
A  

ABNT: sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas, responsável pelas normas e padrões técnicos 
que devem ser observados em diversos tipos de produtos e atividades, incluindo a projeção 
cinematográfica. 

AC: abreviação de Corrente Alternada, a partir do termo equivalente em inglês. É o tipo de corrente 
normalmente recebida das companhias de eletricidade. 

acústica: parte da ciência que trata dos fenômenos associados ao som. 

ambiente, canal: canal da trilha sonora do filme utilizada para reproduzir efeitos que transmitam o 
"ambiente" sonoro da cena mostrada na tela. 

Ampère: unidade utilizada para expressar a magnitude de um fluxo elétrico. 

amplificador: equipamento eletrônico destinado a amplificar a intensidade dos sinais de áudio e fornecer 
a potência suficiente para fazer funcionar os monitores de áudio. 

ângulo de projeção: ângulo formado entre o eixo ótico de projeção e um reta ou plano de referência. 

B  

bandor: conjunto de painéis móveis fixados ao refletor para controle das dimensões do feixe luminoso. 

base: camada da película cinematográfica utilizada como suporte da emulsão da película. Também 
chamada "suporte". 

batoque: cilindro de plástico no qual se enrola a película cinematográfica de 35 mm, para armazenagem e 
transporte. 

bitola: medida da largura da película cinematográfica, de uma extremidade à outra. 

bobina: também chamada "carretel", é o suporte no qual é enrolado o filme para projeção, transporte e 
armazenagem. 

boom: haste na qual é suspenso o microfone, utilizada para seguir os movimentos dos atores. 

brute: refletor com lâmpada a arco de alta potência equipado com lente Fresnel. 

 
 

 



 

C 

cabeça à fricção: cabeça de tripé com mecanismo de fricção regulável, usada para se obter movimentos 
suaves de câmera, no sentido vertical ou no sentido horizontal. 

cabeça giroscópica: cabeça de tripé de câmera comportando um mecanismo giroscópico interno que 
tem por objetivo assegurar a uniformidade do movimento da câmera. 

cabeça magnética: componente do projetor utilizado para leitura da trilha sonora magnética dos filmes. 

câmera aérea: câmera de cinema projetada para realização de efeitos óticos (trucagens) quando uma 
imagem aérea é refotografada. 

candela: unidade internacional de medida de luminância. Seu símbolo é "cd". 

carretel (ou bobina): carretel plástico ou metálico com flanges protetoras usadas para se enrolar o filme.

carvão: eletrodos de grafite ou outras formas de carbono, utilizados nas lanternas antigas, chamadas "de 
carvão", como fonte de luz da projeção. 

change-over: termo em inglês para designar a inversão, ou troca, entre projetores durante a projeção de 
um filme. 

chapéu-alto (hi-hat): suporte especial de câmera que permite posicioná-la a poucos centímetros do 
chão. 

chefe eletricista: chefe da equipe de elétrica do set de filmagem. 

CinemaScope: também chamado "Scope", é o mais popular dos formatos chamados "panorâmicos" em 
35 mm. Utiliza uma lente "anamórfica, na filmagem e na projeção, com formato igual a 1:2,35. 

cintilamento (ou flicker): variações perceptíveis na intensidade luminosa da imagem projetada na tela. 
O mesmo que "flicker". 

claquete: dispositivo que consiste em dois pedaços de madeira unidos num extremo por uma dobradiça e 
pintado com listras brancas e pretas alternadas. É mantido à frente da câmera e do microfone e estalado 
quando o equipamento começa a ser utilizado. O estalo e a imagem das posições relativas das duas 
madeiras identificam a sincronização correta do som e imagem. 

coladeira: equipamento utilizado para emendar as extremidades da película cinematográfica. 

contra-regra: pessoa encarregada dos acessórios ou objetos necessários à ação do filme. 

contra-grifa: pino, ou pinos, que se encaixam nas perfurações do filme para mantê-lo imóvel durante o 
tempo de exposição. 

cópia "0" (cópia "zero"): cópia destinada à verificação e à aprovação dos serviços de laboratório. 

cópia de trabalho: cópia positiva contendo os planos do filme em finalização, utilizada pelo montador 
para realizar seu trabalho. 

cópia: a cópia de um filme, produzida a partir de um negativo ou de um filme reversível. 

copiadora com janela molhada: copiadora na qual o filme é recoberto ou imerso em um líquido 
especial durante a copiagem, a fim de reduzir a um mínimo os arranhões do negativo sobre a cópia. 

corta-foco: obturador secundário da lanterna de projeção que interrompe o feixe luminoso quando o 
filme não estiver em movimento, para evitar que ele se queime.  

cross-over: equipamento eletrônico utilizado para separar o sinal sonoro em diferentes faixas de 
freqüência. 



D  

dB: símbolo de decibel.  

dc: abreviação de corrente contínua, do termo em inglês, designando um tipo de corrente elétrica que flui 
em um só sentido, como o necessário para funcionamento das lanternas a xenon ou "carvão".  

debitador: tambor dentado utilizado no projetor para tracionar a película cinematográfica durante a 
projeção. 

decibel: unidade utilizada para expressar o nível de pressão sonora, cujo símbolo é "dB". 

decupagem: É a ordenação do roteiro dramático num story board detalhando plano a plano o filme 
proposto. É a forma visual do roteiro literário, da qual participam o diretor, o diretor de produção, o 
continuísta e o diretor de fotografia.  

densidade: utilizado em fotografia para expressar a transmitância ou reflectância, da película fotográfica. 
Uma película que transmita metade da luz incidente, por exemplo, tem uma transmitância igual a 0,50, ou 
50%, e uma densidade igual a 0,30.  

densitômetro: instrumento utilizado para medir a densidade de uma imagem fotográfica. 

dicróico: tipo de revestimento aplicado em espelhos ou lentes que filtra os raios infravermelhos, que 
transmitem o calor, sem afetar os outros comprimentos de onda do espectro luminoso. O espelho dicróico, 
por exemplo, possibilita concentrar no fotograma uma maior quantidade de luz, com menor quantidade de 
calor.  

distância de projeção: distância entre a objetiva do projetor e a tela de projeção. 

Dolby: marca do fabricante que desenvolveu e fabrica um sistema para redução de ruídos da trilha sonora 
dos filmes e para registro e reprodução de trilhas com som estereofônico, nos procedimentos analógico ou 
digital. 

DTS: sistema sonoro digital no qual a informação sonora é registrada em um CD- ROM, sincronizado às 
imagens através de um time code impresso fotograficamente na película cinematográfica, entre a trilha 
sonora ótica analógica convencional e o fotograma. 

dublagem: gravação de diálogos sincronizados com a cena, depois que esta foi filmada. 



E 

eixo ótico (da projeção): reta imaginária que passa pelo centro geométrico da lente - ou lentes - de 
projeção, lâmpada e espelho de projeção. 

emenda: procedimento utilizado para unir extremidades da película cinematográfica. 

emulsão: camada da película fotográfica sensível à luz, na qual é registrada a imagem do filme. 

espelho do projetor ou da lanterna: espelho de alta qualidade ótica e capacidade de reflexão, no 
formato de uma semi-esfera ou parábola, utilizado para concentrar a luz de projeção no fotograma que 
será projetado na tela. 

espelho frio: espelho dicróico que não reflete os comprimentos de onda das radiações infravermelhas. 

estrela (ou tribase): dispositivo destinado a manter fixas as pernas do tripé da câmera. 

  

 

 
 



F 

fantasma: "borrão" vertical na imagem, seja em baixo ou em cima, resultante de uma má regulagem do 
obturador em relação ao movimento do filme. 

fantasma: problema da projeção quando formam-se pequenos halos - "fantasmas" - ao redor das 
imagens projetadas na tela.  

filme tridimensional: processo que transmite a ilusão de profundidade nos filmes. Também chamado de 
"3D". 

filme virgem: película fotográfica não exposta nem processada. 

flicker: termo em inglês para cintilamento, usado para designar variações na intensidade luminosa na tela 
de projeção. Costuma-se dizer que a imagem está "flicando". 

flicker: variações perceptíveis na intensidade luminosa da imagem projetada na tela. O mesmo que 
"cintilamento". 

foco: diz-se que uma imagem está em foco, quando ela se apresenta nítida, com as bordas bem definidas.

fora de quadro: defeito da projeção quando a imagem não está centrada na tela de projeção, ou quando 
a película não está posicionada corretamente no projetor e o espaço entre os fotogramas é projetado na 
tela. Nesses casos costuma-se dizer que a imagem está "fora de quadro". 

formato de projeção: proporção entre a altura e a largura da imagem do filme na tela. 

fotocélula: dispositivo do projetor, que transforma variações na luz em variações em impulsos elétricos. 

fotômetro: instrumento utilizado para medição da intensidade luminosa. 

frame: termo em inglês para fotograma ou quadro. 

freqüência: o número de ciclos de um fenômeno que se repete a intervalos periódicos como, por 
exemplo, as ondas sonoras. 

fusão: a transição de uma cena para outra, na qual uma nova cena aparece gradualmente ao mesmo 
tempo que a primeira cena desaparece gradualmente.  

fusível: dispositivo de segurança utilizado para interromper ou desconectar um fluxo elétrico que exceda a 
capacidade de uma instalação elétrica ou equipamento. 

G  

gelatina: folha de material transparente e colorido utilizado para modificar a luz dos refletores.

grifa: nome do componente mecânico no formato de um garfo que introduz seus dentes nas perfurações 
da película cinematográfica para puxá-la em um movimento intermitente de "avança-e-pára". 



H  

horímetro: dispositivo das lanternas a xenon utilizadas para monitorar o tempo de utilização das 
lâmpadas.  

hot spot: termo em inglês que significa "mancha quente", utilizado para designar áreas de maior 
concentração de luz na tela de projeção. 

I   

ignitor: mecanismo utilizado para dar partida na lâmpada xenon. 

infravermelho: parte do espectro eletromagnético com freqüência abaixo das freqüências luminosas 
visíveis pelo olho humano. As freqüências infravermelhas transmitem principalmente calor. 

instabilidade horizontal: defeito da projeção quando a imagem projetada na tela movimenta-se de um 
lado para o outro. 

instabilidade vertical: defeito da projeção quando a imagem projetada na tela movimenta-se para cima 
e para baixo. 

intermediate: internegativo (ou interpositivo) utilizado como etapa intermediária na produção de cópias 
positivas (ou negativas). 

internegativo: negativo produzido a partir de uma cópia positiva original utilizado para fazer outras 
cópias. 

inversão de projetor: procedimento pelo qual o operador cinematográfico muda de um projetor para o 
outro durante a projeção, sem que o público perceba, para dar continuidade ao filme que está sendo 
exibido. 

J   

janela de projeção: placa de metal inserida no projetor, com a proporção correta do da imagem que 
deve ser projetada na tela. 

L  

laçada: folga na película cinematográfica durante o seu carregamento na câmera de filmagem ou no 
projetor que tem por finalidade possibilitar o movimento intermitente da película. O mesmo que loop. 

lâmpada de tungstênio: tipo de lâmpada geralmente utilizado como fonte de luz dos projetores de 16 
mm portáteis. 

lâmpada excitadora: lâmpada incandescente, alimentada por corrente contínua, que fornece a luz para 



leitura da trilha sonora ótica impressa na película.

lâmpada excitadora: lâmpada utilizada como fonte luminosa de um sistema de leitura do registro sonoro 
ótico. 

lanterna a carvão: lanterna de projeção na qual se utiliza como fonte luminosa a descarga elétrica entre 
bastões de grafite ou outro composto de carbono. 

lanterna de projeção: caixa de metal na qual se instala a fonte de luz da projeção. 

lanterna xenon: nome genérico que se dá à lanterna de projeção que utiliza uma lâmpada a gás de 
xenônio como fonte de luz. 

legenda: texto com a tradução dos diálogos, superposto à imagem do filme, localizado na parte inferior 
do quadro. 

lente anamórfica: tipo de lente com diferentes magnificasses nas dimensões vertical e horizontal da 
imagem. A lente anamórfica usada na filmagem comprime a largura da imagem, reduzindo-a, 
aproximadamente, à metade do valor original. A lente anamórfica utilizada na projeção faz o inverso, 
praticamente duplicando a largura da imagem registrada no fotograma, para que a imagem projetada 
corresponda à imagem original.  

lente plana: qualquer lente não anamórfica. 

lente: dispositivo ótico utilizado para produzir uma imagem na tela, em uma película fotográfica ou 
cinematográfica, ou em um variedade de instrumentos óticos. Também pode ser usada para convergir 
("concentrar") ou divergir ("dispersar") raios luminosos em diversas aplicações. 

líder: pedaço da película cinematográfica utilizado para identificar cada rolo do filme. 

locação: local de filmagem que não seja em estúdio. 

loop: folga na película cinematográfica durante o seu carregamento na câmera de filmagem ou no projetor 
que tem por finalidade possibilitar o movimento intermitente da película. O mesmo que "laçada". 

luminosidade da tela: a luminosidade do feixe de luz de projeção refletido pela tela. 

luz parasita: luz indesejável proveniente de lâmpadas não protegidas, reflexos, portas abertas, etc. 

M  

magazine: compartimento fechado do projetor no qual fica o rolo de película para projeção ou remoção. 

maquinista: profissional responsável pela operação da maquinaria de filmagem, tais como grua, 
travelling, etc. 

marcas de inversão: marcas impressas na película para lembrar o operador cinematográfico que o final 
do rolo se aproxima, para que ele possa fazer a inversão dos projetores. 

master positivo: cópia feita a partir do negativo original para se produzir um contratipo negativo. 



mesa de edição: equipamento utilizado para montar ou editar a imagem ou o som do filme. 

mixagem: etapa da finalização de um filme onde os sons do filme, até então registrados em diferentes 
trilhas, são combinados, ajustados e regravados em uma única trilha.  

moldura (ou máscara) da tela: moldura, móvel ou fixa, colocada nas extremidades da tela para ajustar 
suas dimensões às da imagem projetada. 

monitor de áudio: conjunto de alto-falantes utilizados para reprodução sonora. 

montagem A e B: técnica de montagem de negativos ou filmes reversíveis em rolos separados para 
eliminar a reprodução de emendas e facilitar a copiagem de efeitos óticos, fades, fusões, etc. 

montagem do negativo: operação na qual os negativos originais do filme, e outros negativos, são 
unidos na seqüência desejada para o filme. 

montagem: processo para combinação das cenas filmadas na seqüência desejada para o filme quando 
pronto. 

movimento intermitente: deslocamento da película na câmera ou no projetor, no qual o filme avança 
quadro a quadro e, após cada deslocamento, permanece imóvel em frente à janela no tempo suficiente 
para ser exposto ou projetado. 

moviola: nome de um fabricante de mesas de edição verticais, geralmente utilizado como designação 
genérica para esse tipo de equipamento. 

N  

negativo da imagem: película contendo os negativos das imagens filmadas. 

negativo das legendas: negativo que só contém as imagens das legendas, a serem superpostas às 
imagens do filme durante a copiagem. 

negativo do som: filme com as imagens negativas do som ótico. 

negativo: filme com as imagens registradas com distribuição tonal reversa às do original, a partir do qual 
são feitas as cópias do filme. 

O   

obturador: disco metálico circular e plano com setores abertos destinados à passagem da luz durante o 
movimento do filme na câmera, ou no projetor, utilizado para interromper o fluxo no momento em que a 
película é movimentada na câmera, ou no projetor, para expor o fotograma seguinte.  

P   

patins: dispositivo que mantém o filme pressionado contra os tambores dentados (sprocket) da câmera ou 



projetor. 

perfuração: orifícios na película cinematográfica nos quais se encaixam os dentes do mecanismo 
intermitente do projetor para tracioná-la durante a projeção. 

plano de filmagem: É a planificação e o gerenciamento da produção propriamente dita. Especifica as 
tarefas, os prazos, os custos e os responsáveis pela pré-produção, produção, filmagem, montagem, 
mixagem, finalização e a previsão da primeira cópia do filme. O plano de filmagem é montado pelo 
produtor executivo e o diretor.  

ponta preta: parte da película, totalmente preta, colocada no início do rolo de um filme para proteção da 
película no momento de carregá-lo ou descarregá-lo. 

potenciômetro: instrumento para regulagem do nível sonoro durante a gravação ou a reprodução.  

projecionista: profissional responsável pela operação dos equipamentos de projeção. Operador 
cinematográfico. 

Q  

quadro compressor: componente do projetor utilizado para pressionar levemente o filme contra o patins.

R   

rebobinadeira: equipamento usado para rebobinar a película cinematográfica, de um rolo para outro, 
antes ou depois da projeção. O mesmo que enroladeira. 

redução de ruídos: procedimento utilizado em sistemas de som, incluindo cinema, que tem por objetivo 
eliminar qualquer som que não faça parte da trilha sonora do filme. 

redução: copiagem na qual as imagens são reduzidas para uma bitola inferior, como por exemplo reduzir 
de 35mm para 16mm. 

resposta de freqüência: a capacidade de um equipamento em transmitir ou reproduzir as freqüências de 
um registro sonoro. 

retificador: equipamento que transforma a corrente alternada, fornecida pelas companhias elétricas, em 
corrente contínua, para alimentar as lanternas a xenon ou a "carvão". 

reversível: película na qual, após revelação, as imagens aparecem na polaridade correta, e não com 
negativos. 

rolete dentado: componente no formato de um cilindro de metal com dentes que se encaixam nas 
perfurações da película cinematográfica para movimentá-la no projetor durante a projeção. 

rolete liso: componente no formato de um cilindro de metal utilizado para guiar a película cinematográfica 
no projetor. 

roteiro: documento contendo a descrição detalhada das cenas, cenários, ações e diálogos de um filme. 



ruído de fundo: os componentes indesejáveis de um registro sonoro, consistindo de sons parasitas 
captados durante a gravação e ruídos gerados pelo equipamento eletrônico. 

ruído: qualquer sinal indesejável. Geralmente utilizado em oposição a som. 

S  

SDDS: sistema sonoro digital da Sony, no qual a informação sonora é registrada fotograficamente nas 
duas bordas da película, no espaço entre as perfurações e as extremidades da película. 

sincronismo (ou "sinc"): sincronismo correto entre as imagens do filme e os seus respectivos sons. 

som digital: sistema de registro e reprodução sonora no qual os sons são registrados através de 
codificação matemática. 

som estereofônico: tipo de registro e reprodução sonora na qual os sons são divididos em diversos 
canais independentes. 

som magnético: processo no qual a trilha sonora do filme é registrada em uma fita magnética colada em 
laboratório sobre a película cinematográfica. 

som monofônico: sistema sonoro no qual todas as informações sonoras do filme são registradas em uma 
única pista, ou canal, e são reproduzidas por um mesmo conjunto de monitores de áudio.  

som ótico: registro sonoro feito pela conversão das modulações do som em uma imagem fotográfica que 
é reconvertida em modulações elétricas durante a reprodução sonora. 

SR·D: sistema sonoro digital dos laboratórios Dolby, no qual a informação sonora é registrada 
fotograficamente através de uma série de pontos no espaço entre perfurações da película cinematográfica. 

start: fotogramas nos quais são marcados visualmente o início da imagem e do som do filme, permitindo 
assim a sincronização de ambos durante a projeção. 

sub-woofer: nome em inglês que se dá aos monitores de áudio utilizados para reprodução das 
freqüências sonoras muito baixas, também chamados "subgraves". 

suporte: material plástico flexível, usualmente transparente, da película cinematográfica sobre o qual 
podem ser aplicados uma emulsão fotográfica ou outras substâncias. Também chamada "base". 

surround: termo em inglês para designar o canal ambiente da trilha dos filmes. 

T   

tambor de tração: tambor dentado do projetor que movimenta o filme de forma intermitente, 
posicionando o quadro da imagem em frente à janela de projeção para ser projetado. 

tambor debitador: tambor dentado que leva o filme à área da janela dos projetores, câmeras, 
copiadoras, etc. 

tela (de projeção): superfície, geralmente de material plástico flexível, utilizado como suporte da imagem 



 

durante a projeção. 

tela perfurada: tela de projeção com pequenos orifícios em toda a sua extensão, utilizada quando se 
deseja instalar os monitores de áudio atrás da tela para, dessa forma, dar ao espectador a impressão 
deque o som e a imagem do filme se originam no mesmo ponto.  

tela perolizada: tela de projeção cuja superfície contém elementos esféricos possibilitando controlar a 
diretividade da reflexão da luz de projeção. 

telecinagem: transferência da imagem fílmica para sinal digital e imagem em vídeo 

temperatura de cor: método utilizado para descrever a cor de uma fonte luminosa através de um único 
número, expresso em graus Kelvin, K. 

time code: termo inglês que significa "código de tempo", utilizado para registrar a localização de cada 
fotograma do filme para sincronização com o som. 

torre (das lentes): disco giratório, posicionado em frente à câmera ou projetor, no qual são instaladas 
diversas lentes com diferentes distâncias focais. 

trilha sonora: parte da película cinematográfica na qual é registrado o som dos filmes. 

tweeter: nome em inglês que se dá aos monitores de áudio utilizados para reprodução das altas 
freqüências sonoras, os "agudos". 

U  

ultravioleta: parte do espectro eletromagnético com freqüência acima da faixa de freqüências luminosas 
visíveis.  

V   

visionamento: exame crítico do filme durante a projeção. 

W   

woofer: nome em inglês que se dá aos monitores de áudio utilizados para reprodução das baixas 
freqüências sonoras, os "graves".  


