
A taxa de bits é uma opção de usuário que tem de ser definido antes da codificação. Ele 

irá informar o codificador da quantidade de dados que pode ser armazenado para cada 

segundo de áudio sem compressão. Isto dá ao usuário a oportunidade de escolher a 

qualidade do fluxo codificado. 

 

CBR (Taxa de Bit Constante – Constant Bitrate). 

 

Quando a codificação usa CBR (normalmente como padrão) todas as partes de uma 

música são codificadas com a mesma quantidade de bits. No entanto, a maioria das 

músicas irá variar em complexidade. Algumas partes podem utilizar uma série de 

diferentes instrumentos e efeitos, enquanto outras partes são mais simples. 

A codificação CBR faz com que as partes complexas de uma música, que exigem mais 

bits para ser codificados usem a mesma quantidade de bits como as partes simples, que 

requerem menos bits. 

VBR (Taxa de Bit Variável – Variable Bitrate) permite taxa de bit mais elevada (e, 

portanto, exige mais espaço de armazenamento) a serem alocadas para os segmentos mais 

complexos de arquivos de mídia, enquanto menos espaço são alocados para segmentos 

menos complexos. 

A média destas taxas podem ser calculadas para descrever uma taxa de bit para o arquivo. 

Opus, Vorbis, MP3, WMA e arquivos de áudio AAC podem ser codificados 

opcionalmente em VBR. Codificação VBR é também comumente usada em vídeo 

MPEG-2, vídeo MPEG-4 Parte 2 (Xvid, DivX, etc.), MPEG-4 Parte 10/H.264 vídeo, 

Theora, Dirac e outros formatos de compressão de vídeo.  

Vantagens  

- Produz uma melhor relação qualidade-espaço em comparação com um arquivo de CBR 

dos mesmos dados.  

- Os bits disponíveis são usados de forma mais flexível para codificar os dados de áudio 

ou vídeo com mais precisão, com menos bits usados em passagens menos exigentes e 

mais bits usados em passagens de difícil codificação.  

Desvantagens 

- Pode levar mais tempo para codificar, como o processo é mais complexo, e que alguns 

hardwares podem não ser compatível com arquivos VBR.  

- Pode apresentar problemas durante a transmissão quando a taxa de bits instantânea 

excede a taxa de dados do caminho de comunicações. Estes problemas podem ser evitados 

através da limitação da taxa de bits instantânea durante a codificação (à custa do aumento 

da latência), alargando o buffer de reprodução. 

Características 

https://en.wikipedia.org/wiki/Opus_%28audio_format%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorbis
https://en.wikipedia.org/wiki/MP3
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Media_Audio
https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Xvid
https://en.wikipedia.org/wiki/DivX
https://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_10
https://en.wikipedia.org/wiki/Theora
https://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_%28codec%29


- No passado, muitos players de hardware e software não poderiam descodificar arquivos 

de taxa de bits variável adequadamente, em parte porque os vários codificadores VBR 

utilizados não estavam bem desenvolvidos.  

- Isto resultou em uso comum da CBR sobre VBR por uma questão de compatibilidade. 

Atualmente a grande maioria dos dispositivos portáteis de música modernas e arquivos 

codificados tem suporte à VBR. 

Suporte para VBR em arquivos AAC e MP3 é encontrado na maioria dos leitores de áudio 

digitais modernos, incluindo aqueles lançado pela Apple, Microsoft, Creative 

Technology, e SanDisk.  

Métodos de codificação VBR 

A escolha de um método de VBR afeta apenas o processo de codificação. A decodificação 

de um fluxo VBR é realizada de forma idêntica em todos os casos, independentemente de 

como o codificador escolhe alocar os bits. 

Codificação Multi passagem e de passagem única 

VBR é criado usando a chamada codificação de passagem única ou codificação multi 

passagem.  

Passagem única: 

- Analisa e codifica os dados “em tempo real” e que também é utilizada na codificação 

de taxa de bits constante.  

- É utilizada quando a velocidade de codificação é mais importante - por exemplo, para 

codificação em tempo real.  

- Geralmente controlada pela definição de qualidade fixa ou pela faixa de taxa de bits 

(mínimo e máximo permitido) ou pela definição média de taxa de bits.  

Codificação multi passagem: 

- É usada quando a qualidade de codificação é mais importante.  

- Não pode ser usada em codificação em tempo real, com transmissão ao vivo ou 

streaming ao vivo.  

- Leva muito mais tempo do que a codificação de passagem única, porque cada passo 

significa uma passagem através dos dados de entrada (geralmente através de todo o 

arquivo de entrada).  

- É usada apenas para a codificação VBR, porque a codificação CBR não oferece qualquer 

flexibilidade para mudar a taxa de bits.  

- 2 passagens é a mais comum. Na primeira passagem de codificação de duas passagens, 

os dados de entrada estão sendo analisados e o resultado é armazenado em um arquivo de 



log. Na segunda passagem, os dados recolhidos a partir da primeira passagem são 

utilizados para obter a melhor qualidade de codificação.  

Em uma codificação de vídeo, a codificação de duas passagens é normalmente controlada 

pelo ajuste médio de taxa de bits ou a definição do intervalo de taxa de bits (mínimo e 

máximo permitido) ou pela definição do tamanho do arquivo de vídeo. 

Qualidade fixa 

Um meio de codificação VBR é quantização fixa ou codificação de qualidade fixa.  

- Geralmente é a codificação de passagem única.  

- O usuário especifica um determinado valor subjetivo de qualidade, e o codificador 

atribui os bits conforme necessário para alcançar o nível de qualidade determinado.  

- Garante que o fluxo de saída terá uma qualidade consistente durante o processo. Um 

nível de qualidade geralmente tem um intervalo de taxa de bits associado. 

- A desvantagem deste método é que a codificação de taxa de bits média (e, portanto, o 

tamanho do arquivo) não serão conhecidos com antecedência, e atingir uma certa taxa de 

bits média exige tentativa e erro. (Isso normalmente é mais uma preocupação para o vídeo 

do que para áudio, uma vez que os tamanhos de arquivo são muito maiores e codificação 

pode demorar muito mais tempo). 

Intervalo de taxa de bits 

- Permite que o usuário especifique um intervalo de taxa de bits - um mínimo e/ou 

máximo permitido. Alguns codificadores estendem este método com uma taxa de bits 

média.  

- As taxas de bits máximas e mínimos permitidas estabelecem  os limites em que a taxa 

de bits pode variar.  

- A desvantagem deste método é que a taxa de bits média (e, portanto, o tamanho do 

arquivo) não irá ser conhecida com antecedência.  

- O intervalo de taxa de bits é também utilizado em alguns métodos de codificação de 

qualidade fixa, mas normalmente sem permissão para alterar uma taxa de bits especial. 

Taxa de bits média (ABR – Avarage Bitrate) de codificação  

- Pode ser utilizada para assegurar o fluxo de saída atinja uma taxa de bits média previsível 

a longo prazo.  

- Tipicamente implementado usando codificação de multi passagem, onde um ou mais 

passos iniciais são usados para coletar dados sobre o fluxo, e uma passagem final usa 

esses dados para alcançar uma qualidade uniforme na taxa de bits média especificada. 



- Alternativamente, o nivelamento periódico pode ser utilizado, através da realização de 

ABR em pedaços menores da saída, ou fazendo reagir a flutuações na ABR, aumentando 

ou reduzindo a qualidade global. Estes podem atingir ABR em uma única passagem, mas 

não produzem o mesmo grau de uniformidade como ABR de multi passagem. 

- Alguns codificadores também permitem que o usuário especifique uma taxa de bits 

máxima permitida ou máxima qualidade. Isso às vezes é chamado de Taxa de bits 

Variável Restrita (CVBR – Constrained Variable Bitrate), e é normalmente aplicado aos 

algoritmos ABR. 

- A desvantagem de codificação ABR de passagem única (com ou sem CVBR) é o oposto 

do VBR quantizador fixos – o tamanho da saída é conhecido com antecedência, mas a 

qualidade resultante é desconhecida, embora ainda melhor do CBR.  

Especificando uma maior média ou máxima podem simplesmente tornar o arquivo maior 

com nenhum efeito perceptível de qualidade, e um aumento da taxa de bits máxima pode 

introduzir travamentos ao transmitir o arquivo. No entanto, reduzir estes critérios a 

valores muito baixos acabará levando a perdas bastante drásticas na qualidade. O efeito 

sobre o vídeo é tipicamente um aumento de pixelização, porque os quadros não são mais 

completamente detalhados na sua composição. 

- Não há configurações ideais para codificação de vídeo ABR. Para baixa resolução (320 

ou 640 linhas) de vídeo codificado com MPEG-1 ou MPEG-2, a taxa de bits média pode 

ser tão baixo como 1000 kbps e ainda conseguir resultados aceitáveis. Para um vídeo de 

alta resolução, tais como 1080, esta média pode ter de ser de 6000 kbps ou mais elevadas. 

- O principal fator para determinar uma taxa de bits mínima de vídeo é de quanto 

eficientemente o vídeo pode ser codificado. Usando codificações de vídeo mais 

eficientes, tais como MPEG-4 vai ajudar a promover uma taxa de bits mais baixa, 

enquanto quantidades significativas de movimento ou ruído branco vai exigir uma maior 

taxa de bits para codificar sem erros visíveis. No final, o usuário pode ter que usar 

tentativa e erro para atingir um tamanho mínimo de arquivo para um determinado fluxo 

de vídeo, codificando a uma dada taxa de bits e, em seguida, exibindo os resultados. 

https://www.youtube.com/watch?v=2dl61gXZThI 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dl61gXZThI

