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A humanidade arrisca-se a passar ao

lado da maior revolução no campo do

registo e reprodução comercial de

música, e eu quero ficar de consciên-

cia limpa. Por isso insisto no tema do

Super Audio CD

SACD outra vez
Super Audio CD

TEXTO DE JOS� VICTOR HENRIQUES

Alertei os leitores pela primeira vez h� dois
anos para a exist�ncia do Super Audio CD.
Da� para c�, escrevi v�rios artigos sobre o
tema. O que importa reter � que se trata
de um novo CD, num suporte de disco �p-
tico em tudo id�ntico, mas de alta densi-
dade, logo com capacidade para registar
4,7 GB de informa��o (CD=600Mb), e a
particularidade de ser, no caso dos discos
h�bridos, composto por duas camadas que
o laser l� a diferentes profundidades: uma
� compat�vel com os leitores CD conven-
cionais; a outra exige um novo tipo de lei-
tor-SACD que, por sua vez, tamb�m � lei-
tor-CD e at� de DVD (ver teste do Sony
DVP-S9000ES publicado na semana pas-
sada).

At� aqui tudo bem. O problema �
que uma pessoa chega a uma loja de
discos, pede um SACD, e eles nem sa-
bem o que isso �. Isto um ano ap�s o
lan�amento comercial do formato. A
parceria Sony/Philips, que � a principal
impulsionadora do projecto, tem pouca
ou nenhuma oferta dos cerca de 200 t�-
tulos j� editados e os carolas como eu
que gostam de estar na crista da onda
t�m de recorrer � Internet ou aos im-
portadores independentes para saciar a
sua sede de perfei��o e pagar oito con-
tos por cada disco (que ainda por cima
n�o tem imagens). Porque � de perfei-
��o que se trata (quando o registo ori-
ginal ajuda, claro). De facto, o Super
Audio CD cumpre finalmente a promes-
sa de Çsom perfeito para sempreÈ que
era o slogan original do CD.

Ainda me lembro de, j� l� v�o qua-
se 20 anos, pregar no deserto (ent�o
no seman�rio ÇæxitoÈ) sobre as virtudes
do disco compacto, quando ainda nin-
gu�m sabia o que isso era, e n�o havia
discos � venda em Portugal. Vi-me at�
envolvido numa pol�mica com a EMI,
porque escrevi um artigo sob o t�tulo:
ÇAm�lia em CD Ð EMIntiraÈ, e eles n�o
acharam gra�a nenhuma. Embora fos-
se verdade que era mentira. O primeiro
CD de Am�lia, que faz parte da minha
colec��o (terei muito gosto em oferec�-
lo para o museu de Am�lia), foi, ali�s,
editado no Jap�o, n�o sei se � revelia
da EMI.

Ent�o, como agora, quando precisa-
va de ÇmaterialÈ, socorria-me de Eduar-
do Rodrigues, um amigo que sempre
esteve comigo do mesmo lado da bar-
ricada (embora as nossas convic��es di-
gitais fossem ciclicamente abaladas pe-
la audi��o de LP por pratos/c�lulas de
elei��o). Em 1982, j� ele tinha um lei-
tor-CD, e em 1983 tinha praticamente
todos os t�tulos editados. Hoje passa-se
o mesmo com o SACD, embora os anos
o tenham tornado mais selectivo Ð j�
n�o compra tudo mas apenas o que �
bom. Porque ainda o SACD � uma
crian�a e j� h� � venda gato por lebre
(discos com matriz original PCM s�o
uma fraude)

As vantagens do CD sobre o LP eram
ent�o t�o �bvias que a sua aceita��o
rapidamente se tornou universal. Mas o
lan�amento foi prematuro e muitos se
queixaram de que se ganhara em ver-
satilidade o que se perdera em musica-
lidade e, por paradoxal que pare�a, a
sua principal virtude Ð a claridade Ð era
tamb�m a principal fraqueza do som di-
gital, que soava frio e duro. E o DVD-Au-
dio, como muito bem alertou Mark Le-
vinson, na palestra a que assisti recen-
temente em Las Vegas, n�o vai resolver
nada � apenas mais e melhor do mes-
mo: continua a ser PCM. 

De facto, na base do SACD est�
uma tecnologia de registo digital desig-
nada por DSD, Direct Stream Digital,
que de uma assentada resolve os dois
principais factores de distor��o da tec-
nologia PCM, Pulse Code Modulation: 

Ð a filtragem brutal dos registos agu-
dos acima da banda �udio

Ð e a quantifica��o (medida instan-
t�nea da intensidade do som) que est�
sujeita a erros grosseiros: s� por mila-
gre � que o ÇvalorÈ exacto de um som
num dado momento corresponderia ao
ÇvalorÈ preestabelecido. 
Ou, como diria Mark Levinson, o 
PCM (CD) faz mal aos nervos, porque
Çparte do princ�pio queÈ. Ora, partir de
princ�pios sem muitas certezas j� par-
tiu a cabe�a a muita gente. Ou seja: o
ÇvalorÈ atribu�do n�o � exacto mas ape-
nas o que mais se aproxima dentro dos
valores dispon�veis que est�o limitados
� partida pela extens�o m�xima de
16/20 bits das palavras do c�digo bi-
n�rio e pelo n�mero de vezes (44.100)
por segundo que o sinal � medido (fre-
qu�ncia de amostragem). E a m�sica
n�o se compadece com ÇquaseÈ. Ou �
ou n�o �. 

Aumentar para 24-bit e 96.000 ve-
zes por segundo (ou mesmo 192.000)
ajuda imenso mas n�o muda em nada
um princ�pio que est� errado � partida
(aqui para n�s, errado ou n�o, h� CD
que no Krell KPS28c soam melhor que
SACD, mas isso � outra hist�ria). Pas-
sar de dois canais para seis canais �
apenas dourar a p�lula. O DVD-Audio
soa bem, sem d�vida, mas � um SOS:
Çsame old shitÈ; o SACD � algo de re-
volucion�rio e diferente. 

Nota: as revolu��es raramente vin-
gam e o DVA-Audio tem a apoi�-lo o
ÇimperialismoÈ americano (Dolby, War-
ner, etc.), pelo que arrisco-me a ter de
engolir um sapo vivo para poder conti-
nuar a escrever sobre �udio.

SACD: anti-pirata
Ao contr�rio do que se pensa, a DSD
n�o foi inventada pela Sony, que se li-
mitou a p�r em pr�tica uma teoria idea-
lizada h� cerca de dez anos pela DBX,
uma empresa da Calif�rnia. Insatisfei-
tos com os resultados obtidos pelo
PCM, os engenheiros da DBX conclu�-
ram que em vez de ir buscar 44.100
vezes por segundo Çnacos de 16-bitÈ,
leia-se, ÇamostrasÈ, a partir das quais
se pretende reconstruir matematica-
mente um sinal cont�nuo no tempo, ten-
do f� que Çnos intervalosÈ ele n�o tenha mu-
dado assim tanto, talvez fosse melhor ir
l� mais vezes buscar ÇmigalhasÈ (1-bit),
mantendo sob Çvigil�nciaÈ constante to-
dos os movimentos do sinal  Por cons-
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ram-se de novo para tor-

nar o SACD poss�vel.

Contudo, um ano depois

do lan�amento oficial,

ainda s� h� 200 discos

editados e o excelente

site (www.superaudio-
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SUGESTÕES SACD
Jacintha, «Autumn Leaves»,Fim
Eric Bibb, «Just Like Love»,Opus 
Rebecca Pidgeon, «The Raven», Chesky
Jay Leonhart, «Salamander Pie», DMP
Mighty Sam McClain, «Blues for the
soul», Telarc
ÇDealinÕÈ, Joe Beard, Audioquest
ÇKind of BlueÈ, Miles Davies, Sony/Co-
lumbia
ÇThe 40th Anniversary TourÈ, Dave Bru-
beck, Telarc

tante, entenda se: dois milh�es e oite
centas mil vezes por segundo! S� falta-
va um suporte para meter l� toda esta
informa��o: os novos discos de alta
densidade de que o SACD � uma das
variantes; a outra � o DVD. 

A Sony e a Philips uniram-se de no-
vo para tornar o SACD poss�vel. Contu-
do, um ano depois do lan�amento ofi-
cial, ainda s� h� 200 discos editados e
o excelente site (www.superaudio-
cd.com), onde pode ouvir excertos dos
discos antes de os encomendar, s� tem
54 t�tulos dispon�veis Ð dos quais s� 10
valem a pena comprar. Isso � que me
irrita. � como p�r o ovo debaixo da ga-
linha e deixar depois o pinto morrer j�
com a cabe�a de fora. E o problema �
exactamente esse: faltam chocadeiras.
A maior parte dos est�dios est� � es-
pera de equipamento de registo e mis-
tura para poder come�ar a trabalhar.
Dentro de um ano, iremos assistir a um
ÇboomÈ do SACD. O novo formato n�o
� apenas sonicamente superior, � imu-
ne � pirataria, e isso � m�sica para os
ouvidos das editoras e dos artistas t�o

castigados pelo MP3. Mesmo que al
gu�m conseguisse entrar no sistema an-
ti-c�pia (segundo a Sony teria de ter
acesso � matriz original e seria rapida-
mente detectado) ficaria nos bra�os
com um ficheiro de 5GB! Com a actual
velocidade na Internet era precisa qua-
se uma semana para fazer o Çdown-
loadÈ...

Audi�filos de todo o mundo, uni-vos:
o SACD � a revolu��o do som digital no
seu estado puro. ■
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