
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
 

 
O grande desafio envolvendo a digitalização desse disco de goma-laca passou 
evidentemente pela tentativa de montagem dos pedaços partidos do suporte a 
fim de que fosse possível reproduzir o seu conteúdo com o mínimo de 
inteligibilidade. Em uma situação crítica como essa, a possibilidade da 
reprodução exige necessariamente que os pedaços estejam quase que 
completamente íntegros, pois, do contrário, havendo partes faltosas, a agulha 
fonocaptora não é capaz de fazer a devida leitura dos sulcos. 
 
A solução envolveu então uma técnica que não foi desenvolvida por mim, mas 
que é embasada pelo manual da IASA Guidelines on the Production and 
Preservation of Digital Audio Objects, também conhecido como TC-04, que, em 
sua segunda edição, assim descreve o procedimento, no item 5.2.3.10: 
 

Shellac discs are usually best reconstructed on a turntable, upon a flat 
platter larger than the disc itself (another, disposable or non-archival 
disc is often ideal). The pieces are placed upon it in their correct 
positions and held in place around the centre spindle with re-usable 
pressure sensitive adhesive putty such as Blu-Tack, U-Tack, or similar 
around the outside of the disc. Where discs are thinner around the edge 
than in the middle, the putty may be used to raise the edges to the 
correct height (...) 

 
A IASA, portanto, recomenda o uso de massinhas adesivas, maleáveis e  
reutilizáveis, que têm a função de exercer uma pressão nas bordas do disco a fim 
de manter os pedaços nivelados e ao mesmo tempo impedir que escapem do 
prato de apoio do toca-discos. Como os fabricantes mencionados pela IASA não 
são encontrados no Brasil, adquiri uma massinha adesiva bastante similar, 
chamada Multi Tack, fabricada pela Pritt, com a qual consegui ótimos resultados. 
Posicionei as massinhas exatamente na junção dos pedaços, como é possível 
notar nas imagens abaixo, com o objetivo de tentar nivelar o disco da melhor 
forma possível.   
 



 
 

 
 
 
 



Foram cerca de dez tentativas de captura digital para cada lado do disco. A cada 
nova tentativa, ia fazendo pequenos ajustes nas massinhas, de maneira bem sutil, 
para que a agulha tivesse uma passagem relativamente suave entre as partes. 
Tive, inclusive, que posicionar pequenos pedaços de maça sob o disco, com o 
intuito de melhorar o nivelamento entre as partes. Não foi possível eliminar 
completamente os ruídos resultantes dessas passagens, mas a manipulação das 
massinhas foi fundamental para alcançar um resultado de melhor qualidade. 
 
Outro detalhe técnico também requereu atenção, ainda que de solução mais 
imediata. Apesar de os discos de goma-laca serem vulgarmente conhecidos no 
Brasil como “78 rotações”, não necessariamente apresentavam essa velocidade 
de reprodução; o que se observava, ao contrário, era que os discos fabricados até 
o final dos anos 1940 (quando do desenvolvimento dos discos de vinil) não eram 
padronizados em uma velocidade específica, de modo que cada fabricante 
determinava a sua própria velocidade. Mas, no caso do disco trabalhado, a 
grande vantagem foi haver a descrição, no selo do disco, da velocidade de 
reprodução do suporte a ser utilizada: “76 rotações por segundo”. Por meio do 
ajuste fino de velocidade de um toca-discos de características profissionais, foi 
possível, portanto, se aproximar bastante da velocidade correta de reprodução. 
 
Por fim, vale também mencionar que os discos de goma-laca, por apresentarem 
sulcos grossos e ásperos, requerem agulhas fonocaptoras específicas, que 
possam manter um contato correto com o suporte, captando as frequências 
sonoras da maneira mais completa possível. Neste trabalho, fiz uso de uma 
agulha elíptica, feita de diamante, de 3.0 mil (milésimo de polegada) de largura, e 
a partir dela pude testar diferentes regulagens de pesos do braço do toca-discos, 
a fim de avaliar qual o contato agulha/disco resultaria uma melhor reprodução.  
 
Ao final do processo, foram gerados, para cada lado do disco, dois arquivos 
digitais em formato Wave, sem compressão de sinal, com a resolução de 24 bits e 
48 kHz – valores mínimos recomendados pela IASA – que seriam as matrizes de 
preservação. A partir dessas, foram gerados também dois arquivos em formato 
MP3, visando o acesso rápido, com taxa de compressão em torno de 256 kbit/s. 
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