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RESUMO 

A evolução tecnológica em recursos sonoros promove novas alternativas de produção de 
conteúdo e torna relevante seu registo e análise sob as perspectivas técnica e cultural. O 
Áudio na Internet é um estudo iniciado em 2004 e teve sua publicação em 2008 no 
formato de livro impresso. O ano de 2018 representa o marco de 10 anos desta 
publicação e este artigo propõe apresentar o estado da arte sobre os codecs e formatos 
sonoros digitais para produção de conteúdo multimídia na atualidade, analisando seus 
contextos culturais e as transformações produzidas por eles no mundo da gravação 
sonora e da rede nos últimos anos. 
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INTRODUÇÃO 

 A questão norteadora dos estudos sobre o áudio na internet foi entender se o 

conteúdo sonoro disponível na internet é determinado pela evolução tecnológica ou pela 

delimitação estética que o meio impõe. Para isto, investigações no campo da 

computação e da comunicação tentam determinar um padrão estético para identificar as 

potencialidades de utilização deste recurso para compor novas experiências na fruição 

de conteúdo multimídia. No início dos estudos em 2004, no programa de mestrado em 

Multimeios na Unicamp, buscou-se investigar o som na internet, especificamente na 
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web, sob o seguinte questionamento: o áudio é essencial ou secundário? Se retirarmos o 

áudio de uma página web, perde o sentido da mensagem? 

 Na época, a conclusão foi que o áudio não era utilizado como elemento essencial 

na comunicação. Dependendo de sua aplicação, era considerado ruído. Esse tipo de 

situação era encontrado quando vários sites utilizavam som de fundo e o usuário abria 

várias janelas simultaneamente. 

 Atualmente, os navegadores já auxiliam na experiência do usuário evitando este 

tipo de conflito, tornando-se uma ferramenta de curadoria de conteúdo audiovisual, que 

executa o áudio apenas quando a janela ou aba está ativa. Porém, no momento inicial da 

pesquisa foram identificados vários recursos das linguagens de programação para web, 

como o CSS e JavaScript, que poderiam minimizar o problema na época. Permitindo 

concluir que havia mais dificuldade técnica do que tecnológica para produção de 

conteúdo. 

 Havia pouca utilização do áudio em narrativas digitais que seguissem as 

características do hipertexto, base fundamental da internet, com as preocupações da 

comunicação em rede, do usuário não apenas como receptor de conteúdo, mas ator na 

rede. 

O Áudio Digital e a Internet: frequências perdidas e a circulação da música. 

 O áudio digital foi inicialmente utilizado comercialmente nos cds áudio, que 

foram lançados a partir de 1982. Tecnicamente, o formato previa taxa de amostragem 

linear de 44.100 Khz, com amostragem em 16 bits, conforme estabelecido no “red 

book”, o protocolo que traz as normas técnicas do CD áudio (WIKIPEDIA, 2018), 

formato este que perdura até hoje, mesmo que a tecnologia tenha soluções muito mais 

eficientes para a digitalização de áudio que este protocolo.  

 De acordo com Morton Jr. (2006), por volta de 1992 o grupo MPEG (Moving 

Pictures Experts Group) publicou seu primeiro padrão de compressão que foi chamado 

de MPEG-1. Para o áudio, o grupo recomendou a patente do algoritmo de Fraunhofer, 

que tornou a “camada 3” do MPEG-1. O termo MPEG-1 layer 3 foi abreviado para 

MPEG-3 e depois simplesmente MP3. 
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 Naquele ano, a Sony Corporation introduziu seus Minidisc, um CD de áudio 

menor e reprovável usando a codificação ATRAC -  Adaptive Transform Acoustic Co-

ding, mas o formato falhou em se tornar popular ao grande público. 

 Na web, sua utilização aumentou e se tornou mais popular por volta de 1994 e 

1995. Porém, os usuários precisavam de dispositivos próprios para tocar os arquivos 

digitais que foram baixados. 

 Os pesquisadores do Fraunhofer lançaram em 1995 um tocador mp3 para o 

sistema operacional Windows chamado de Winplay, mas não obteve muito sucesso. 

Somente em 1999 que o mp3 explodiu em popularidade (MORTON JR., 2006), 

principalmente devido a melhoria da velocidade de conexão, até então o grande 

empecilho para a distribuição musical na rede. 

 Existem formatos como o SACD (super audio CD), lançado em 1999, com 

qualidade técnica bastante superior (amostragem de 2,82 MHz), que porém não 

obtiveram grande sucesso junto ao público, podendo ser considerado hoje um formato 

“morto”. Isto demonstra que os principais formatos de áudio consumidos hoje devem  

ter uma relação muito próxima com as possibilidades de circulação pela rede para 

atingir o público, e sua aderência ou não a um grande número de usuários é que 

determinará  sua sobrevivência. 

 É inegável que todas as transformações do mercado fonográfico dos últimos dez 

anos se deram devido aos formatos de compressão de áudio e sua consequente 

utilização na rede. Não se trata de dizer se é mp3 ou não, porque o termo mp3 se tornou 

a nomenclatura básica destes arquivos, mesmo que em outros formatos. Tecnicamente, 

todos são parecidos: trabalham com grande compressão de áudio eliminando 

frequências acima de 14.000 Hz e abaixo de 60 Hz e eliminam informações 

consideradas “desnecessárias” criando arquivos que podem transitar facilmente pela 

rede e destinados basicamente a escuta individualizada via fones de ouvido. A principal 

questão ai presente é a transformação que estes formatos propiciaram a indústria e ao 

mercado fonográfico, sendo a maior ruptura desde o surgimento do disco gravado. Esta 

transformação é principalmente devida ao se perceber o mp3 como um “artefato 

cultural”, de acordo com Sterne (2010).  
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 Entender as formas de registro do áudio é importante porque “é, de alguma 

forma, a história da história ” (MORTON JR., 2006). Segundo Morton Jr., assim como a 4

linguagem, as artes visuais, a escrita, a impressão e a fotografia, a gravação de áudio é 

uma forma das pessoas capturarem e armazenarem eventos do presente para revisitá-los 

no futuro. Com o surgimento do áudio digital e, principalmente, devido à internet, os 

processos de gravação, distribuição e fruição do áudio foram amplamente modificados e 

vivem em constante ressignificação. 

 O conteúdo distribuído pela internet sofre influência do meio, possui restrições 

sobre a quantidade de transferência de informações, a possibilidade do acesso síncrono 

e assíncrono; e também na liberdade da interferência do usuário tornando a fruição 

personalizada. Houve um período, a partir de 1950 (MORTON JR., 2006), devido à 

melhoria dos receptores (aparelhos de rádio e tocadores de som) e o avanço das 

tecnologias de produção de áudio, surgiu um movimento pela alta fidelidade. Este 

conceito de alta fidelidade, ou Hi-Fi (abreviação de high fidelity) se tornou uma espécie 

de selo de qualidade para os fabricantes de equipamento, dizendo ao consumidor que 

tais dispositivos reproduziam com a máxima fidelidade técnica o som gravado.  

 Com a internet, o desafio foi ao contrário. Como transferir dados apesar de todas 

as restrições? Olhando para a história, a resposta vem sempre acompanhada com o 

avanço das tecnologias, e no caso da rede, a transferência de dados está intimamente 

ligada a capacidade de compressão dos arquivos originais e a velocidade de transmissão 

de dados existente.  

 Atualmente, além de codecs e técnicas de produção de áudio, existem mais 

suportes para a distribuição e execução do áudio com mais qualidade. Está se tornando 

comum o uso de CDN (Content Delivery Network) para distribuição de conteúdo pela 

internet, que passa pelo princípio de replicar o mesmo conteúdo em vários servidores de 

hospedagem espalhados pelo mundo, assim, independente de onde o usuário ouvinte 

está, ele receberá o conteúdo do servidor mais próximo dele, agilizando a entrega de 

conteúdo e dando suporte ao aumento repentino da quantidade de acesso, assegurando 

que mais máquinas repliquem o conteúdo, tornando o conteúdo sempre disponível, para 

evitar repetir conteúdo. 

 Tradução nossa.4
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 Aliado a isso, para a tecnologia de streaming, que é o fluxo contínuo de entrega 

de informação, existem contêineres de áudio que possibilitam a utilização de diferentes 

tipos de codecs para serem executados nos diferentes tipos de receptores: browsers 

(navegadores), aplicativos e dispositivos proprietários. 

 Obtendo-se a distribuição de conteúdo e os receptores adequados à recepção 

sonora, a busca pelo aumento da fidelidade sonora ocorre naturalmente. No início da 

internet quando a transmissão e a recepção não eram amigáveis à cultura da alta 

fidelidade, as pessoas e toda a indústria fonográfica foram forçadas a se adaptar. Afinal, 

as caixas de sons disponíveis nos computadores há 10 anos não davam muito suporte 

para a qualidade sonora e também muitos dos usuários não viam relevância em 

despender uma quantia maior de dinheiro comprando outras com mais qualidade para 

serem utilizadas com o computador, pois não viam, na época, este dispositivo como um 

aparelho sonoro. Além disto, os codecs de compressão mp3 popularmente utilizados não 

agregavam qualidade sonora satisfatória, principalmente por serem comprimidos 

sempre visado o menor tamanho possível e poderem transitar facilmente pela rede, 

limitando-se na maior parte das vezes a codificação de 128 Bits X 44.100 hz. 

 Com o desenvolvimento do MPEG 4, aliado aos avanços dos sistemas de 

distribuição de conteúdo na internet e algoritmos com inteligência artificial, foi possível 

disponibilizar melhor qualidade de áudio. Isto abriu  oportunidades para que empresas 

como a Apple, Spotify e Netflix, por exemplo, pudessem propor formas diferenciadas 

de oferta de conteúdo audiovisual e dessem início a novos modelos de negócios dentro 

da indústria do entretenimento.   

 O Spotify (2018), de acordo com o site da empresa, usa três tipos de codecs: o 

Ogg Vorbis, MP4 e o AAC, sendo o primeiro livre e padrão da web pela W3C. 

Especificamente para a web, foi criado o WebM que é baseado em uma versão restrita 

do Matroska (MOZILLA, 2018), que é um contêiner. A escolha do formato de áudio 

depende de cada ambiente (web, aplicativo proprietário, celulares e dispositivos de 

media center), devido às suas características e, consequentemente, restrições e 

possibilidades sonoras. 

 Os codecs de áudio são, juntamente com os codecs de vídeo, a parte mais 

necessária de toda a reconfiguração do mercado audiovisual, e neste caso específico, o 
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mercado fonográfico. A questão fundamental é a de comprimir cada vez mais os 

arquivos, de modo que o tráfego de streaming seja tecnicamente mais estável, sem 

perder qualidade, e trazendo uma qualidade sonora melhor que seus antecessores 

tecnológicos. Dez anos atrás, o maior problema ainda eram os downloads, mas 

downloads não são reproduzidos em tempo real; assim, se houver “gargalos” não afetará 

o arquivo final. No streaming, “gargalos” querem dizer interrupções indesejadas no 

material, prejudicando a escuta e circulação. Além disto, o grande desafio dos codecs é 

manter material próximo de sua gravação original, sendo o novo desafio a questão da 

escuta em surround.  

 Casos recentes na indústria fonográfica trouxeram questões importantes, como 

lançamentos de discos que foram refeitos, uma vez que nos formatos de compressão 

diversos detalhes da gravação haviam desaparecido; ou então produtores que ao gravar 

seis trabalhos, já o fazem pensando nas perdas que os codecs trarão aos arquivos 

originais. 

 Estes codecs estão intimamente ligados a outras questões que não tecnológicas. 

Sua maior contribuição, a partir do momento em que permitiram que a web fosse 

utilizada como um novo e poderoso meio de distribuição musical, foi o de mudar 

radicalmente o modo da escuta musical, solidificando a escuta móvel que existia desde 

os walkmans dos anos 80. Mesmo a pirataria física de cds, a primeira forma de quebra 

de direito autoral no mundo do audio digital, exigia ainda uma escuta baseada em 

aparelhos que reproduzissem suportes físicos, mesmo que móveis. A baixa velocidade 

de transmissão de dados da época também foi um grande obstáculo para o surgimento 

das “máquinas de convergência”, das quais os telefones móveis se tornaram ícones a 

partir dos smartphones dos anos 2010. Antes dos smartphones, a escuta móvel era feita 

em aparelhos pequenos, separados do celular, como os iPods. Integrar no aparelho 

celular a web e a reprodução de arquivos musicais foi a morte dos suportes físicos de 

áudio, o que levou a indústria a outros caminhos e a sua maior reconfiguração desde seu 

surgimento.  

 Tecnicamente, não há como negar que a escuta móvel produzida em aparelhos e 

fones com qualidade sonora sofrível influenciam o próprio modo de produção e o modo 

de se produzir música sob a ótica da tecnologia. Codecs acabam por se revelar muitas 
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vezes mais propícios a determinadas linguagens sonoras, onde, como exemplo, a música 

clássica sempre foi extremamente mal representada. Altas frequências executadas em 

instrumentos de cordas ou graves profundos, além de planos de mixagem mais 

elaborados,  praticamente desaparecem em quase todas as formas de compressão. Existe 

um incomodo som metálico em altas frequências, principalmente nos codecs mp3 mais 

utilizados, e a uma segunda ou terceira audição do mesmo material sonoro tais sons  

ficam claros aos ouvintes. Exemplo de compressão pode ser observado na Figura 1. 

Figura 1 . Espectrograma comparativo do áudio sem e com perda de dados  

!  
Fonte: PAIVA, 2008. 

 Outra grande transformação oriunda dos codecs e circulação pela rede foi a 

escuta sob demanda. Até então, a escuta de um produto sonoro pelos canais de 

comunicação previa uma audição simultâneos do conteúdo pelos ouvintes, como no 

formato tradicional de rádio.  Com a rede, a escuta de pulverizou em milhares de 

aplicativos e produções sob demanda, que de certa forma, criaram um novo território da 

escuta.  

O Áudio na Rede: uma abordagem na construção de sites e navegabilidade 

 Os diferentes tipos de dispositivos digitais conectados à internet, aliados às 

novidades tecnológicas, reconfiguram a linguagem sonora na rede. Os computadores de 

mesa, notebooks, tablets, celulares, console de videogame e também aqueles não 

convencionais como geladeiras, carros e outras máquinas participam da construção da 

rede e da experiência sonora. 
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 Codecs e formatos de áudio são importantes e influenciam a produção de 

conteúdo multimídia. É necessário compreende-los para identificar o potencial de 

comunicação das máquinas conectadas à internet e seus desafios compostos pela 

capacidade de execução do conteúdo sonoro na recepção e também pela velocidade de 

transferência de dados que o usuário possui. São muitas as variáveis que devem ser 

levadas em consideração, inclusive o potencial criativo do mundo digital, pois a 

máquina conectada à internet significa que ela interpreta códigos binários, independente 

do tipo de conteúdo. 

 A área da computação que estuda a adaptação da linguagem ao usuário, os 

fatores humanos, é a Interação Humano-Computador (IHC). Nela existem dois 

conceitos relacionados à construção de sentidos que são a Engenharia Semiótica e a 

Engenharia Cognitiva. 

 Segundo Heloisa Rocha e Cecília Baranauskas (2003, p. 107): 

  
A Engenharia Cognitiva conceitua interface pelos seus “dois lados”: o 
do sistema e o do ser humano. Estágios de execução e percepção 
(humanos) mediam entre representações físicas (do sistema) e 
psicológicas (do ser humano). Mudamos a interface, pelo lado do 
sistema, através do design apropriado. Muda-se a interface pelo lado 
humano, através do aprendizado e experiência. […] Design de interface 
no paradigma da Engenharia Cognitiva, portanto, relaciona três tipos de 
conhecimento: de design, programação e tecnologia da tarefa. Somente 
o módulo interface deve estar em comunicação com o usuário: do ponto 
de vista do usuário a interface “é”  o sistema. 

 O paradigma da Engenharia Cognitiva indica que são necessários o 

conhecimento sobre o sistema e o usuário, considerados os “dois lados” da interface. No 

contexto do design sonoro é importante conhecer sobre a tecnologia disponível (codecs, 

formatos, contêineres, dispositivos tecnológicos e a própria internet), suas 

potencialidades e limitações, mas também as características do usuário que é o 

destinatário do sistema multimídia (website, aplicativo ou sistema), pois nem sempre ele 

tem o conhecimento, habilidade ou receptor necessário para conseguir fazer a correta 

fruição do conteúdo sonoro. 

 Acredita-se que o projeto de design sonoro para websites e aplicativos vai além 

da captação e edição de som, é preciso analisar o ambiente digital para ampliar a 

liberdade criativa e, por conseguinte, explorar novas possibilidades sonoras na rede. 

Embora seja importante entender os “dois lados” da interface, percebe-se que também 
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não é suficiente para conquistar a total liberdade criativa. Faz-se mister entender que o 

universo digital é uma espécie de "bloco de pedra” à espera para ser esculpido. Sendo 

assim, quem produz sistemas multimídia trabalha com a criação de sentidos, seja de 

forma organizada, com planejamento, seja à esmo, cujo resultado final nem sempre está 

claro. Esta última abordagem de trabalho pode ser interessante no campo experimental, 

mas ineficaz quando se pretende trabalhar de forma específica para solucionar algum 

determinado problema comunicacional ou computacional. Neste caso, em IHC existe o 

conceito de Engenharia Semiótica. 

Na Engenharia Semiótica, a interface é entendida como um artefato de 
metacomunicação, isto é, a interface é comporta por mensagens 
enviadas do designer para o usuário, e cada mensagem, por sua vez, 
pode enviar e receber mensagens do usuário. Nesse sentido, a interface 
cumpre dois papéis: (1) comunicar a funcionalidade da aplicação (o que 
a interface representa, que tipos de problemas está preparada para 
resolver) e o modelo de interação (como se pode resolver um 
problema). Na Engenharia Semiótica o foco está na comunicação 
unidirecional e indireta do designer para com os usuários. O designer 
cumpre um papel comunicativo explícito ao utilizar a interface para 
dizer algo ao usuário. Por sua vez, o usuário cumpre os papéis de 
agente da interação e de receptor da comunicação indireta do designer 
(ROCHA, BARANAUSKAS, 2003, p. 152). 

 Com base neste conceito apresentado por Rocha e Baranauskas, além de 

conhecer os “dois lados” da interface (Engenharia Cognitiva), existe a necessidade de 

comunicar, de enviar mensagens para o usuário. Para que isto aconteça, é preciso saber 

qual é a mensagem, que informações serão enviadas, para quem e com qual efeito. Na 

internet é possível encontrar websites e aplicativos que se apresentam como jornal, 

rádio, TV ou referências híbridas, cujo significado está associado ao modo como o 

conteúdo foi organizado e na forma disponibilizada para os usuários. Para isto, utilizam 

elementos de comunicação para trabalhar o design visual e sonoro adequados à alguma 

(ou várias) referência(s). 

 A internet é um espaço híbrido e contém herança de vários meios de 

comunicação, sendo os sonoros o cinema, o rádio, a televisão. Também representa a 

nova mídia com seus diferentes tipos de dispositivos: celular, videogame e outros. Cada 

um com suas características com relação à fidelidade (no sentido da alta resolução de 

imagem ou do som), sincronismo, audiovisual, linearidade, interatividade, conteúdo e 

mobilidade. 

!9



      Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
       41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018

 Dessa forma, cada característica pode ser utilizada como elemento de construção 

de sentido na Engenharia Semiótica. Meyrowitz (2001) considera essas características 

como variáveis gramaticais visuais ou sonoras que são usadas como linguagens, tanto  

na análise quanto na produção de conteúdo. O autor considera essas variáveis como 

elementos gramaticais da nova mídia e que é importante a alfabetização desta  

gramática para “despertar a consciência de como a manipulação das variáveis de 

produção pode sutilmente sugerir e influenciar a percepção do público sobre pessoas, 

lugares e eventos (p.93)” 

 Lévy (1996, p. 81) considera essas variáveis gramaticais como “unidades 

significantes (palavras, frases ou ‘falas’) e apresentam-se à análise como sequências de 

elementos desprovidos de sentido eles mesmo (os fonemas)”. Portanto, “cada 

combinação de elementos terá um sentido diferente e os elementos adquirem um valor 

distinto em cada combinação”. 

 E ainda, segundo McLuhan (1964), o meio é a mensagem, ou seja, ele é a 

consequência pessoal e social de qualquer meio como extensão do homem. Sendo a 

internet um meio hipertextual, permite que ao usuário virtualizar-se (existir em 

potencial no mundo virtual e se desterritorializar-se), interagir, acessar e interferir nas 

diversas formas de informações pura. 

 A partir das investigações sobre o áudio na internet (FERREIRA, 2010, p. 119), 

foi possível elaborar algumas proposições: 

• A presença dos meios de comunicação tradicionais na internet transformou-

se em linguagem. 

• Os elementos de comunicação são informações puras e que representam 

unidades de significação. 

• O áudio é uma informação pura, portanto, dependendo de como é utilizando 

será determinada sua significação. 

• O planejamento é importante para que esses elementos (áudio, imagem e 

vídeo) não se transformem em ruído. 

• As pessoas não possuem resistência aos elementos de comunicação, como 

por exemplo, o áudio. 
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• O áudio está associado ao movimento e ao tempo, por isso, dependendo da 

proposta do site, não há necessidade desse elemento de comunicação. 

• A repetição de áudio (loop) pode ser considerada prejudicial na 

comunicação na navegação em um website. 

  

 Para auxiliar os profissionais de comunicação e de tecnologia na produção de 

sistemas (ou websites) multimídia foi elaborado um método de planejamento do 

conteúdo audiovisual, que consiste em identificar os elementos de comunicação (ou 

variáveis gramaticais) para sugerir possibilidades de uso do áudio na internet - codecs, 

formatos e linguagens-, para compor sentido e evitar sua utilização desnecessário ou 

invasiva. 

O Áudio na Internet: evolução contínua 

 Desde sua invenção, as tecnologias para gravação de som têm mudado 

continuamente (MORTON JR., 2006), e com a circulação de áudio na Internet, o 

mesmo acontece. 

 A publicação O Áudio na Internet publicada em 2008 documentou até o ano 

2004, porém existem algumas mudanças evolutivas nos padrões de áudio atuais. Após 

serem analisadas diversas referências, foi possível indicar (Figura 2) uma linha do 

tempo da criação e utilização dos codecs na web e é possível dizer que foram poucos os 

codecs que provocaram tantas mudanças culturais quanto o mp3. Assim, julgamos que a 

grande discussão sobre o tema a partir daqui é ligada a utilização destes formatos como 

“artefatos culturais”, na concepção de Sterne, e não a questões tecnológicas, que no 

momento, parecem estar resolvidas de forma satisfatória. 

 Tecnicamente, o codec é um algoritmo de compressão que reduz o número de 

bytes consumidos pelos arquivos. É um acrônimo para compression/decompression 

(compressão/descompressão). São exemplos de codecs o MP3, WMA, RM, AAC, Ogg 

Vorbis, dentre outros.  

 É importante destacar que embora o MP3 seja o mais popular, ele não representa 

o mais utilizado pela indústria fonográfica, que tem acompanhado a evolução 
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tecnologia, propondo novas formas de fruição sonora na tentativa de aumentar a 

fidelidade sonora ora perdida devido às restrições que a internet, como meio de 

comunicação e de distribuição, impôs. 

 O MPEG-4 que tem sido o padrão atual para vídeos, sua camada de áudio é 

distribuída por meio de contêiner, na extensão de arquivo .m4a ou .mp4. O Ogg Vorbis 

(.oga ou .ogg) é um codec baseado no MPEG-4 e é o padrão atual para a web, embora o 

HTML 5 aceite o AAC e ainda suporta o MP3, Wav e FLAC. 

 Um exemplo atual é o Spotify (2018). O aplicativo desktop, utiliza o codec Ogg 

Vorbis e restringe a qualidade entre os usuários com o serviço padrão (gratuito) 

(160kbits/s) e pago (320kbit/s). No web player é utilizado o AAC executado no modo 

padrão com 128kbit/s e pago a 256kbit/s. No iPhone, iPad e Android usam o Ogg Vorbis 

sendo o entregue com qualidade de 96kbit/s (normal), 160kbit/s (alta) e 320kbit/s 

(320kbit/s). O serviço de entrega pode variar também de acordo com a velocidade da 

conexão do usuário.   Com a necessidade de executar de modo específico arquivos com 

determinado codec de áudio, existe a tecnologia de contêiner, que funciona como uma 

envelope para os vários tipos de arquivos de áudio e vídeo, permitindo adaptações, 

marcações para serem utilizados em um formato específico, por exemplo em 

navegadores na web. 

Figura 2 . Linha do Tempo 

!  
Fonte: FERREIRA, PAIVA (2008) 
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 São exemplos de contêineres o Matroska, M4A e WebM, este último criado 

especificamente para utilização em páginas web. Para transmissão de áudio que 

contenha voz, o codec Opus foi desenvolvido pela Xiph para substituir o Vorbis e o 

Speex em aplicações de vídeo conferências, conversas dentro de jogos e transmissão de 

performances musicais pela internet (OPUS, 2017).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É notável que o áudio digital está presente na vida das pessoas por meio de 

diversos tipos de dispositivos: computadores desktop, notebook, tablet, smartphone, 

smartwatch e também caixas de som que aceitam pen drive e pareamento bluetooth. O 

hábito da escuta, principalmente para as gerações mais jovens, não envolve a existência 

de suportes físicos, hoje em franca decadência na indústria fonográfica pelo mundo 

todo.  

 Desde o nascimento da gravação com a invenção do fonógrafo por Thomas 

Edison em 1876 (MORTON JR., 2006) houve uma transformação da escuta a partir da 

evolução da tecnológica. Porém é possível perceber que, a cada nova mudança 

tecnológica, a mesma série de problemas tem de ser resolvida: processo de gravação, 

armazenamento, distribuição, reprodução e controle dos direitos autorais. Com a 

internet, esta problemática ganha velocidade e escala, ampliando os efeitos da 

comunicação, e por isso se tornou  importante comparar a problemática da produção de 

som com as características do meio de comunicação, mesmo que a uma primeira vista, 

isto possa parecer um determinismo tecnológico. É inegável que nos mais de cem anos 

de existência, a indústria fonográfica criou linguagens em função das possibilidades e 

limitações dos suportes tecnológicos, e não será diferente a partir de agora. Assim, é 

tensa e próxima relação entre suporte e conteúdo no registro sonoro continuarão a 

permitir que determinadas possibilidades estéticas sejam percebidas pelos envolvidos na 

sua criação a partir das novas tecnologias de produção disponibilizadas.  

 Por outro lado, essa discussão remete claramente que, ao se falar de áudio na 

internet, na maioria das vezes, estará se falando dos problemas e potenciais da 
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distribuição de material audiovisual, ou seja, de música. Pouco se discute o som como 

elemento de navegação na construção de sites,  demonstrando que o potencial sonoro na 

rede ainda é a simples transposição do mundo da música e do audiovisual de sempre 

para uma forma tecnológica diferente. Com certeza, estas discussões são ainda 

prospectivas de novos modos de escuta e circulação de material sonoro que estão se 

consolidando e fazendo parte de nosso dia a dia, e ainda existe um longo caminho para 

se construir uma autonomia do som dentro do mundo da web, que passa pelo 

entendimento e experimentações do som como valor agregado para cada setor: indústria 

fonográfica, entretenimento, comunicação, educação, dentre outros. 
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