
Originalmente o CD (Compact Disk), foi desenvolvido para armazenar mú-
sica, e substituir os antiquados discos de vinil. Em um CD, o som é gravado 
no formato digital, produzindo um som completamente livre de ruídos, e 
com uma qualidade quase perfeita. O CD foi aperfeiçoado e passou a gravar 
dados também. Criou-se então uma distinção: os CDs destinados a gravar 
música passaram a ser chamados de CD-DA (Compact Disk Digital Audio) 
enquanto os destinados à gravação de dados passaram a ser chamados de 
CD-ROM (Compact Disk Read Only Remory).
Apesar da mídia usada em todos ser a mesma, a maneira como os dados 
são organizados é diferente.

O CD é um disco com cerca de 12 cm, ou 4.75 polegadas de diâmetro, com 
pouco mais 1.2 mm de espessura, e é composto por três camadas princi-
pais. 

CD - COMPACT DISK

A primeira camada, e também a mais espessa, é a base plástica, feita de 
Policarboneto e medindo 1.0 mm de espessura. 

A camada central, também chamada de camada reflexiva, é uma fina cama-
da de alumínio, platina, ou mesmo ouro. 

Para proteger a frágil camada reflexiva, é aplicada sobre ela uma camada 
de verniz.



Os CD-ROM, podem armazenar qualquer tipo de conteúdo, desde dados genéricos, vídeo e áudio, a conteúdo misto e possuem uma capacidade de gravação de apro-
ximadamente 750MB ou 74 min de música. .Já os CDs de música, os CD-DA gravam apenas áudio. 
A velocidade de gravação dos CD’s é mostrada em múltiplos de 150 KB/s. Um gravador 1x será capaz de gravar CD’s a uma velocidade de 150 KB/s, um CD 2x a 300 KB/s, 
um de 4x a 600 KB/s e assim por diante. Os gravadores de CD’s de hoje, gravando a 52x, chegam a velocidades aproximadas de 7 MB/s, mas mesmo esses gravadores 
mais rápidos podem ser configurados para gravar CDs a velocidades mais baixas - 2x ou mesmo 1x caso seja necessário.

GRAVAÇÃO EM CD

5A camada tintada é pro-
jetada para absorver a 
luz a esta frequência es-

pecífica. A absorção da energia 
do laser cria uma marca: a tin-
tura pode ser descorada, a ca-
mada de policarbonato pode 
ser destorcida ou a camada tin-
tada pode formar uma bolha. 
O resultado é uma distorção 
chamada risca ao longo da tri-
lha espiral. Os comprimentos 
das riscas variam, bem como 
os espaços sem marcas entre 
elas. A unidade de CD usa a 
variação dos comprimentos 
para gravar a informação em 
uma codificação especial que 
comprime os dados e verifica 
erros. 

1Um laser envia um raio de luz 
a um CD construído em uma 
camada de plástico policarbo-

nato. Sobre o plástico, uma camada 
de um material tingido, uma fina ca-
mada de ouro para refletir o raio la-
ser, uma camada protetora de verniz 
e uma camada de material polímero 
resistente a arranhões. Pode haver 
um papel ou etiqueta pintada sobre 
tudo isso.

2A cabeça de gravação laser se-
gue um sulco em espiral enta-
lhado na camada de plástico 

policarbonato. O sulco, denominado 
atip, possui um padrão ondulado em 
que a frequência das ondas varia con-
tinuamente do início ao fim do sulco. 
O raio laser reflete-se neste padrão e, 
ao ler a frequência das ondas, a uni-
dade de CD pode calcular onde a ca-
beça de gravação está localizada em 
relação a superfície do disco.

3A medida que a cabeça segue o atip, usa a informação 
de posicionamento para controlar a velocidade do mo-
tor que gira o disco, de modo que a área do disco sob a 

cabeça esteja sempre se movendo à mesma velocidade. 
4O software usado para fazer a gravação em CD envia os 

dados a serem armazenados no disco em um formato es-
pecífico que a máquina entende. A unidade de CD grava 

informação enviando pulsos de raio laser de alta energia em 
uma frequência de 780 nanômetros (nm).



1O laser projeta um raio concentrado de luz 
que é ainda mais focalizado por uma bobina 
de focalização.

2O raio laser atravessa uma camada protetora 
de plástico e atinge uma camada refletora, 
que se assemelha a papel alumínio, no fundo 

do disco.

3A superfície da camada refletora se alterna 
entre cavidades e planos. Planos são áreas 
de superfície plana, cavidades são diminutas 

depressões na camada refletora. Estas duas super-
fícies são uma gravação dos 1’s e 0’s usados para 
armazenar dados.

4A luz que atinge uma cavidade é dispersada, 
mas a que atinge um plano, é refletida dire-
tamente de volta ao detetor, onde passa por 

um prisma que desvia o raio refletido para um dio-
do sensível à luz.

5Cada pulso que atinge o diodo sensível à luz 
gera uma pequena voltagem elétrica. Estas 
voltagens são comparadas com um circuito 

temporizador para gerar um fluxo de 1’s e 0’s que o 
computador pode compreender.

Há basicamente dois tipos de leitores de CD (CD-Player). O CD-ROM Player, são aparelhos projetados especificamente para computador, e podem ser acoplados a 
estes ou ligados por meios de cabos USB, ou outro tipo. Os CD-Players de computador lêem áudio, vídeo, imagens, texto assim como uma combinação de todos esses 
elementos. Os CD-players de áudio normais, os CD-DA’s, só conseguem codificar o áudio.

LEITURA DE CD


