
Som de cinema Dolby Atmos  



 
 

O Conceito Dolby Atmos: 
 

O Dolby Atmos cria um poderoso som envolvente,  através da introdução de dois con-
ceitos importantes para o som de cinema:  
 
 Objetos de áudio  
 
 Colunas de tecto. 
  
Juntos, estes 2 aspectos alteram completamente a forma como as bandas sonoras são 
criadas, reproduzidas e ouvidas pelo espectador.  

Dolby Atmos para Cinema:  
 

Vantagens 
 
 Preenche o Cinema com som de tirar o fôlego 
 
 O som vem de todas as direções, incluindo de cima, para preencher o cinema com 

uma surpreendente, riqueza de detalhes, profundidade e percetibilidade 
 
 Coloca sons em movimento ao seu redor 
 
 Os sons da história que se desenrola no ecrã  movem-se todos em torno de espec-

tador num espaço tridimensional, para que este se sinta como se estivesse dentro 
da ação. 

 
 Cria uma experiencia  de entretenimento incrivelmente emocionante  
 
 Um som que excita os sentidos e as emoções para provocar um impacto total na 

visão de um filme . 
 
 Transmite a intenção do criador 
 
 O Dolby Atmos® dá aos criadores novas e incríveis capacidades para contarem as 

suas histórias, melhorarem os seus jogos, ou executar as suas músicas para que 
possa experimentar o poder da visão do artista. 



As bandas sonoras tradicionais de Surround confinam todos os sons num pequeno 
conjunto de canais que podem proporcionar um som emitido  apenas em alguns ângu-
los perceptíveis. Não é possível colocar som vindo de cima do espectador . Além disso, 
existem sons apenas como parte de uma mistura de canais. Se um som é realçado 
numa mistura tradicional, outro teve de ser reduzido. 
 
No sistema Dolby Atmos, por contraste, o som pode ser libertado dos canais. Permite 
aos criadores tratar sons específicos como entidades individuais, os  chamados objetos 
de áudio. Estes podem ser colocados e movimentados na banda sonora em qualquer 
lugar tridimensional da sala de cinema , não ficam  confinados a canais específicos, 
embora seja possível continuar a utilizar as capacidades de um canal, conforme dese-
jado. O processador de cinema Dolby Atmos, determina quais as colunas da frente, 
tecto e traseiras que serão utilizadas para recriar esse movimento real do som. 
 
Como resultado, uma banda sonora Dolby Atmos dá vida á história no ecrã, como nun-
ca antes foi possível. Os  sons do filme fluem em torno do espectador fazendo-o mer-
gulhar completamente na ação, aumentando o impacto da história e criando  uma 
experiência de cinema fantástica.  



Como o Dolby Atmos cria a sua magia: 

Configuração de colunas mais eficaz  

A diferença imediatamente perceptível num sistema Dolby Atmos é o uso de colunas suspen-
sas, mas isso é apenas parte da história. 
 
Um sistema de som surround típico consiste em canais esquerdo, centro e direito estando as 
colunas posicionadas atrás do ecrã. Os canais surround são reproduzidos por conjuntos de 
colunas de  parede , divididos acusticamente em duas ou quatro zonas. Todos os alto-falantes 
dentro de uma zona recebem as mesmas informações áudio. 
 
Num cinema com Dolby Atmos, cada coluna, que podem atingir até 64, é alimentada de forma 
independente e recebe o seu próprio áudio separado. Efetivamente, cada coluna é a sua pró-
pria zona. Além das colunas de tecto, o Dolby Atmos normalmente utiliza mais colunas de sur-
round e de ecrã. 
 
A melhorada disposição das colunas é a chave para implementar as melhorias drásticas de 

áudio do sistema Dolby Atmos. 

Colunas de surround adicionais 

Colunas de palco opcionais 

Colunas de subgraves opcionais 



O Som conquista a sua independência 

Imagine-se sentado num restaurante. Há um burburinho geral de conversa e música 
em redor, mas mesmo assim é possível distinguir uma voz individual atrás de si ou um 
tilintar de talheres do terraço em cima de si, e pode dizer exatamente de onde vem 
cada som. 
 
Suponha que está assistindo a essa mesma cena do restaurante num filme. Com o 
som surround convencional, vai ouvir o ambiente, mas a voz individualizada e tilintar 
surgem em locais vagos, sem os conseguir distinguir de todo. Isso porque o som 
baseado no sistema de canais de efeitos de surround, tem que ser atribuído a uma 
zona geral, não a um local específico. E porque não há alto-falantes no tecto, estes 
sons não podem pairar por acima de si. 
 
Com o Dolby Atmos, cada um desses sons pode ser criado como uma unidade de 
áudio independente. Juntando todas estas unidades, vai sentir como se estivesse real-
mente no restaurante, não apenas assistindo a uma cena. 
 
Qualquer som pode ser um único objeto de áudio, colocado e impulsionado indepen-
dentemente em qualquer zona da sala. O cineasta decide exatamente de onde o som 
deve vir, e para onde se deve mover. Você ouve o rugido de um avião voando por cima 
de si, ou uma porta que se fecha, á esquerda. Os sons podem ter origem numa só 
coluna, numa sequência de colunas, ou em qualquer número colunas em simultâneo.  
 
Os objetos de áudio permitem ao realizador concentrar-se na história, e colocar os 

sons onde estes devem estar , em vez de comprometer o impacto artístico para aco-

modar um canal ou zona fixa na distribuição do som. 

Fazendo a cama 

Alguns elementos de uma banda sonora , no entanto, continuam a beneficiar de uma 

abordagem baseada em  sistemas de canais surround, por exemplo, efeitos de 

ambiente e música de fundo. Por isso uma banda sonora  Dolby Atmos também inclui 

uma "cama", mais convencional com base em canais, conjuntamente  com os objetos 

de áudio individualizados.  

O sistema Dolby Atmos permite até 128 canais 9.1 e até 118 objetos de áudio. 

Camas (Canais) Objectos Dolby Atmos 



Em Resumo 

O processador Dolby Atmos inteligentemente, distribui cada canal áudio. Mapeia os 
canais normais para as colunas de ecrã ou de surround, e distribui os objetos sono-
ros ao longo da sala.  
 
Tudo é reproduzido em tempo real considerando a localização das colunas.  
 
O Dolby Atmos adapta-se á quantidade e distribuição de colunas de cada auditório 
específico, de modo que os efeitos serão os mesmos, independentemente do 
tamanho da sala. 
 
A colocação som é consistente para toda a audiência. Graças aos objetos de áudio 

provenientes de locais específicos, em vez de áreas gerais, é possível ouvir exata-

mente o mesmo efeito, independentemente da localização do lugar, cada cadeira é 

o local de audição ideal. 

Mais melhoramentos de áudio 

Ter colunas alimentadas independentemente possibilita a melhoria do som de várias 
maneiras. Por exemplo, a qualidade tonal sofre quando um som é reproduzido por um 
conjunto de colunas.  
 
A possibilidade de direcionar o som para uma coluna específica, faz com que a repro-
dução seja muito mais precisa e realista. 
 
Além disso, em instalações Surround tradicionais, um som deslocado do ecrã para as 

zonas de surround perde volume.  

O Dolby Atmos, ao usar uma equalização melhorada da sala, e melhor gestão de gra-

ves, juntamente com as colunas alimentadas de forma independente, evita este proble-

ma.  

Os sons mantem o volume certo á medida que se move, aumentando assim o realis-

mo. 
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