
 
VÍDEO DIGITAL  

 
 

2.1 - INTRODUÇÃO  

Vídeo é uma entidade analógica conhecida como imagem. Para ser usado por um 

computador, a imagem deve ser transformada de sua representação natural (captada pelo olho 

humano) para uma representação eletrônica (analógica) e então de analógica para digital. 

Sistemas multimídia envolvem fortemente a captura, a transmissão e a apresentação de vídeos 

digitais, logo é importante conhecer os mecanismos de captura, digitalização e codificação de 

imagens, bem como suas técnicas de compressão, uma vez que estas são largamente utilizadas 

devido ao grande espaço de armazenamento necessário para esses tipos de dados.  

Este capítulo está dividido em duas partes: vídeo e técnicas de compressão. A seção sobre 

vídeo apresenta uma breve descrição de vídeo, o conceito de rastreamento, o funcionamento das 

câmeras de vídeo, vídeo digital e os métodos de digitalização, captura e codificação de vídeo. A 

seção seguinte discute as técnicas de compressão e suas classificações, apresentando algumas das 

mais utilizadas para compressão de vídeo. 

 

2.2 - VÍDEO  

Os seres humanos percebem imagens de uma forma paralela, isto é, todos os objetos na 

imagem refletem luz ao mesmo tempo e o olho humano capta tais reflexões simultaneamente. O 

nervo óptico possui milhões de conexões que levam a informação paralelamente até o cérebro. No 

mundo eletrônico, porém, uma conexão com milhões de circuitos é impraticável, de modo que 

utilizamos uma única conexão ou algumas poucas conexões, mais fáceis de manusear, e um 

sensor de vídeo (câmera) que converte a imagem simultânea, através de um único sinal elétrico, 

em um sinal de vídeo. 

Esta seção explica a composição das câmeras, como elas obtém imagens e como um sinal 

digital de vídeo é gerado e codificado. 
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2.2.1 - CÂMERA DE VÍDEO 

As câmeras de vídeo são os equipamentos utilizados para a captura de imagens. Elas 

podem ser monocromáticas, reproduzindo somente imagens em preto e branco, ou podem 

reproduzir imagens coloridas utilizando-se da combinação das três cores primárias (vermelho, 

verde e azul) para a reprodução de cor [Lut95]. 

Uma câmera de vídeo monocromática consiste de uma lente que juntamente com uma 

superfície sensível à luz (fotossensível) converte uma imagem luminosa através de um padrão de 

carga elétrica. Por meio da técnica de rastreamento (seção 2.2.2), o padrão de carga elétrica vai 

sendo lido, utilizando-se para isto um feixe disparado por um canhão de elétrons que se encontra 

no interior de um tubo a vácuo. O rastreamento passa sobre cada ponto da superfície da imagem e 

a carga do ponto é convertida para um sinal elétrico na linha de saída. A figura 2.1 mostra o 

resultado de um rastreamento de uma figura retangular [Lut95]. 

As câmeras coloridas realizam a reprodução de vídeo utilizando três câmeras que 

focalizam a mesma imagem. Cada câmera possui um filtro apropriado para uma determinada cor 

primária. Um prisma é utilizado para dividir a luz de maneira idêntica entre as câmeras, de modo 

que cada câmera capture a mesma imagem. Esse esquema é denominado câmera RGB1 de três 

sensores  (figura 2.2). 

 
Figura 2.1 - Uma Câmera de Vídeo Monocromática e seu Sinal de Saída [Lut95]. 

 

 

                                                
1 RGB - Do inglês : Red, Green e Blue. É um padrão que utiliza a combinação das três cores primárias para obter 
outras cores. 
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Figura 2.2 - Uma Câmera Colorida com Três Sensores [Lut95]. 

 
 

2.2.2 - RASTREAMENTO 

O processo de rastreamento (scanning) consiste em capturar eletricamente uma imagem 

através de uma leitura seqüencial dos valores de brilho de uma série de pontos (figura 2.1). O 

rastreamento produz como saída um sinal analógico (elétrico) representando o brilho da série de 

pontos que cobrem a imagem inteira. Se o processo for realizado a uma velocidade entre 30 e 60 

vezes por segundo, os olhos humanos perceberão uma imagem contínua. 

A figura 2.3 mostra um padrão típico de rastreamento. O movimento de leitura da imagem 

inicia-se no canto superior esquerdo, realizando sucessivos retraços horizontais. Quando a leitura 

atinge o canto inferior direito da imagem, ocorre um retraço vertical e a leitura recomeça no canto 

superior esquerdo, completando um frame (quadro) de rastreamento. Luther [Lut95] explica os 

processos de rastreamento e de retraço em maiores detalhes. 

 

Figura 2.3 - Rastreamento Progressivo [Lut95]. 
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2.2.3 - VÍDEO DIGITAL   

O sinal analógico obtido pelas câmeras possui duas dimensões (tempo e a amplitude, 

figura 2.4) que podem ser digitalizadas. A digitalização envolve os processos de amostragem e 

de quantização. 

A amostragem converte a escala de tempo para uma escala digital, realizando uma leitura 

instantânea da amplitude do sinal em um espaço de tempo uniforme. A taxa de amostragem é o 

número de amostras tomadas por segundo e, deve ser (teoricamente) pelo menos duas vezes a 

freqüência  mais alta a ser reproduzida [Lut95]. 

A quantização converte os valores das amostras em valores digitais (antes da quantização 

os valores das amostras são ainda analógicos, pois refletem exatamente a amplitude do sinal 

analógico no instante da amostragem). A escala de amostras obtida é dividida, convertida em 

números de faixas de larguras iguais ou níveis (o número exato de níveis depende do número de 

bits designado para cada amostra) e cada nível corresponde a um valor numérico que é 

representado digitalmente. Esse processo é usualmente chamado de PCM (Pulse Code 

Modulation) linear. Por exemplo, se fossem utilizados 8 bits para representar cada amostra, então 

a escala teria 256 níveis (256 = 28) porque cada bit tem somente dois valores, 0 ou 1 [Lut95]. A 

figura 2.5 mostra 16 níveis correspondentes a 4 bits por amostra. 
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Figura 2.4 - Amostragem [Lut95].
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O processo de quantização das amostras invariavelmente resulta em distorções do sinal, e 

essas distorções devem ser mantidas dentro de limites aceitáveis. No PCM linear, em geral, o 

número de níveis é uma potência de 2, e um número elevado de níveis de amplitude mantém as 

distorções dentro de valores toleráveis. Esse processo pode ser melhorado através de técnicas 

como quantização PCM não linear logarítmica [Pan93]. 

Um circuito que representa amostragem e quantização é chamado de conversor analógico 

digital (Analogic Digital Conversor - ADC).  

 
  Valores Analógicos Amostrados   Valores 

Digitais 
          1111 
          1110 
          1101 
       ---------   1100 
        ----------  1011 

A          1010 
M ----------     ---------    1001 
P         ---------- 1000 
L          0111 
I          0110 
T  ----------   ---------     0101 
U          0100 
D          0011 
E   --------- 

---------      0010 
          0001 
          0000 

Fluxo 
de Bit 

de Saída 

1001 0101 0010 0010 0101 1001 1100 1011 1000 Tempo 
 

    Figura 2.5 - Quantização [Lut95]. 

Exatamente o mesmo processo é utilizado para digitalização de áudio - amostragem e 

quantização. A diferença aqui reside no fato de que a taxa de amostragem é escolhida para 

produzir um número específico de amostras para cada linha do rastreamento, e essas amostras 

representam pontos individuais chamados pixels (abreviação de picture elements), como ilustrado 

na figura 2.6 [Lut95]. 

A resolução em um sistema de vídeo digital é determinada pelo número de pixels 

horizontais e verticais. Por exemplo, um monitor VGA tem 640 x 480 pixels, ou seja, 640 pixels 

horizontais e 480 pixels verticais. Dessa forma a representação de uma imagem digital é feita por 

meio de um vetor de amostras de duas dimensões, e o padrão de medida do valor do ponto é em 

bits por pixel (bpp) [Lut95]. A precisão de leitura do pixel determina os muitos níveis de 
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intensidade com que ele pode ser representado, e é expressa pelo número de bits/amostra. De 

acordo com essa precisão, as imagens podem ser classificadas em [Fur95]: 

• Imagens Binárias, representadas por 1 bit/amostra. Por exemplo, fotografias em branco 

e preto e imagens de fac-símile. 

• Gráficos de Computadores, representados por 4 bits/amostra. 

• Imagens Grayscale, representadas por 8 bits/amostra. 

• Imagens Coloridas, representadas com 16, 24 ou mais bits/amostra. 

Além do RGB existe um outro padrão para a representação de imagens coloridas chamado 

YUV, que descreve componentes de luminância e de crominância de uma imagem [Fur95]. 

Tem-se ainda o YCrCb, que é uma representação de cores intensamente utilizada para 

compressão de imagens, como por exemplo, no padrão MPEG [Pat93]. 

 
 

 

2.2.3.1 - CAPTURA E CODIFICAÇÃO DE VÍDEO  

Para a realização da captura de sinais de vídeo, os sinais gerados por câmeras, 

videocassetes ou estações de TV são digitalizados. Os sinais analógicos disponibilizados por uma 

câmera (colorida) seguem algum formato padrão. Existem vários formatos padronizados para 

sinal de vídeo analógico: o sistema NTSC (National Television Standards Committee), o sistema 

PAL (Phase Alternation by Line) e o SECAM (Sequential Couleur à Mémoire). Cada qual 

possui suas especificações e seu território de abrangência [Lut95]. 

 pixel

Figura 2.6 - Conjunto de Pontos de Amostragem (pixels).  
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No Brasil adota-se o sistema de transmissão a cores PAL padrão M. O padrão M 

especifica a transmissão de 30 quadros por segundo, cada quadro possuindo 525 linhas a uma 

freqüência de 4,2 MHz (MegaHertz), o que implica em uma taxa mínima de amostragem para 

digitalização de 8,4 MHz.  

A utilização direta de PCM linear para a digitalização de sinais de vídeo gera uma 

quantidade muito grande de dados devido às altas taxas de amostragem necessárias. Por exemplo, 

a uma taxa de amostragem de 8,4 MHz com digitalização em 8 bits por amostra, teríamos 8,4 

MBps (MegaBytes por segundo) de vídeo, exigindo uma taxa de transmissão de 67,2 Mbps 

(Megabits por segundo). Por essa razão utilizam-se técnicas de compressão  simultaneamente ao 

processo de digitalização [Taw93]. 

 

2.3 - TÉCNICAS DE COMPRESSÃO E CODIFICAÇÃO  

Existem três razões principais para que os dados em sistemas multimídia sejam 

comprimidos: necessidade de grande espaço de armazenamento, dispositivos de armazenamento 

lentos que impossibilitam disponibilizar os dados (por exemplo, vídeo) em tempo real, e meios de 

transmissão lentos.  

Seja um vídeo (com o áudio associado) de 15,4 segundos, com os seguintes atributos: 

áudio capturado a 22,05 KHz, canal mono e 8 bits por amostra; vídeo com tamanho de quadro 

(frame) 320x240 pixels, capturado a  25 fps e utilizando 24 bits para cores. O arquivo gerado sem 

compactação com essa configuração chega a 84,9 MB, ou seja: 320 x 240 x 25 x 3 (24 bits = 3 

Bytes) x 15,4 = 88.704.000 Bytes, 22.050 x 1 (canal mono) x 8 x 15,4 = 339.570 Bytes, 

88.704.000 + 339.570 = 89.043.570 Bytes = 84,9 MB. Deve-se observar que são apenas 15,4 

segundos de vídeo. Utilizando compactação o tamanho do arquivo cai para 3MB, o que é mais 

condizente com as atuais tecnologias de armazenamento. 

A seguir nesta seção serão apresentadas as classificações das técnicas de compressão e 

então, algumas das técnicas mais conhecidas para a compressão de vídeo serão discutidas. 
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2.3.1 - CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE COMPRESSÃO 

Segundo Furht [Fur95], as técnicas de compressão podem ser classificadas em técnicas 

lossless e técnicas lossy (figura 2.7). As técnicas lossless recuperam perfeitamente a 

representação original. As técnicas lossy recuperam uma representação próxima à original e são 

mais utilizadas em compressão de imagens gráficas e vídeos por apresentarem uma alta taxa de 

compressão para esse tipo de mídia. Padrões para multimídia digital têm sido desenvolvidos 

baseados em técnicas híbridas, como ilustra a figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Classificação para Técnicas de Compressão (a) Lossless e (b) Lossy [Lut95].  

 

 

2.3.2 - TÉCNICAS DE COMPRESSÃO PARA VÍDEO DIGITAL  

Esta seção discute algumas técnicas Lossy importantes para codificação e compressão de 

vídeo. São discutidas apenas técnicas Lossy por essas serem as mais utilizadas. Algumas medidas 

importantes de compressão são a proporção de compressão e o número de bits necessários para 

representar um pixel de uma imagem (bits por pixel). 
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2.3.2.1 - JPEG E MJPEG 

O padrão JPEG (Joint Photographic Experts Group) é utilizado em codificação de 

imagens não moventes. Contudo, empregando-se uma abordagem conhecida com Motion JPEG 

(MJPEG), que utiliza um hardware especializado, é possível codificar e decodificar uma série de 

imagens JPEG em tempo real realizando assim vídeo em movimento [Ret95]. Apesar de utilizar 

codificação JPEG, não existe oficialmente o padrão MJPEG. 

Os modos de operação para o JPEG [Cro95] são: Seqüencial, Progressivo, Lossless e 

Hierárquico. 

• Seqüencial: esse modo é muito simples, contudo é muito implementado em hardware e 

software. Aqui, as imagens são codificadas em uma simples leitura da esquerda para a direita e de 

cima para baixo. 

• Progressivo: diferente do modo seqüencial, o modo progressivo codifica as imagens em 

múltiplas leituras. Isto é útil em aplicações cujo tempo de transmissão é longo e o usuário prefere 

ver a imagem sendo construída passo a passo e com uma qualidade inferior. 

• Lossless: esse modo de codificação garante que a imagem fonte será exatamente 

recuperada. Isto é importante para aplicações que não permitem qualquer perda na imagem, como 

algumas aplicações médicas. 

• Hierárquico : aqui a imagem é codificada em múltiplas resoluções. Quando há 

transmissão sobre redes de comutação de pacotes, somente os dados importantes para uma dada 

resolução (determinada pela aplicação) podem ser transmitidos, permitindo que várias aplicações 

compartilhem os mesmos recursos de rede. Nas transmissões em tempo real, uma rede 

congestionada pode perder pacotes contendo dados de alta resolução, resultando em uma 

qualidade degradada da imagem em lugar de atraso. 

O padrão JPEG utiliza uma técnica de compressão espacial intraframe e codificação com 

transformação Cosseno Discreta (Discrete Cosine Transformation - DCT). Esse tipo de técnica é 

usado por outros métodos de codificação, como o H.261 (discutido na próxima seção). Os passos 

básicos da codificação baseada em DCT são mostrados na figura 2.8. Os processos de codificação 

e decodificação estão detalhados por Rettinger [Ret95]. Codificação JPEG obtém compressão na 

ordem de 10:1 até 20:1 [Ret95]. 
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2.3.2.2 - H.261 

O padrão H.261 é primeiramente destinado à videoconferência sobre redes ISDN e é 

especificado por H.320 [Ret95]. Esse padrão de compressão de vídeo (recomendação ITU-T 

H.261) visa larguras de banda de comunicação entre 64 Kbps (Kilobits por segundo) e 2 Mbps 

(Megabits por segundo), medidas em intervalos de 64 Kbps. Essa técnica é também conhecida 

como “px64” onde “p” varia de 1 até 30. 

O padrão H.261 utiliza codificação temporal interframe e codificação espacial intraframe. 

No modo de codificação intraframe é utilizada compressão espacial baseada em DCT. No modo 

de codificação interframe, um processo de compensação em movimento2  é executado para 

calcular as diferenças entre os frames, que são então codificados em DCT. 

 

2.3.2.3 - CELL 

Existem dois tipos de compressão por células: CellA e CellB. CellA é uma técnica 

assimétrica onde se utiliza mais computação para compressão do que para descompressão. CellB 

é mais simétrica computacionalmente sendo adequada para ser usada em tempo real, como por 

exemplo, em videoconferência. CellA utiliza RGB como entrada, enquanto que a CellB utiliza 

YUV. 

 A técnica de codificação Cell baseia-se no método chamado codificação por truncamento 

de bloco (Block Truncation Coding - BTC). A imagem de entrada é dividida em blocos de 4x4  

Figura 2.8 - Codificação em DCT [Lut95].  
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pixels chamados de células (figura 2.9). Cada célula é codificada por uma máscara de 16 bits e 

duas intensidades de 8 bits. A diferença entre CellA e CellB está no sentido em que as 

intensidades são escolhidas. CellA cataloga os valores através de um mapa de cores enquanto 

CellB utiliza uma tabela de quantização vetorial [Ret95]. 

 

 
Figura 2.9 - Codificação da CellB [Ret95]. 

 

 

2.3.2.4 - CU-SEEME 

A universidade de Cornell desenvolveu o CU-SeeMe como uma ferramenta de 

videoconferência para Internet. Ela também utiliza compressão temporal interframe e espacial 

intraframe, representando a entrada de vídeo em 16 tonalidades de cinza, utilizando 4 bits por 

pixel. Cada imagem é dividida em blocos de 8x8 pixels para análise e os novos frames são 

comparados com os anteriores. No caso de um bloco ter sido muito alterado, ele é retransmitido. 

O algoritmo de compressão utilizado é do tipo lossless e foi desenvolvido em Cornell. O 

CU-SeeMe foi projetado para operar em computadores Macintosh e a taxa de compressão está 

acima de 60% da original [Ret95]. 

 

2.3.2.5 - MPEG 

Moving Pictures Experts Group (MPEG) é o nome do comitê ISO que trabalha com 

compressão de áudio digital e vídeo (colorido) digital. A especificação MPEG é desenvolvida 

especialmente para permitir a transmissão de imagens padrão broadcast a uma taxa de dados que 

                                                                                                                                                       
2  Compensação em Movimento - Em compressão de vídeo, é o processo de determinar que parte da figura será 
movida de um frame para outro. Somente as partes que foram movidas serão incluídas no fluxo de dados. 
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corresponda à velocidade de recuperação de dados de um CD-ROM e de fitas DAT (entre 1 e 1.5 

Mbps) [Mat94, Gad92]. 

Esse padrão divide-se em: Codificação de Vídeo, Codificação de Áudio e Sistemas. A 

subdivisão de Sistemas inclui informações sobre a sincronização dos fluxos de áudio e vídeo. O 

fluxo de vídeo utiliza aproximadamente 1.15 Mbps, e o restante da largura de banda é usado 

pelos fluxos de áudio e dados do sistema [Gad92].  

As imagens em MPEG são formadas por três matrizes retangulares de inteiros: uma de 

luminância (Y) e duas de crominância (Cb e Cr), dando origem a três formatos. De acordo com 

esses formatos as imagens classificam-se em quatro tipos: I-frame, P-frame, B-frame e D-frame, 

que são detalhados por Crowcroft [Cro95]. 

As especificações do MPEG têm sido definidas pelo grupo ISO em algumas fases. Essas 

fases não ocorrem rigorosamente em uma ordem consecutiva, havendo sobreposição entre 

algumas delas. As fases são [Flu95]: 

• MPEG-1 destina-se à armazenagem de seqüências de áudio sincronizado e vídeo 

colorido, com qualidade VCR sobre CD-ROMs. Essa opção funciona a 1,2 Mbps com imagens 

SIF. Na prática, se o canal de áudio requerer de 200 a 250 Kbps para qualidade de CD, a taxa de 

bit do canal de vídeo permanecerá entre 1,15 a 1,2 Mbps. A razão de compressão de vídeo é da 

ordem de 26:1. 

• MPEG-2 destina-se a TV com qualidade de estúdio e canais de áudio com qualidade de 

CD com taxa de 4 a 6 Mbps. Pode manipular resoluções que chegam a 720x480 pixels para sinal 

de luminância e 360x480 pixels para o espaço de cor. 

• MPEG-3 destina-se a codificação e compressão de HDTV (High-Definition Television). 

Contudo, com um resultado rápido e positivo, o MPEG-2 incluiu o padrão HDTV, de forma que 

o MPEG-3 foi cancelado. 

• MPEG-4 destina-se a ser um padrão extremamente poderoso para videoconferência a 

uma taxa extremamente baixa, que varia de 4,8 a 64 Kbps. Seu campo de aplicação será o 

videofone e a videoconferência. 

 A tabela 2.1 mostra um resumo das técnicas JPEG, H.261 e MPEG. 
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Tabela 2.1 - Padrões de Compressão Multimídia [Sis96]. 
Codinome Designação Grupo de Padrões Razão de Compressão 
 
JPEG 

Compressão Digital e 
codificação de imagens 
paradas com tonalidade 

contínua 

Grupo especialista em  
fotografias 

15:1 (aplicações com quadros 
parados cheios) 

 
H.261, px64 

Codificador/Decodifica- 
dor para serviços 

audiovisuais no px64 Kbps 
 

Grupo especialista em 
codificação para transmissão 

visual sobre linhas 
telefônicas 

100:1 até 2000:1 
(telecomunicações baseadas 

em vídeo) 

 
MPEG 

Codificação de figuras em 
movimento e áudio associado 

Grupo especialista em figuras 
em movimento 

200:1 
(aplicações intensivas em 

movimento) 

 

2.4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esse capítulo apresentou aspectos relacionados à captura, digitalização, codificação e 

compressão de  vídeo. Os sistemas multimídia trabalham intensamente com áudio e vídeo, 

capturando, apresentando e transmitindo (no caso distribuído) esses tipos de mídia, que por sua 

vez produzem um volume de dados muito grande, dificultando sua manipulação e tornando 

necessária a compreensão dos aspectos acima citados para a obtenção de funcionalidade e 

desempenho no desenvolvimento de aplicações.  

 Este projeto visa a exploração de técnicas de armazenamento e recuperação de vídeo 

(comprimido ou não), sendo essas técnicas aplicadas posteriormente a outros tipos de mídia.  


