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Leonel Garcia Marques

Às vezes, por mais que tentemos, 
não conseguimos olhar a vida se-
não com os nossos olhos, escutar 

a vida senão com os nossos próprios ouvi-
dos. E torna-se necessária quase uma epi-
fania para nos levar a compreender o até 
aí incompreensível. Por exemplo, eu nun-
ca compreendi as pessoas que se fecham 
na casa de banho do local de trabalho ou 
na varanda da própria cozinha e se recu-
sam a sair antes de lhe satisfazerem de-
terminadas revindicações. Não compreen-
derão essas pessoas que correm de o risco 
de se verem fechadas para sempre nesses 
mesmos sítios? Não têm medo? É como se 
um pau-de-cabeleira ameaçasse ir-se em-
bora se não o deixassem contar mais uma 
anedota. Não percebo. Ou melhor, não 
percebia. Mas agora já percebo, porque ti-
ve uma epifania na forma de um peque-
no objecto metálico, o DAC iFi iDSD Micro. 

A iFi é uma marca relativamente no-
va na linha de produtos electrónicos de 
preços relativamente baixos com tecno-
logia desenvolvida para os produtos hi-
gh-end da companhia mãe, a Abbingdon 
Music Research (AMR), e visando princi-
palmente a futura geração de produtos 
de áudio baseados em computador. Mas, 
curiosamente, em alguns casos passa-se 
o contrário, e os avanços tecnológicos são 
primeiramente testados nos produtos iFi 
antes de passarem a integrar os produtos 
da AMR. É o caso do iDSD Micro. 

O iDSD Micro é um produto cujas dimen-
sões reduzidas (comprimento: 177 mm;  
largura: 67  mm; e altura 28  mm; peso: 
310 g) podem fazer dele um DAC/ampli-
ficador de auscultadores portátil, mas cuja 
qualidade sonora faz com que se enqua-

dre confortavelmente no sistema de áudio 
principal de um audiófilo de recursos 
moderados. 

Descrição e conectividade
O iDSD Micro é de cor cinzenta metaliza-
da e é agradável à vista e parecido com 
os outros produtos da iFi. No seu coração 
está o chip DSD1793 da Burr-Brown. Este 
aceita os formatos de áudio PCM e DSD, 
fornecendo uma interface conveniente pa-
ra DSP e outros chips de descodificação. 
Aceitar o formato PCM não é de espantar, 
porque é o formato de áudio usado pelos 
computadores e outros processadores di-
gitais. Quanto ao que quer dizer aceitar o 
formato DSD, veja a caixa com o título «Em 
busca do cálice sagrado: Super Audio CD 
e DSD». O iDSD aceita sinais com formato 
PCM com as taxas de amostragem de 44,1 
até 768 kHz). 192 kHz é a taxa de amostra-
gem da chamada alta resolução (HiRes). 
É, portanto, um equipamento com futuro 
assegurado. O iDSD aceita também sinais 
DSD com velocidade única, dupla, quádru-
pla e óctupla. Quer dizer, aceita sinais que 
vão de DSD64 (velocidade única – 2,8224 
MHz, 64 vezes a taxa de amostragem da 
norma Redbook de um CD) até DSD 512 
(de velocidade óctupla – 22,5792  MHz, 
512 vezes). Possui filtros digitais PCM – 
Bit-Perfect Minimum Phase/Standard, DSD 
– Extreme/Extended/Standard Bandwidth 
e DXD – Bit-Perfect Processing. 

Possui uma entrada assíncrona USB 
2.0 de alta velocidade (32 bit/ 768 kHz) e 
uma entrada S/PDIF coaxial/óptica (tudo 
na parte de trás). As saídas são as seguin-
tes: uma para auscultadores de 6,3  mm, 
na frente, e duas RCA analógicas, na parte 

de trás. A audição com auscultadores po-
de ser feita no modo normal ou no modo 
3D Holographic e a função XBass corrige 
possíveis déficites nos baixos, comuns em 
muitos auscultadores. A entrada S/PDIF 
coaxial/óptica também funciona como saí-
da. O iDSD possui uma bateria de lítio de 
4800 mAh, recarregável por USB com di-
versos modos economizadores de energia.  
 
Em busca do cálice sagrado: 
Super Audio CD e DSD
O DSD (Direct Stream Digital) existe há al-
gum tempo, mas apenas numa determina-
da implementação física: os discos Super 
Audio CD. Contudo e apesar de ter venci-
do uma guerra de formatos contra o DVD-A 
e ser, neste momento a norma digital uti-
lizada na maior parte dos estúdios profis-
sionais de gravação, nunca teve uma gran-
de difusão pública (exceptuando talvez os 
amantes de musica clássica e os audiófilos 
do Japão) nem uma grande adesão da par-
te dos editores de música gravada. Quer 
dizer, existem cada vez mais novos mas-
ters em DSD e cada vez menos novos dis-
cos SACD. Daí que apenas recentemente, 
com o crescente interesse no download de 
alta resolução através da Internet (os tais 
masters, entre outros tipos de gravações), 
o DSD tem ganho atenção generalizada. 
O que torna este formato tecnicamente 
tão apelativo em comparação com o PCM 
(norma de áudio dos computadores) são 
a sua maior largura de banda sonora (0-
50 kHz), a elevação suave das baixas pa-
ra as altas frequências (sem as elevações 
abruptas típicas do PCM, os chamados bri-
ckwalls) e uma mais extensa gama de 
frequências. Contudo não é sempre fácil 

I LIKE IT SMALL: O DAC iFi iDSD MICRO 
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separar o trigo do joio, porque qualquer fi-
cheiro de 16 bit/ 44,1 kHz (qualidade CD) 
ou até de MP3 (de 28 kbps ou 320 kbps) 
pode ser recodificado no formato DSD atra-
vés de programas como o JRiver 20 ou o 
DBAmp. Além disso, a capacidade de des-
codificar ficheiros DSD é limitada por não 
ser possível enviá-los no formato DSD na-
tivo através de ligações digitais coaxiais ou 
ópticas (S/PDIF) por limitações inerentes 
aos direitos de copyright da Sony e da Phi-
lips, criadores quer do SACD, quer das liga-
ções S/PDIF. Contudo, através de uma liga-
ção USB é possível transmitir ficheiros DSD, 
mas só alguns dos DAC’s mais recentes os 
conseguem processar. De facto, a plata-
forma Windows implementou o áudio em 
USB de forma muito limitada, com uma 
norma que não suporta resoluções acima 
de 24/ 96 kHz PCM. Contudo, a companhia 
de áudio profissional Steinberg, em cola-
boração com a Sony, criou um drive/inter-
face de alta resolução (o ASIO 2.2) que é 
capaz de funcionar com qualquer taxa de 
amostragem para PCM, mas que também 
é capaz de processar sinais DSD e enviá-los 
através de uma ligação USB para um DAC 
externo. O ASIO 2.2 começou por ser utili-
zado em masterização profissional e nos 
computadores VAIO, mas agora alguns dos 
mais recentes DAC’s adoptaram esta inter-
face (o iDSD, mas também, por exemplo, o 
amplificador/DAC USB Sony UDA-1/B, não 
disponível em Portugal). O problema do 
ASIO 2.2 é que só funciona no Windows 7 
ou em sistemas operativos da mesma pla-
taforma mais recentes e não funciona de 
modo algum para MAC. Ora, como a Apple 
cria sistemas muito fechados, ao contrário 
da plataforma PC/Windows, a única opção 
possível para reproduzir ficheiros DSD num 
DAC externo é enfiar os bits DSD num reci-
piente PCM, para que o sistema operacio-
nal pense que é PCM e os transmita atra-
vés de uma ligação USB (ou até S/PDIF) 
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para um DAC externo. É claro que esse DAC 
externo tem de ser capaz de distinguir fi-
cheiros verdadeiramente PCM e ficheiros 
DSD «disfarçados» e ser capaz de descodi-
ficar e converter estes últimos para áudio 
analógico. Esta é a chamada norma aber-
ta «DoP» (DSD over PCM) que, tem vin-
do a ser desenvolvida sob a direcção de 
Andreas Koch, um dos criadores do SACD, 
com o apoio de um consórcio de fabrican-
tes de software e hardware áudio (tais co-
mo a MSB, a Benchmark, a Mytek, a dCS 
ou a JRiver). Na verdade, a maior parte 
dos DAC’s que reivindicam a capacidade 
de processar ficheiros DSD «nativa ou di-
rectamente» usam DoP, o que parece ser, 
no mínimo, um vício de nomenclatura. Tal 
não tira, contudo, nenhum mérito audiófi-
lo nem generalidade à norma DoP. 

Audições
Liguei o iDSD ao meu computador por liga-
ção USB e ao Primare A30.1 (ligado como 
habitualmente às colunas SONAB OA-6) 
pelas saídas RCA. Liguei igualmente o lei-
tor Primare CD31 ao iDSD pela ligação S/
PDIF e experimentei a saída de ausculta-
dores com os meus GRADO RS2e. Em qual-
quer dos casos a prestação foi excelente, 
emprestando musicalidade e fluidez às 

gravações, sobretudo no caso dos ficheiros 
de alta resolução oriundos da Net de 24 
bit/ 96 kHz e 24 bit/ 192 kHz. Por exem-
plo, a simpatia que se ouve entre Greg 
Ewer e de Adam Lamotte nas sonatas pa-
ra dois violinos de Leclair, sozinhos no pal-
co sonoro mas com uma presença física e 
um lirismo estonteantes. E que dizer do ro-
mance desafiador mas concentradamente 
belo de Lucy Russell e John Butt nas so-
natas para violino e cravo de Bach? Ou da 
serenidade reflexiva do mestre Corelli nas 
mãos lestas de Pavlo Beznosiuk… E que 
força Jim Morrison evidencia no Break on 
Through (To the Other Side). E, do mesmo 
modo, que drama se encontra na voz de 
Carole King na inconfundível balada Will 
You Still Love Me Tomorrow! Em todos os 
casos, quer pelas colunas, quer pelos aus-
cultadores, o iDSD cumpriu e foi bem-su-
cedido a um nível situado muito acima da-
quilo que o seu preço poderia fazer supor. 

Mas o mais surpreendente veio da sua 
reprodução de ficheiros DSD (e aqui com-
parei a reprodução em ASIO e em DoP sem 
notar diferenças). Os duetos intimistas da 
voz de Jenna Mammina e da guitarra de 
Rolf Sturm ou da voz deslumbrante de Va-
lerie Joyce e da guitarra de Marco de Car-
valho fizeram-me sentir estar lá no meios 

desses duetos, ouvindo a música como 
nunca poderia ouvir mesmo se tivesse es-
tado lá. O som dos metais ganha uma pre-
sença e uma suavidade extraordinárias na 
interpretação de Nick Philips de The Pea-
cocks de Bill Evans ou na velocidade e 
complexidade rítmica dos standards rein-
ventados pelo Sophisticated Lady Quartet. 

Concluindo, vou fechar-me na sala e rei-
vindicar um iDSD (daqui já ele não sai!!!). 
Com sorte, ainda me deixam lá fechado 
para sempre no mundo imaterial dos bits 
únicos do iDSD, da emoção e da fantasia. 
Quanto ao leitor, aconselho-o vivamente 
a levantar-se da cadeira e ir comprar um. 
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