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Eletricidade 
e segurança

Disponível em: https://bit.ly/2riya5H
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Antes de começarmos a falar sobre a iluminação necessária para filmagem, vamos 
ver alguns pontos importantes e que devemos levar em consideração antes 
de começar a filmar. É muito importante ter bastante atenção quanto à 
quantidade de cabos e lâmpadas que iremos colocar em um ambiente 
antes de começar a gravar.

A quantidade de tripés e cabos passando por todos os lugares pode 
oferecer um risco de acidente, pois alguém pode tropeçar neles ou então 
pode apresentar problemas como curto-circuito ou incêndio. Por isso, muita 
atenção antes de colocar iluminação em um ambiente.

Toda vez que você chegar a um ambiente para começar a filmar, é importante que 
tome conhecimento de qual é a voltagem do lugar. Estamos acostumados a ligar os 
equipamentos na tomada e aguardar pelo pronto funcionamento.  Mas é importante 
sempre confirmar se estamos trabalhando em 110 ou 220 volts.  Em algumas 
empresas, a voltagem pode ser diferente daquela que estamos acostumados e 
se você for filmar em outra cidade, a voltagem muito possivelmente pode ser 
diferente.

Eletricidade e segurança
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Dependendo da quantidade de equipamentos que você vai ligar na tomada, é importante que você tenha cuidado 
para não sobrecarregar os circuitos elétricos do lugar. Se for uma casa, procure o quadro de forças. Se você 
estiver filmando em uma empresa, pergunte ao técnico responsável sobre a capacidade do ambiente. Na maioria 
das residências, o quadro de força vai ter disjuntores específicos para as luzes da casa e disjuntores específicos 
para conjuntos de tomadas. Normalmente, banheiro e cozinha têm um disjuntor específico devido à quantidade 
de energia que esses ambientes costumam consumir.

Além da quantidade de cabos espalhados pelo ambiente, os equipamentos de iluminação profissionais costumam 
ficar muito quentes e de uma maneira muito rápida, de modo que algum descuido pode fazer com que você 
queime o dedo ao tocar nos equipamentos, ou ainda, eles podem iniciar algum incêndio, se utilizados de uma 
maneira inadequada. Por isso, evite colocar as lâmpadas muito próximas a cortinas, forros, tecidos, papéis e 
qualquer outra coisa inflamável.

A Norma NBR 5410 de instalações elétricas recomenda utilizar, na maioria das casas brasileiras, uma 
corrente nominal de até 10 amperes.  Infelizmente nem todas as casas brasileiras seguem esse padrão 
à risca,  seja devido a idade da residência,  seja devido a uma dificuldade de fiscalização.

Mas, seguindo o padrão da Norma, podemos concluir que os circuitos não devem passar de uma potência 
de 1200 Watts em uma tensão de 127 volts (ou 110 Volts) e 2200 w em uma tensão de 220 volts.

Verifique o número de watts que está escrito no seu equipamento, faça a soma até chegar ao limite de 
1200 w ou 2200 watts, de acordo com ambiente que você estiver filmando. Caso seja necessário, ligue 
os equipamentos em outro circuito.
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Fique alerta ao primeiro sinal de cheiro de queimado. Isso, normalmente, deve-se a algum inseto que foi atraído 
pela luz, mas é sempre bom confirmar, tomando todos os cuidados. Em seguida, sua maior preocupação será fazer 
o seu filme.

1.1. Dicas sobre segurança

● Evite improvisos.

●  Use cabos de extensão profissionais.

- Os profissionais possuem a bitola, ou seja, a espessura, ideal para suportar a quantidade de amperes 
necessária.  Essa informação costuma vir no próprio cabo.
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● Use luvas.

-  Como já falamos, as luzes dos equipamentos 
profissionais costumam ficar muito quentes. Compre algumas 
luzes de trabalho em lojas de materiais específicos para 
trabalhos elétricos para poder manusear com tranquilidade 
os barn doors e os refletores.

Disponível em http://www.epimg.com.br/images/luva-isolante-eletrica.jpg

● Use apoios para os tripés.

- É indicado que utilize algum apoio para proteger os tripés onde estão os 
equipamentos de iluminação, tanto para evitar que caiam se pessoas esbarrarem 
neles ou mesmo se caírem em razão do vento. Sacos de areia costumam ser uma 
boa solução.

Disponível em https://bit.ly/2w6eO9D
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● Use telas protetoras.

- Alguns equipamentos de iluminação precisam de telas protetoras na frente das lâmpadas. Essas telas servem 
para evitar que, caso uma lâmpada exploda, os pedaços dos cacos possam machucar alguém.

● Tire os inflamáveis de perto.

- Não coloque nenhum equipamento de iluminação perto de qualquer material inflamável, ou de quaisquer 
coisas, como tecido, plásticos ou madeiras que possam ser danificadas pelo calor.

● Cuidado ao movimentar o equipamento.

-  Desligue as luzes toda vez que for movê-las.  Quando estiver ajustando, prefira fazer isso com elas 
desligadas. Alguns equipamentos são naturalmente muito sensíveis e, quando estão ligados, os filamentos se 
tornam mais sensíveis ainda, então, qualquer trepidação, qualquer balançar muito brusco, pode estragar o 
filamento da lâmpada. O mínimo que pode acontecer é a lâmpada queimar, mas existe também o risco de ela 
estourar, espalhando cacos de vidro.

● Leve acessórios extras.

- Lembre-se de levar adaptadores de tomada para todos os tipos de pino compatíveis com seu equipamento 
e também lâmpadas extras caso algum equipamento seu seja danificado.
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●  Não use equipamentos elétricos na chuva.

- Mesmo que seja um chuvisco! Desligue todos os equipamentos elétricos e os proteja da água. Espere estar 
tudo completamente seco para poder ligar novamente. Seque os refletores e as partes metálicas para que não 
enferrujem e para que não produzam curto-circuito.

● Não toque nas lâmpadas dos refletores.

- O óleo e o suor da sua pele reduzem drasticamente 
a vida útil de algumas lâmpadas da maioria dos refletores, 
principalmente, lâmpadas de quartzo. E mesmo nas 
lâmpadas LED, que são mais resistentes, devemos evitar 
tocar sem luva.

Orientação para a equipe

● Sempre que possível tenha uma equipe de 
eletricistas, pois serão as pessoas responsáveis por 
transportar, montar a luz e distribuir a eletricidade. Antes do início das filmagens, as pessoas da equipe devem 
conferir todo o equipamento solicitado. Se entenderem que faltam itens, ou que as especificações estão 
incompletas ou erradas, devem comunicar à pessoa responsável pela equipe que, por sua vez,  deve repassar à 
direção de fotografia que tomará as medidas cabíveis. As tarefas da equipe são organizadas e distribuídas por 
uma pessoa que assumirá o cargo de chefe eletricista.

● Muita atenção na hora de posicionar as luzes. Elas não devem atingir diretamente a lente da câmera, pois 
podem danificar o sensor. Por isso, é necessário utilizar as tapadeiras (barn doors).

Disponível em https://bit.ly/2JMwEAp
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● Os cabos não podem ficar visíveis em quadro e não devem atrapalhar a circulação e a movimentação no 
ambiente de filmagem. A melhor forma é deixar os cabos organizados, esticados, no chão, sem formar dobras, 
para ninguém tropeçar. Sempre que possível, devem ser fixados com fitas ou passa cabos.

● Se for necessário utilizar um gerador, reator ou reguladores de intensidade de luz, estes devem ficar longe 
do ambiente de filmagem para que os barulhos não atrapalhem a captação de som, tente reduzir os ruídos ao 
mínimo e verifique com a equipe de som se está bom. Uma distância segura também leva em conta os gases 
expelidos por geradores e a prevenção para casos de curto-circuito ou mau funcionamento destes aparelhos. 
Muita atenção às oscilações de energia, verifique se os cabos possuem a bitola correta, se estão devidamente 
encaixados e isolados. 



13

1.2. Normas

A principal norma sobre a segurança no trabalho em atividades que envolvam a eletricidade é a NR 10, ela 
regulamenta os procedimentos e requisitos quando houver qualquer trabalho com eletricidade. 

O principal destaque que realizamos sobre essa norma é que a pessoa que ficar responsável pelo trabalho com 
eletricidade precisa ter cursos de segurança sobre a eletricidade.

10.6 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 

10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts, em corrente, alternada 
ou superior a 120 Volts, em corrente contínua, somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendam ao 
que estabelece o item 10.8 desta Norma. 

10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para 
trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações 
estabelecidas no Anexo III desta NR. (Alteração dada pela Portaria MTPS 508/2016).

10.6.1.1 Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança para 
trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações 
estabelecidas no Anexo II desta NR. 

NORMA REGULAMENTADORA 10 - NR 10

 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
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10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com 
materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser 
realizadas por qualquer pessoa não advertida.

10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos 
específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo II. (Alteração dada pela Portaria MTPS 508/2016)

10.6.2 Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos 
específicos respeitando as distâncias previstas no Anexo I. 

10.6.3 Os serviços em instalações energizadas, ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na 
iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. 

10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas 
instalações ou equipamentos elétricos devem ser previamente elaboradas análises de risco, desenvolvidas com 
circuitos desenergizados, e respectivos procedimentos de trabalho. 

10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou 
condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.

A Norma exige que as medidas de controle de risco de acidentes elétricos sejam tomadas desde o planejamento 
do trabalho, sua execução e desmontagem. Destacamos:

10.4 - SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas 
e inspecionadas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem supervisionadas 
por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR. 
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10.4.2 Nos trabalhos e nas atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao 
controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, 
explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. 

10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas 
compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as 
recomendações do fabricante e as influências externas. 

10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar 
adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes 
ou recomendações dos fabricantes. 

10.4.4 As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de 
proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes 
e definições de projetos. 

10.4.4.1 Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas 
são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de 
quaisquer objetos. 

10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador a iluminação adequada e 
uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos 
membros superiores livres para a realização das tarefas. 

10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas 
devem atender à regulamentação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por 
trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecidas 
nesta NR.
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E destacamos ainda sobre a necessidade de sinalização:

10.10- SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, 
destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma 
a atender, dentre outras, as situações a seguir: 

a) identificação de circuitos elétricos; 

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 

c) restrições e impedimentos de acesso; 

d) delimitações de áreas; 

e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; 

f) sinalização de impedimento de energização; e 

g) identificação de equipamento ou circuito impedido.

A NR-26 - sinalização de segurança exige que a sinalização contenha os seguintes elementos: pictograma(s) de 
perigo; palavra de advertência; frase(s) de perigo; frase(s) de precaução; informações suplementares.
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Exemplos de materiais de sinalização: 

Disponível em: https://bit.ly/2I7P5m5

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 

https://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/normas%20e%20relat%F3rios/NRs/nbr_5410.pdf
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1.3. Proteção de combate a incêndio

Os fatores responsáveis por iniciar um incêndio são 3: um combustível (algo para queimar); um comburente (algo 
que alimenta o fogo, como o oxigênio) e o calor (aquecer demais). 

Para apagar um incêndio podemos:

1) Retirar o material

a) Se possível e com segurança, retirar o material que está pegando fogo, ou, retirar outros materiais que 
possam pegar fogo.

2) Abafar

a) Eliminar o oxigênio, abafando o fogo. Alguns extintores possuem essa função. 

3) Resfriar

a) Diminuir a temperatura do material. Alguns extintores possuem essa função.

O fogo é dividido em classes, de acordo com o tipo de material combustível. As classes com as quais devemos 



19

nos preocupar por agora são:

Disponível em: https://bit.ly/2FCii3h
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Existe um tipo de extintor para cada tipo de material.

 

Agente 
Extintor Indicação 

Água (H2O) 

É indicado para incêndios da classe A. Seu princípio de extinção é por 
resfriamento e age em materiais como madeiras, tecidos, papéis, 
borrachas, plásticos e fibras orgânicas. É proibido o seu uso para 
incêndios de classe B (pois pode espalhar o fogo ou causar uma 
explosão) e C (pois a água é condutora de eletricidade e pode causar 
mais danos aos equipamentos e choque elétrico). 

Gás 
Carbônico 
(CO2) 

É indicado para incêndios da classe B e C. Seu princípio de extinção 
ocorre por abafamento e resfriamento e age em materiais combustíveis e 
líquidos inflamáveis e também contra fogo oriundo de equipamentos 
elétricos. 

Pó Químico 
B/C 

É indicado para incêndios da classe B e C. Seu princípio de extinção é 
por meio de reações químicas. 

Pó Químico 
A/B/C 

É indicado para incêndios da classe A, B e C. Seu princípio de extinção 
é por meio de reações químicas e abafamento (para incêndios da classe 
A) e pode ser usado para a contenção de fogo de praticamente qualquer 
natureza. 

Espuma 
mecânica 

É indicado para incêndios da classe A e B e seu uso é proibido para 
incêndios de classe C (pois a espuma é condutora de eletricidade). Seu 
princípio de extinção é por meio de abafamento e resfriamento. 
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Existe um tipo de extintor para cada tipo de material.

Disponível em: https://bit.ly/2jq5FzH
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Voltando a falar sobre a NR10, temos as orientações sobre os riscos de incêndio:

10.9 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO

10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra 
incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 - Proteção Contra Incêndios. 

10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações 
elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, 
no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 

10.9.3 Os processos ou equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de 
proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 

10.9.4 Nas instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões, 
devem ser adotados dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, 
sobrecorrentes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 

10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante 
permissão para o trabalho com liberação formalizada, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente 
de risco que determina a classificação da área. 
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Alguns alertas sobre uso de tomadas e cabos elétricos:
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1.4. Primeiros Socorros

Quando for necessário, você pode aplicar os primeiros socorros na pessoa que sofreu algum acidente com choque 
elétrico. Antes de qualquer coisa, mantenha a calma. Você não poderá ajudar se ficar sem atenção, pode acabar 
se machucando também e piorando a situação da outra pessoa.

Os primeiros socorros podem ser divididos em três momentos, que podemos chamar de 3 Cs; 

O primeiro momento ou primeiro “C”, é o “checar”. Observe os riscos e identifique no ambiente se existem fios 
soltos, sinais de fumaça e cheiro forte de produtos, entre outros. Esse é um dos momentos mais importantes, pois 
o objetivo principal é não permitir que você se torne também uma vítima.

Sempre que possível, interrompa imediatamente a alimentação de energia. Retire os cabos e objetos que 
estiverem próximos, por precaução, utilize materiais isolantes como pedaços de madeira seca, borracha ou 
plástico. Verifique se a vítima ainda está encostada em algo que possa estar dando choque e a afaste com um 
pedaço de madeira seca, ou borracha ou plástico. NÃO toque na vítima enquanto ela estiver levando o choque, 
você pode levar um choque também.

Se for necessário, faça a sinalização do local para alertar as pessoas próximas de que algo aconteceu.

O segundo momento ou segundo “C” é o “chamar”. Nesse momento, você deve acionar o serviço local de 
emergência, informando os dados já observados anteriormente, tanto do local, como das condições e da gravidade 
da vítima, ligando para 192 (Samu) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Caso esteja sozinho e possua um telefone celular, orientamos que o coloque em viva-voz e siga as instruções do 
atendente.

Sua primeira ação é identificar se a vítima respira e se está consciente. Você pode fazer isso, chamando a pessoa 
pelo nome e observando se o peito dela eleva ou não.
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Se a vítima não reagir, aplique um estímulo doloroso, que pode ser, por exemplo, um beliscão no ombro, em 
seguida continue verificando se o peito se eleva ou não, ou seja, se a vítima está respirando.

Observe também a coloração do paciente, se ele não reagiu a nenhum dos estímulos, se o seu peito não se 
eleva e se estiver azul, arroxeado ou com aspecto pálido, a vítima provavelmente estará sofrendo uma parada 
cardiorrespiratória.

O terceiro “C” é o “cuidar”. Ajoelhe-se ao lado da pessoa, exponha o peito da vítima, trace uma linha imaginária 
entre os mamilos, posicione o calcanhar das mãos no centro do peito da pessoa, coloque sua outra mão por cima. 
Seus ombros devem estar alinhados com suas mãos e seus braços. Faça compressões no tórax da pessoa. Em 
crianças utilize apenas uma das mãos. Entre cada compressão, permita que o tórax retorne totalmente.

Essa manobra permite que o sangue saia do coração e chegue até o cérebro mantendo assim o nível mínimo de 
oxigênio para que a pessoa continue viva. Mantenha a velocidade recomendada. Para as compressões torácicas, 
de 100 a 120 vezes por minuto.

O que não fazer:

● Não faça compressões com a vítima desalinhada;

● Não faça compressões se você estiver em pé ou sentado;

● Não faça compressões com a vítima deitada sobre colchões ou almofadas;

● Não faça compressões fora do meio do peito da vítima;

● Não faça compressões com a palma da mão;

● Não demore mais de 10 segundos para retornar a comprimir o tórax da vítima após qualquer procedimento.

● Não faça compressões lentas ou rápidas demais.
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Bora rever!

Nesta unidade, vimos a necessidade de mantermos o ambiente em segurança ao trabalharmos 
com equipamentos elétricos.

Cuidados na hora de colocarmos equipamentos, tanto pela quantidade deles, quanto a 
disposição dos fios ou dos tripés.

Vimos a importância e a obrigatoriedade de seguir as normas de segurança da NR 10 e 
também os cuidados que devemos ter para evitar riscos de incêndios e os procedimentos 

de primeiros socorros para pessoas vítimas de choque elétrico.

Uma equipe responsável e bem preparada irá evitar acidentes e auxiliar na execução de um serviço de qualidade.
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A LUZ
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Como viabilizar meu projeto?

2.1 Características da luz

Como vimos na disciplina de Fotografia, os gregos acreditavam que o olho era a fonte 
da luz, uma espécie de descarga emitida pelos olhos;  também disseram que o fogo do 
sol ou o fogo da vela poderiam ser a fonte da luz. Mas com essas explicações não era 
possível entender como a luz estava em todos os lugares ao mesmo tempo e não era 
possível medir essa propagação da luz.

Platão concordava com a teoria de Empédocles sobre a luz: dizia que os olhos emitiam 
feixes,que ao encontrarem os objetos, permitiam a sensação visual. Aristóteles, 
discípulo de Platão, rejeita essa ideia e diz que o que ocorre é diferente: quando o 
fogo (a luz da vela, do sol) estimula um meio (ar, água) ele se torna transparente e 

permite que os objetos sejam vistos. Se estiver em repouso, sem o estímulo do 
fogo, existe a escuridão e as cores dependem da quantidade de atividade 

do meio.
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Isaac Newton foium dos cientistas que explicou diversos comportamentos importantes da luz. Ele avançou os 
pensamentos, teorias e experiências de Mo Di e Ibn Al Hazen que vimos na disciplina de Fotografia.O primeiro desses 
comportamentos é que a luz segue um caminho reto ao se propagar. Ele percebeu isso ao observar uma fresta da luz 
do sol entrando em um quarto escuro.  Quando esse feixe de luz atingiu um prisma, as cores projetadas se propagaram 
também de forma retilínea, então, a luz irradiaria através de raios retilíneos emitidos da fonte. Para ele, o prisma 
dividiu a luz branca em uma paleta de cor porque um feixe de luz era uma mistura de partículas de tamanhos 
diferentes. A superfície do vidro as atrai e as desvia de acordo com seu tamanho, assim, o prisma separa o feixe em 
raios com partículas do mesmo tamanho. 

Outra importante característica é que os feixes de luz, quando se cruzam, não atrapalham o caminho de propagação 
do outro, mas o caminho da luz pode ser alterado com uma superfície que irá realizar uma resistência a esse caminho. 
Segundo Newton, isso só poderia acontecer devido à luz também ser composta de partículas. Elas seriam pequenas 
o suficiente para que a colisão provocada por um feixe não fosse perceptível, mas ainda assim seriam afetadas pela 
gravidade, já que ao passar por um meio como água ou vidro, teriam a velocidade alterada e realizam uma trajetória 
diferente.

Outra teoria de como a luz se comporta veio a partir do entendimento que tudo se propaga em algum meio através de 
ondas. Se alguém bater em uma mesa, iremos sentir a vibração da batida de acordo com a distância que estivermos 
da fonte (mão batendo). Assim também acontece na água quando estamos em uma piscina, podemos sentir o impacto 
das ondas quando alguém pula na água. Ainda era meio confuso o conceito do que é o  ar;  a ideia mais aceita é que 
estaríamos imersos em um fluido conhecido como éter. E esse meio, esse “material” seria o responsável para que 
pudéssemos perceber a vibração das ondas de som, então, como que por consequência, a luz deveria ter também uma 
espécie de onda, de vibração.

Christian Huygens utilizou o comportamento da onda de água para explicar algumas características da luz:
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Difração

A luz, ao passar por uma fenda, age como uma onda, 
contornando esse obstáculo e se expandindo para os lados e 
produzindo Uma nova onda que vai se alargando e atingindo 
as laterais da fenda.

Reflexão geométrica

Quando a luz atinge uma superfície, esta é reenviada por ela; o ângulo de incidência 
(o ângulo por onde a luz chega à superfície) é em uma única direção e é sempre 
igual ao ângulo de reflexão (o ângulo por onde a luz “sai” da superfície) que também 
ocorre em uma única direção, e isso ocorre em superfícies lisas e polidas, como um 
espelho, por exemplo.

Agora quando a luz atinge uma superfície rugosa, o ângulo de incidência (o ângulo 
por onde a luz chega à superfície), mesmo sendo em uma única direção, vai produzir 
diversos ângulos de reflexão (o ângulo por onde a luz “sai” da superfície), espalhando 
a luz para diferentes posições.

Imagem disponível em: https://bit.ly/2sGXO4P Acesso em: 27 de mai.2018.
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Refração

Quando ondas se movem da água profunda para água rasa, elas 
mudam de sentido e perdem velocidade;  a luz muda de sentido 
quando muda do ar para água ou do ar pelo vidro.

Os meios por onde a luz se propaga são classificados de acordo 
com a forma como ela se comporta ao ser incidida em cada um 
deles: transparente, translúcido e opaco.

● Meio transparente: permite a passagem da luz e os objetos 
podem ser observados através deles. Ex.: o ar, a água, o vidro, o 
vácuo e cristais perfeitamente sólidos.

● Meio translúcido:  permite a passagem de uma parte da luz 
incidente e, por essa razão, os objetos não podem ser totalmente observados atravésdeles. Ex.: as nuvens, o papel vegetal, 
o vidro fosco e alguns plásticos. 

● Meio opaco: não permite a passagem de luz. Ex.: a madeira, as superfícies metálicas, a terra, o petróleo e a maior 
parte das rochas. 

 Se, em um aquário, colocamos uma barreira na metade dele com uma pequena fenda para que a água passee 
começamos a agitar a água de um dos lados, as ondas de água que passarem pela fenda serão muito mais organizadas do 
que as que estamos fazendo, criando um foco pontual. Quando colocamos duas fendas serão percebidas duas emissões de 
onda do outro lado, criando um padrão de interferência. 

Os picos de ondas que se cruzam migram para fora ao longo de linhas fixas. As duas ondas se interagem;  em cada 
interseção de picos, elas se reforçam para aumentar a amplitude da onda, chamamos isso de interferência construtiva;  
também existe interferência construtiva quando dois vales se encontram. Mas quando um pico encontra um vale ocorre 
uma interferência destrutiva, as ondas se cancelam e cria um ponto morto no padrão da onda.

https://www.youtube.com/watch?v=gqkSfAfyt30
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Imagem disponível em: https://bit.ly/2Lh2Oo Acesso em: 27 de mai.2018.
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Quando se trata de luz, iremos perceber que vão existir zonas mais claras e zonas escuras. As zonas claras são a crista da 
onda de luz que passa entre os espaços;  as zonas escuras são a interferência de uma onda na outra.

Essa característica da luz foi percebida por Thomas Young e ficou conhecida como a teoria das ondas de luz.

Louis Fizeau, no séc. XIX, conseguiu chegar bem próximo ao cálculo da velocidade de um feixe de luz. Ele aumentou a 
distância do experimento de Galileu para 16 km, fez um feixe de luz atingir uma lâmina de vidro de modo que ele fosse 
parcialmente refletido até um espelho. Ele colocou uma roda dentada entre a lâmina de vidro e o espelho de modo que 
pôde ir ajustando a velocidade da roda para que pudesse perceber a luz que era refletida do espelho ao passar pelos 
intervalos da roda dentada.

Bora refletir!

Você se lembra de que já falamos sobre a câmera obscura, certo? Que em uma caixa 
com um furo feito por um alfinete, vamos perceber que no lado oposto ao furo aparece 
a imagem do lado de fora.

O efeito de ondas pode ser percebido aqui também de outra forma.

Quanto menor for o furo, mais nítida será a imagem. Isso explica o efeito que conseguimos 
realizar de profundidade de campo com as lentes das máquinas fotográficas e filmadoras. 

Ao diminuirmos a abertura do diafragma, aumentamos a profundidade de campo deixando os objetos mais nítidos e quando 
aumentamos a abertura do diafragma conseguimos realizar com maior facilidade a sensação de desfoque.
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Imagem disponível em: https://bit.ly/2LVZf8i

Leon Foucault, ao utilizar um experimento parecido, conseguiu medir a velocidade da luz na água e Albert Michelson 
conseguiu chegar ainda mais perto do valor que utilizamos hoje para a velocidade da luz.

James Maxwell concebeu e apresentou uma hipótese de que a luz é uma onda formada por duas forças: a eletricidade e o 
magnetismo.

Nessa época já se sabia que quando a eletricidade passa por um fio, ela cria um campo magnético ao seu redor. Quando o 
fluxo do campo elétrico se altera, a intensidade do campo magnético também se altera. Sabia-se também, que quando a 
intensidade de um campo magnético é alterada, produz-se um campo elétrico que funciona em qualquer meio, inclusive no 
vácuo, como, por exemplo, um imã que continua funcionando mesmo embaixo d’água. E sabia-se que o campo magnético 
e o campo elétrico podem se reforçar indefinidamente somente quando se propagam a uma determinada velocidade por 
volta de 300 milhões de quilômetros por segundo, que foi a velocidade definida para a luz.
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Procurando encontrar uma comprovação física das ondas eletromagnéticas de Maxwell, Heinrich Hertzmontou um aparelho 
usando um transformador para aumentar a tensão e produzir uma faísca entre dois terminais. Essa faísca fez com que uma 
carga oscilasse para frente e para trás. Ao colocar um aro com as pontas quase se tocando, na frente do aparelho, Hertz 
percebeu que aparecia uma faísca entre essas pontas comprovando a teoria de Maxwell. 

Foi possível identificar que as ondas eletromagnéticas podem ser encontradas pelo comprimento de onda ou por sua 
frequência.
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A partir de 1845, com o trabalho de vários cientistas, cujos mais importantes são: Michael Faraday, James Clerk Maxwell e 
o Heinrich Hertz, se descobre e se estabelece que a luz é uma onda eletromagnética.

Uma onda eletromagnética é composta por um campo elétrico e por um campo magnético; esses campos estão oscilando, 
assumindo valores máximos e mínimos num certo intervalo de tempo, com uma certa frequência.

Outra característica é a velocidade de propagação; ela depende do meio e de todas as ondas eletromagnéticas quando 
estão no vácuo e viajam na mesma velocidade que ficou conhecida como velocidade da luz.

Dentro do espectro eletromagnético, a energia propagada que enxergamos é chamada de luz visível;  as energias propagadas 
que também estão no espectro eletromagnético e que não podemos enxergar são: raios gama, raios X, ultravioleta, 
infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio.

O espectro acaba sendo organizado por uma sequência de energia e penetração.

Por exemplo, as ondas de rádio possuem uma capacidade menor de energia que a luz; o raio gama possui penetração maior 
que a luz, ou seja, atravessa mais objetos; outra forma de organização é por ordem de frequência e do comprimento de 
onda.

A luz visível é a parte do espectro que o nosso olho consegue 
interpretar e as características dessa onda de luz visível que 
está chegando ao nosso olho afeta a interpretação. A frequência 
da onda que chega ao nosso olho determina a cor da luz visível 
que eu vou enxergar.

Então, o vermelho tem uma frequência diferente do azul e a 
amplitude da onda, o quanto ela oscila, (o tamanho do pico e 
o tamanho do vale) determina o brilho. Logo, se a luz brilhar 
mais é porque aquela onda vibra com maior amplitude, se 
a luz brilhar menos é porque aquela onda vibra com menor 
amplitude.
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As cores do espectro visível da luz são: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. São as cores que percebemos 
quando utilizamos o prisma para dividir a luz branca. Essa ordem não é aleatória, estão em ordem crescente de frequência, 
assim, o vermelho é a cor de menor frequência e o violeta eé a cor de maior frequência e em ordem decrescente de 
comprimento de onda, então o vermelho tem a menor frequência, mas tem o maior comprimento de onda. Já o violeta 
tem a maior frequência, mas tem o menor comprimento de onda.

No início do século 20, um físico alemão estudou um desses comportamentos da luz que não eram respondidos pelo modelo 
de onda. Max Planck estava interessado em como a energia era compartilhada por átomos e o espaço entre eles. A teoria 
eletromagnética não conseguia prever os resultados observados usando uma caixa fechada em que a radiação saltava de 
um lado para o outro, mas Planck descobriu o modo de prever, matematicamente, as observações reais da distribuição de 
energia.

Ele propôs que existem restrições na maneira de usar energia e que cada átomo pode emitir somente pacotes discretos 
mensuráveis de energia; ele chamou esse pacote de quantum. A energia de cada pacote, de cada quantum, é determinada 
pela frequência da radiação.

Albert Einstein aplicou esta ideia do quantum ao que é conhecido por efeito fotoelétrico, o que provou que o átomo emite 
a energia de um quantum, mas também provou que o mesmo átomo só pode absorver um pacote de um quantum. Dessa 
comprovação, ele definiu que a luz e as ondas eletromagnéticas emitiriam e absorveriam um pacote de energia chamado de 
fóton. E esse conceito de pacote é mais bem descrito não pelo conceito de onda, mas pelo conceito de partícula trazendo 
o conceito da dualidade do modelo de partícula e do modelo de onda.

Então ficou comprovado que a luz tem um comportamento de onda em algumas situações e tem o comportamento de 
partícula em outras situações. Essa característica é conhecida comodualidade onda-partícula.
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Saiba mais!

Para ver e fazer algumas experiências com a luz, assistaaos vídeos do Canal do Manual do 
Mundo.

Que vai ensinar a entortar um raio de luz: https://www.youtube.com/watch?v=gqkSfAfyt30

 Mostrar como a luz pode fazer curva na água

https://www.youtube.com/watch?v=F69tWoZa4ic

2.2. Luz natural e luz artificial

Quando estamos gravando, poderemos contar com dois tipos principais de luz: a natural e a artificial. A natural é a 
que é gerada ou refletida de fontes naturais, como o sol, a lua, raios; e a artificial é a luz gerada do grande número 
de equipamentos de iluminação disponíveis no mercado, tanto as que já estão instaladas no local quanto as que 
carregamos para a filmagem.

Luz natural

Para a filmagem de pessoas, poderemos utilizar as luzes naturais de forma a dar um ar mais realista à cena. Entender 
como o posicionamento das pessoas e objetos em relação à luz é importante.

● Janelas

○ A luz da janela de uma casa, às vezes, pode ser suficiente para iluminar a pessoa e construir um efeito mais 
dramático, mas lembre-se de que irá existir uma variação de iluminação entre essa pessoa e a parte interna da casa, 
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então,atenção para a fotometria, se necessário ilumine um pouco os objetos com um rebatedor ou uma fonte de luz mais 
fraca.

● Ao ar livre

○ Se você filmar com o sol diretamente atrás da pessoa, ou você terá uma silhueta da pessoa ou o cenário atrás 
dela ficará muito claro, se não for essa sua intenção, lembre-se de colocar o sol ligeiramente ao lado da parte de trás da 
máquina fotográfica.

○ Dias nublados podem render boas imagens, com uma luz mais suave, sem sombras fortes, mas ao mesmo tempo 
pode deixar sua imagem mais escura. Caso não seja possível ajustar a fotometria compensando os valores de diafragma e 
obturador ou ainda ajustando o ganho do ISO, basta combinar com uma fonte de luz artificial bem suave.

○ Crepúsculo é o instante em que o sol está próximo ao horizonte, pode ser tanto “ao nascer” ou “ao pôr”;  o céu 
adquire um tom de cor gradiente entre o dia e a noite. Esse é o período conhecido como “hora dourada” (um pouco antes 
do pôr do sol ou um pouco depois do sol nascer) “hora azul” (um pouco depois do sol se pôr e um pouco antes do sol nascer) 
ou ainda chamam de “hora mágica” por causa do brilho e cor muito característicos produzidos neste período.

Luz Artificial

Existe um grande número de fontes de luz artificiais, as mais usadas são:

● Incandescente

○ As lâmpadas de casa ou lâmpadas grandes de estúdios de gravação possuem um filamento parecido com uma mola, 
feito de tungstênio, que quando aquecido gera uma luz avermelhada ou amarelada.

● Halógena

○ São lâmpadas incandescentes e também possuem um filamento de tungstênio, mas possuem um gás halógeno com 
iodo ou bromo. Recomenda-se não tocar o bulbo, o vidro da lâmpada com os dedos, mesmo quando desligada, para evitar 
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que a lâmpada engordure, superaqueça e estrague mais rápido; ela costuma produzir um tom um pouco mais amarelado 
que a fluorescente.

○ 

● Fluorescente

○ Também conhecidas como lâmpadas de escritório ou lâmpadas econômicas. Dois modelos são mais usados: o grande 
tubo, realmente usado em luminárias em escritórios que costumam ter uma temperatura de cor mais azulada e as lâmpadas 
fluorescentes compactas ou CFL que costumam ter três temperaturas de cor: branca, amarela e azul. Essas lâmpadas 
possuem um vapor de mercúrio que quando aquecida emite uma luz ultravioleta que só enxergamos devido ao revestimento 
do tubo, usando o fenômeno da fluorescência.

● LED

○ Sigla de Diodos Emissores de Luz, em inglês,  também podem vir de duas maneiras com uma sequência de pequenos 
diodos, parecidos com minilâmpadas ou com esses diodos parecidos com quadradinhos amarelos; todas funcionam da 
mesma maneira: quando energizados aquecem o gás e emitem a luz; também costumam ter três temperaturas de cor: 
branca, amarela e azul. 

Saiba mais!

Veja a comparação das luzes artificiais caseiras para a gravação em mais um vídeo do Manual 
do Mundo: https://www.youtube.com/watch?v=qtsYcq-u3J0



41

2.3. Fotometria e balanço de branco

Temperatura de cor

Na disciplina de Fotografia, vimos o gráfico de Max Planck sobre a relação das cores e a temperatura de cor. A escala de 
Planck demonstra a aparência de cor que a luz adquire de acordo com a energia da fonte de luz emitida.

Observe o gráfico abaixo e repare que a onda azul possui um comprimento de onda menor que a onda vermelha;  iremos 
voltar nesse ponto ao falarmos sobre as cores.

Mostrando mais uma vezo gráfico apresentado na disciplina de 
Fotografia, podemos observar como a cor da luz vai mudando conforme 
a temperatura aumenta.  A primeira parte da coluna mostra os 
equipamentos de iluminação e as luzes naturais em algumas variações 
do dia. A segunda coluna apresenta o ajuste automático de balanço de 
branco (AWB) e só vai funcionar para cores na faixa entre 3000 a 7000 
kelvin, ou seja, de uma lâmpada incandescente antiga até um dia de 
sol com algumas nuvens no céu. A terceira coluna mostra a relação 
dos ajustes pré-definidos (presets), mostrando a temperatura de cor 
ajustada para cada símbolo que costuma vir na máquina.  A quarta 

coluna se refere a um botão que existe em algumas máquinas baseado na escala kelvin (K) para a realização de um ajuste 
fino, mas para usá-los de maneira mais adequada, você precisa ter um maior domínio dessa relação fonte de energia/
temperatura de cor. A quinta coluna apresenta a possibilidade de um ajuste personalizado do balanço de branco (Custom 
ou     )
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Disponível em: https://goo.gl/xHhaEV Acesso em: 20 de fev.2018.
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Fique Ligado!

Vamos lembrar o que vimos na disciplina de fotografia: a temperatura de cor do sol varia de 
acordo com vários fatores físicos na atmosfera, mas em um ambiente sem poluição e sem 
chuva temos:  a “hora dourada” (um pouco antes do pôr do sol ou um pouco depois do sol 
nascer) com tons mais avermelhados e uma luz suave; a “hora azul” (um pouco depois do 
sol se pôr e um pouco antes do sol nascer) com tons mais azulados e com luz suave; já o sol 
do meio dia produz uma luz dura e tons mais azulados.

A gente não costuma perceber essa mudança porque nosso olho se adapta automaticamente às mudanças. E só vamos 
perceber a diferença caso a mudança seja rápida demais. Vamos explicar melhor: você está carregando o roteiro impresso 
do seu filme, se forem papéis brancos, você vai enxergá-los brancos mesmo que você esteja dentro de casa, na rua  durante 
o dia, em um escritório bem iluminado ou mesmo se estiver iluminado pelos postes da rua à noite.

Mas se você prestar atenção  vai conseguir perceber essa diferença.

Disponível em: 
https://bit.ly/2Ju1wZS 

Acesso em: 20 de fev.2018.



44

Você pode ajustara referência de branco na câmera. Seria como avisar para a máquina que o branco não está tão branco 
assim e precisa ser corrigido. Para isso, em alguns ambientes basta usar o ajuste AWB automático, mas dependendo da luz 
pode ocorrer uma variação que a máquina vai perceber e ficar realizando um ajuste após o outro enquanto você filma. 
Outra opção é utilizar um papel branco como referência enquanto aperta o botão de ajuste personalizável

(    ) ou no menu WB Personalizado da máquina. Caso você já possua um maior domínio da escala de temperatura de cor, 
pode usar o ajuste em Kelvin se a máquina o possuir.

Recomendamos o ajuste antes da filmagem para otimizar o tempo de edição, afinal, entregar um produto que vai precisar 
de poucos ajustes deixa tudo muito mais rápido.

2.4. Cores

Sir Isaac Newton descobriu que a luz do sol é composta de várias luzes quando fez um raio de luz passar por um prisma. As 
ondas luminosas possuem comprimentos distintos e a interação da luz com o objeto produz uma energia diferente e que 
reflete uma determinada forma de comprimento de onda que é a cor da luz que enxergamos. Dessa maneira, a cor de um 
objeto é a cor que é refletida. 

Se um objeto é visto na cor vermelha significa que ele absorve todas as cores da fonte de luz e reflete a cor vermelha e o 
mesmo acontece para as outras cores.

A cor branca não existe como luz, ela, na verdade, acontece quando o objeto reflete todas as luzes ao mesmo tempo; a cor 
preta acontece quando o objeto não reflete as cores ou quando reflete, mas com bem pouca luz, aí teremos a impressão da 
cor preta. Por exemplo, um objeto na cor azul em um ambiente de pouca luz irá refletir muito pouco e teremos a sensação 
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que o objeto tem a cor preta.

Na ilustração, a seguir, o corpo vermelho é atingido por uma luz puramente vermelha e reflete essa cor, mas no caso do 
corpo azul, atingido por uma luz puramente verde, ele vai parecer preto. Os corpos amarelos e verdes atingidos por uma 
luz branca vão refletir apenas as suas cores. O corpo branco em uma luz branca reflete todas as cores e enxergarmos todas 
elas refletidas, ou seja, branco. O corpo preto não reflete luz nenhuma, independente da luz que o atingir. 

O que muda no raio de luz para podermos ver cores diferentes é a frequência;  o comportamento  que a onda da luz possui, 
faz com que ela tenha essa propagação ondulatória;  se a vibração é devagar,  a luz chega com uma determinada cor, se 
for mais rápida, interpreta como outra cor. 

O vermelho possui uma frequência pequena e, por consequência, um comprimento de onda maior, já o violeta possui uma 
frequência maior e um comprimento de onda menor.

Disponível em: https://bit.ly/2Jp8f7H Acesso em: 20 de fev.2018.
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O sistema utilizado por processadores das máquinas filmadoras e fotográficas o RGB (red, green, blue - ou vermelho, verde, 
azul) se utiliza das cores primárias do sistema cor luz (que é diferente do sistema de cor pigmento que, ao misturar todas 
as cores, teremos o preto).

Imagem disponível em: https://bit.ly/2hy9HIS Acesso em: 27 de mai.2018.

Imagem disponível em: https://bit.ly/2LY79Os Acesso em: 27 de mai.2018.
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Características

Todas as cores apresentam três características: matiz, tom e intensidade.

Matiz é relativo ao comprimento da onda de luz que o objeto reflete, logo, é o que define a cor. Azul, vermelho e amarelo 
são matizes. Quando misturamos azul e amarelo, criamos outro matiz: verde. Em resumo, as cores primárias são matizes, 
assim como as secundárias e terciárias. A mistura de matizes dá origem a outro matiz.

Saturação (ou tom) refere-se à maior ou menor quantidade de luz presente na cor. Ao adicionarmos preto a um matiz, ele 
fica gradualmente mais escuro. Essa graduação é conhecida como escala tonal. Acrescentando branco a um matiz, obtemos 
escalas tonais mais claras.

Brilho (ou intensidade) tem a ver com o brilho da cor. Um matiz de intensidade alta é vívido, brilhante, como o amarelo. 
Um matiz de intensidade baixa é mais apagado, como as cores pastéis.

Bora rever!

Nesta unidade, vimos que a luz se comporta tanto como matéria, tanto como onda e isso 
auxilia na compreensão de alguns fenômenos da luz.

Suas características de refração, reflexão geométrica e o espectro de luz visível são as 
mais importantes para o momento de ajuste de luzes para gravação.

Vimos, também, as características das luzes naturais e artificiais e sua relação com a 
temperatura de core a necessidade de realizar o balanço de branco correto.

Por último, aprendemos sobresistema de cor da luz que é conhecido como aditivo, isto é, que a soma das luzes nos 
fornecerá uma luz branca e que os objetos possuem a cor de acordo com a quantidade de luzes que refletem. Vimos ainda 
as principais características das cores: matiz, brilho e saturação.
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ORIENTAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Disponível em: https://bit.ly/2JdywX3
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3.1. Orientações para iluminação

Seja para realização de documentário ou de um programa de entrevistas ou 
mesmo depoimento em um casamento, é importante ter uma boa iluminação para 
acrescentar valor a essa produção.

A iluminação vai depender da iluminação do ambiente onde você está filmando, do 
número de pessoas que aparecem na imagem, do tempo que você tem disponível 
para preparar a iluminação, do dinheiro que você tem disponível para adquirir 
equipamentos e do estilo estético que você deseja para a imagem.

A parte mais importante de entender a iluminação é prestar atenção onde tem luz e 
onde tem sombra ,como elas afetam o rosto das personagens e a superfície dos objetos. 
A primeira recomendação é que você perceba as luzes do ambiente e como elas estão 
funcionando nas pessoas e nos objetos. Identifique qual a fonte de iluminação. Nós 
temos uma luz natural, que é a luz do sol, e uma luz artificial que é produzida pelos 

ORIENTAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
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vários tipos de lâmpadas que temos. A luz do sol vai variar de intensidade de acordo com o dia.  Logo no amanhecer 
ou no entardecer, a luz do sol é mais suave, produz menos sombras; conforme chegamos perto do meio do dia, as 
sombras vão se intensificando, produzindo uma marcação mais precisa onde está iluminado e onde está escuro. A 
luz artificial vai variar de intensidade de acordo com o material que produz a energia que gera a luz. Podemos ter 
lâmpadas de tungstênio, fluorescente, de vapor de mercúrio, halógenas, dicróicas, LED, entre outras. Cada uma 
delas irá produzir sombras mais intensas ou menos intensas de acordo com sua potência.

Podemos dizer também que existe a luz ambiente que é toda iluminação que faz parte do local, a soma das luzes 
naturais e das luzes artificiais dentro de uma casa ou em um parque, por exemplo.

Fique Ligado!

Volte na unidade anterior para relembrar que cada luz pode possuir uma temperatura de cor 
diferente e como isso afeta a nossa imagem
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A intensidade de luz ou intensidade das sombras é um conceito muito importante para uma filmagem; nós podemos 
dividir essa intensidade em duas. Costumamos dizer que a luz que incide de uma maneira direta sobre um objeto e 
produz uma sombra muito marcada, muito forte é uma luz dura. Aquela luz que produz uma sombra mais dispersa 
e que não conseguimos identificar com precisão onde ela começa e onde ela termina, nós chamamos de luz suave.

Normalmente, utilizamos a luz dura ou sombra dura para criar um efeito mais dramático, para trazer uma ideia 
de mistério, para dar um ar de sensualidade ou mesmo de perigo.  Mas essa é uma luz que costuma realçar os 
volumes, as rugas irão aparecer um pouco mais, as curvas e quinas ficarão mais marcadas, dessa forma, devemos 
tomar o cuidado para que isso não prejudique a imagem das pessoas e dos objetos;  a luz dura pode e deve 
ser usada de acordo com uma referência estética e foi muito comum para filmes noir, expressionistas ou ainda 
para trabalhar o mistério e sedução.  A luz difusa ou a sombra difusa costuma ser utilizada para produzir uma 
homogeneidade na imagem de modo a não destacar tanto a superfície dos objetos, é a muito utilizada para filmes 
institucionais e propagandas.

Imagem disponível em: < https://bit.ly/2sJj5uQ>. Acesso em: 17 de mai.2018>Acesso em: 27 de mai.2018.
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Luz Dura: Criando efeito dramático do personagem de Mickey Rourke no filme Sin City - A cidade do pecado (2005)

Imagem disponível em: <https://bit.ly/2JxqkAs>. Acesso em: 17 de mai.2018>Acesso em: 27 de mai.2018.
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Luz suave: em um momento do difuso relacionamento melancólico que as personagens de Pierre Niney e Paula 
Beer no filme Frantz (2017)

Imagem disponível em: <https://bit.ly/2kTyDbW>. Acesso em: 17 de mai.2018>.Acesso em: 27 de mai.2018.
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Com luzes artificiais, nós produzimos uma luz suave quando afastamos a fonte de luz das pessoas e dos objetos; 
produzimos uma luz dura quando aproximamos a luz das pessoas ou dos objetos.  Caso você não tenha distância 
para afastar a fonte de luz, você pode utilizar um difusor na frente da luz.  Um difusor nada mais é do que o 
material translúcido colocado na frente do refletor, normalmente, é um tecido fino, mas pode ser utilizada 
também uma placa  acrílica semitransparente ou algum outro material que deixe pouca luz passar.  Você pode 
utilizar também um rebatedor ou, ainda, ou refletores diferentes com potências diferentes para cada objeto ou 
pessoa a ser iluminada.

High Key e Low Key

Dentre as técnicas de iluminação, iremos utilizar a variação de tons claros e tons escuros para construir significados, 
trazer o ar de mistério e suspense ou o ar de paz, tranquilidade, alegria. Quando trabalharmos de maneira intensa 
com a variação de tons ou a falta dela, estaremos usando a técnica de Low Key e High Key.

Quando usamos a luz suave de maneira 
a tirar quase todas as sombras, ou seja, 
diminuindo a variação de tons claros 
e escuros, estamos usando a High Key. 
Normalmente usada para transmitir alegria, 
tranquilidade, jovialidade, calmaria e até 
um efeito de sonhos, fluído ou de amor 
idílico.

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2, de 2011).
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Mas atenção para não deixar a imagem superexposta. Faça a fotometria de maneira correta, por isso, aqui vão 
algumas orientações para realizar imagens High Key:

● Sempre que possível utilize fundos claros ou brancos;

● Aproveite muito os ambientes com iluminação natural e, em estúdio, utilize luzes difusas de alta potência;

● Seu objetivo é evitar criar sombras, caso elas apareçam, estas devem estar muito suaves;

● Ilumine todo o espaço que está sendo filmado para não criar discrepâncias;

● Observe os contrastes inevitáveis, como cabelos e sombras das pessoas e trabalhe em sua suavização;

● Muita atenção para a escolha do figurino, também claros e em tons próximos aos do cenário.

Quando usamos a luz dura, iremos usar as sombras a nosso favor, ou seja, aumentamos a variação entre tons 
claros e tons escuros, estamos usando a técnica de Low Key. Essa técnica vai ajudar a criar uma atmosfera de 
suspense, mistério, terror, violência ou, ainda, sensual e sedutora.

Batman: O cavaleiro das trevas (The Dark Knight, de 2008). 
Disponível em: <https://bit.ly/2kTdkXM>. Acesso em: 17 de mai.2018.
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Aqui, também, você deve ter cuidado para não deixar a sua imagem subexposta.Faça a fotometria de maneira 
correta, por isso, aqui vão algumas orientações para realizar imagens Low Key:

● Use cores escuras para os fundos da imagem na hora de compor os ambientes;

● Dê preferência a  ambientes com pouca luz ou, em estúdio, use luzes mais pontuais;

● Mantenha o resto nas sombras;

● Se for fazer com luz ambiente, marque o chão e oriente bem toda a equipe sobre posicionamentos de 
atores e atrizes assim como ângulos de filmagem;

● Muita atenção para a escolha do figurino, também escuros e em tons próximos aos do cenário.

Direcionamento da luz

A luz é importante para a imagem, pois ela será a responsável 
por realçar ou suavizar os relevos, os contrastes de cor, as 
sombras e, inclusive, as distâncias. Antes de qualquer coisa, 
vamos imaginar que a luz é sempre em relação ao objeto/
pessoa visto de frente;  podemos tanto falar em luz lateral, 
quanto ser um pouco mais específico e dizer que a luz está 
a 45º. Para facilitar, vamos imaginar que debaixo da pessoa 
existe um transferidor, aquela régua de graus dos ângulos.
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Luz Frontal

Luz posicionada de frente à pessoa, normalmente, fica acima da câmera, mas pode estar um pouco à frente ou 
um pouco para trás. Você vai perceber que as rugas e marcas de expressão somem, assim como a pessoa parece 
um pouco achatada. Isso se deve ao fato de que o que nos dá a impressão de profundidade são as sombras que, 
nesse caso, vão aparecer muito pouco. Para diminuir esse efeito, coloque a luz acima da linha dos olhos da pessoa, 
pouca coisa acima da cabeça e apontada para baixo para aparecer um pouquinho de sombra embaixo do queixo.
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Luz Lateral

Luz posicionada em um dos lados do objeto ou da pessoa. Perceba a sombra na lateral do rosto, conforme você 
levar a luz para o lado, maior essa sombra irá ficar. Ela produz uma mistura dos destaques e das sombras, ambos 
ajudam a enfatizar a profundidade e a textura da foto.
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Contraluz

Luz posicionada atrás da pessoa; inicialmente, vai ser um pouco complicado você fazer a fotometria ideal, mas é 
uma luz muito útil para criar silhuetas ou aqueles raios de luz vazando para a lente, o flare.
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Luz Inferior

Luz posicionada abaixo da pessoa; ela vai produzir sombras muito marcadas e é pouco usada para produções de 
vídeo, com exceção de filmes de terror. Muito cuidado para não jogar a luz diretamente nos olhos das pessoas que 
você vai filmar, dependendo da potência da luz, ela pode prejudicar a visão.
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Luz Superior

Luz posicionada logo acima da pessoa, como um dia de sol a pino ou em um ambiente fechado; costuma deixar 
uma sombra nos olhos que é conhecida como máscara de guaxinim. Também são pouco utilizadas em produções 
de vídeo, mas se não houver jeito de mudar a posição da luz, o ideal é usar uma luz complementar para tirar 
essas sombras.
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3.2. Primeiros passos para configuração da luz

CONHEÇA O LOCAL

Não importa se você está fazendo um programa de entrevistas, um documentário 
ou uma ficção.  Se você é a pessoa responsável pela iluminação, é muito importante 
que você conheça o ambiente com antecedência.  Visite o local no horário que foi 
combinado para a equipe gravar. Observe de onde vêm as luzes naturais e artificiais.  
De preferência, leve um equipamento para que você possa filmar ou fotografar o 
ambiente e realizar alguns testes.

UTILIZE UM MONITOR AUXILIAR

Sempre que possível tenha um monitor ligado ao equipamento que está gravando, 
assim, toda equipe pode prestar mais atenção nos detalhes daquilo que está sendo 
filmado. A direção de fotografia pode olhar com mais detalhes os enquadramentos 
e os planos, quem estiver dirigindo o filme vai ter uma ideia melhor de como a 
imagem vai aparecer na tela e fica mais fácil identificar, em uma tela maior, quais 
são os lugares que estão mais escuros, mas que não deveriam estar, quais são os 
lugares que estão mais claros do que deveriam e, assim, ter uma atenção maior em 
relação à fotometria.
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CONHEÇA AS LUZES DO AMBIENTE

Sempre que possível, descubra onde ficam os controles da iluminação, os interruptores em uma casa ou controle 
de luz de um auditório para ter uma precisão maior de como irão funcionar as luzes que você vai usar. Posicione 
seu equipamento de iluminação, desligue as luzes do ambiente.  Acenda um refletor, observe como as sombras 
funcionam, se o equipamento ilumina perfeitamente do jeito que você deseja; caso seja necessário, acenda  
um refletor auxiliar, realize o ajuste de potência  se a luz será difusa ou dura, verifique a necessidade de luzes 
auxiliares e realize o ajuste.  Para um ajuste fino, desligue os refletores e deixe somente a luz do refletor que 
você deseja reposicionar.

CUIDADO COM VAZAMENTO DE LUZ

Cuide, inicialmente, das luzes naturais, verifique a possibilidade e a necessidade de utilizar cortinas, panos 
escuros, sacos, jornais, cartolinas ou aquilo que for necessário para tampar uma luz do sol indesejada.  Depois 
disso, verifique se os seus refletores não estão iluminando lugares indesejados ou se não estão atrapalhando outra 
iluminação, utilize as tapadeiras para esse controle.

POSICIONANDO O EQUIPAMENTO

Atenção especial com o local onde o equipamento vai ficar. Não cansamos de repetir: cuidado para não deixar 
os equipamentos de iluminação próximos a objetos inflamáveis.  Cuidado também para que o tripé não fique em 
um local onde vai acontecer uma movimentação muito grande de pessoas para que elas não tropecem, não se 
machuquem e não estraguem o equipamento. Atenção, também, em como os cabos estão posicionados, lembre-
se de evitar dobras e gambiarras.  Conecte todos os cabos de energia nas tomadas, avise para o restante da 
equipe que irá ligar as luzes e acenda uma por uma.
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POSICIONAMENTO DAS PESSOAS

Peça para que atores e atrizes se posicionem em suas marcações e faça uma simulação dos seus movimentos.  
Verifique se precisa ajustar alguma luz de acordo com o enquadramento sugerido pela direção de fotografia.  
Primeiro você deve prestar atenção em como atores e atrizes ficarão posicionados, dependendo do movimento de 
câmera e das pessoas, pode ser necessário uma luz extra. Depois verifique como as sombras de atores e atrizes 
estão afetando o cenário, pode ser necessária uma luz auxiliar para tirar essas sombras.

Fresnel 

Possui uma lente de vidro que auxilia a focalizar o feixe de luz podendo ser 
pontual (estreito) ou difuso (amplo). A lâmpada é móvel dentro do fresnel 
e, ao ser aproximada da lente, seu foco abrange uma área maior do que se 
for afastada da lente. Há fresnéis de várias potências, desde 100 watts até 
10.000, 15.000 e até 20.000 watts. Fresnéis são luzes semidifusas, quando 
o foco está aberto, e duras, quando o foco está fechado. 

3.3. Tipos de refletores e outros equipamentos

Imagem disponível em: <https://gobos.com.br/
wp-content/uploads/2019/07/Fresnel_GDB_COB_
LED_150_1.png>. Acesso em: 2 de março de 2021
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Refletor aberto ou open face

Não possui lente de vidro na frente da lâmpada. Lembre-se de usar uma 
tela de proteção.

Refletor fluorescente 

Costuma ser mais leve e esquentar menos que os refletores de 
tungstênio acima.   Existem refletores com uma, duas ou quatro 
lâmpadas. 

Imagem disponível em: <https://bit.
ly/2kVZmER>. Acesso em: 18 de mai.2018

Imagem disponível em: <https://bit.ly/2sOT5yi>. Acesso em: 18 
de mai.2018
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Refletor de LED 

Além de ser mais leve que os refletores fluorescentes, ele é mais resistente. 

Brut Mini-Brut, Brut e Maxi-Brut

É uma espécie de “calha” de luz, onde uma série de “faróis” são colocados 
em série ou paralelos, de 2 em 2, 3 em 3, 6 em 6 e até mais, promovendo 
uma luz muito intensa e aberta. Os maiores são chamados Maxi-Brut. É 
luz dura, mas, geralmente, quando usada em estúdio, ela é rebatida para 
funcionar como luz geral ou luz de enchimento, pois produz luz muito 
forte. Em pequenas produções se usa o Mini-Brut, de três séries de 2 
faróis.

Imagem disponível em: <https://
bit.ly/2Jjj4EP>. Acesso em: 18 de 
mai.2018

Imagem disponível em: <https://bit.ly/2JwcAWK>. Acesso 
em: 18 de mai.2018
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Spot 

É também chamado de “marmita” pelo formato característico retangular, 
mas possui vasta nomenclatura e não existe um consenso sobre como 
chamá-lo para que todos saibam que falamos dele. De qualquer maneira, 
é luz aberta que se utiliza de uma lâmpada de quartzo (halógena), muito 
utilizada em casamentos e batizados, sempre atrás do sujeito que está 
com a câmera de vídeo. É luz dura e geralmente é usada com difusores na 
frente. Há também Spots que não possuem o formato “marmita” e daí a 
confusão. Alguns deles utilizam de lâmpadas Photo Flood.

Tapadeira 

 Também conhecida como bandoors, a tapadeira é usada para controlar a luz.  Cada 
uma das abas pode ser aberta ou fechada para controlar até onde a luz está indo

I m a g e m 
disponível em: <https://bit.ly/2OkX1F2>. Acesso em: 3 de 
março de 2021

Imagem disponível em: <https://
bit.ly/2kTQJul>. Acesso em: 18 de 
mai.2018
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Difusor 

Um difusor pode ser de gelatina (um plástico duro)ou deum tecido resistente ao 
calor semitransparente.  Ele deve ser colocado em frente a uma fonte de luz para 
suavizar.

Rebatedor 

Pode ser de tecido (na cor branca, prata, ou dourada) ou até um pedaço de 
isopor.  Você deve posicioná-lo de forma que a luz principal dura atinja essa 
superfície clara e seja redirecionada para o objeto ou personagem.

Imagem disponível em: <https://bit.
ly/2JzAwse>. Acesso em: 18 de mai.2018

Imagem disponível em: <https://bit.ly/3rfcrJC>. 
Acesso em: 3n de março de 2021
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Sombrinha 

É uma mistura de difusor e rebatedor.  Posicionada na frente de um refletor a luz 
projetada por ela será mais difusa e mais ampla

Gelatinas 

São encaixadas ou pregadas em um bandoor. As mais usadas para vídeos são a CTB 
(temperatura de cor azul) e a CTO (temperatura de cor laranja) que vão te ajudar 
a simular uma luz do dia mais quente ou uma luz noturna ou luz de interior;  a ND 
(Densidade Neutra)  vai ajudar a “escurecer” uma luz, diminuindo a intensidade do 
brilho. 

Imagem disponível em: <https://bit.
ly/2JfRMTV>. Acesso em: 18 de mai.2018

Imagem disponível em: <https://bit.
ly/3qbw9oz>. Acesso em: 3 de março de 
2021
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Bora rever!

Nesta unidade vimos os equipamentos básicos de iluminação: os refletores (fresnel, brut e 
os materiais complementares: gelatinas, difusores e rebatedores).

Não se esqueça da devida orientação à equipe, posicionamentos para evitar esbarrões no 
equipamento e sombras na hora da gravação. 

Na hora de configurar a luz, lembre-se de observar o ambiente e quantas e quais luzes 
serão necessárias.

Observe como está a relação entre luz e sombra: se está muito marcado por causa de uma luz dura ou menos marcado por 
causa de uma luz mais suave.
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CONFIGURAÇÕES DAS LUZES

“Only God Forgives”, de Nicolas Winding Refn. 
Disponível em https://bit.ly/1Eq4jX0
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Configurações das luzes

Luz, câmera, ação! Já com vontade de sair filmando? Vamos 
ver como configurar algumas luzes então!

Você sabia que o grito de luz, câmera, ação serve como 
confirmação para cada equipe? Equipe de eletricistas 
confirma e acendem as luzes, a direção de fotografia aperta 
o rec da máquina e atores e atrizes tomam o último fôlego 
para começar a atuação.

Nesta unidade, iremos ver as 4 principais luzes e como 
combiná-las para diversos efeitos.
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Luz principal

A luz principal é responsável por iluminar a maior parte da cena ou por fornecer a melhor iluminação para o 
personagem.  Você pode utilizar a luz ambiente como uma luz principal, a luz natural ou mesmo uma luz artificial 
específica, tudo depende do local de onde você está filmando e dos recursos que você tem disponíveis.  A partir 
do ajuste que você tiver como luz principal, você pode definir outras luzes auxiliares. Dê prioridade de possuir 
uma luz suave e difusa que ilumine de maneira homogênea seus personagens e cenário.

Se você estiver utilizando uma luz artificial, pode utilizar algum dos refletores ou mesmo uma lâmpada em um 
abajur caseiro posicionada mais próximo da personagem.  Inicialmente, posicione essa luz em um ângulo de 45 
graus em relação à lateral do personagem em uma direção vindo um pouco acima na altura dos olhos e verifique 
se ela ilumina adequadamente; vá mudando as luzes de lugar e observando como as sombras afetam a pessoa e o 
cenário.  Lembre-se de controlar a intensidade da luz e de utilizar as tapadeiras para iluminar apenas aquilo que 
você deseja;  caso seja necessário, utilize os difusores para suavizar ainda mais.
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Luz de cabelo 

Também conhecida como backlight, ou luz de contorno, a luz de cabelo costuma ser utilizada para aumentar 
o destaque dos personagens em relação ao fundo, aumentando o contraste entre eles. Essa luz deve iluminar 
cabeça, pescoço e ombros formando um halo luminoso. Pode ser usada ainda para adicionar o efeito estético 
mais elaborado da produção.  Para isso, posicione uma fonte de luz com o foco direcionado, através de um 
fresnel, snoot ou uma fonte de luz pequena atrás e acima da pessoa.  Lembre-se de que, como essa iluminação 
é mais pontual, ela vai funcionar melhor nas cenas em que as pessoas não saiam do lugar, como em um close ou 
em primeiro plano. Em cenas mais abertas e com maior movimento, é necessária uma maior atenção para que a 
distância na qual  o refletor precisa ficar, não projete a iluminação  em lugares indesejados ou produza sombras 
desnecessárias. Você ainda pode usar a luz do sol para esse efeito em cenas externas.
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Luz de fundo 

Sempre que possível, direcione uma luz específica para iluminar o fundo da cena de forma a permitir o contraste 
e a correta fotometria entre personagem e cenário.  Para isso, posicione um refletor que produza uma luz mais 
ampla e controle essa dispersão de luz através das tapadeiras. Lembre-se de que aqui você pode colocar uma 
gelatina colorida para alterar a cor do ambiente, dando uma sensação de mais calor ou de mais frio.  Você pode 
simular alguns efeitos como, por exemplo, o efeito da luz passando por uma janela, usando um gobo ou um cookie. 

Para fazer o cookie, você precisa de uma cartolina, depois é só recortá-la utilizando a sequência de formatos que 
quiser ou que achar que vale a pena para o seu filme.  Posicione a cartolina recortada na frente do refletor, de 
preferência um fresnel,e controle a intensidade da sombra ajustando a distância da cartolina até o fresnel e o 
foco do feixe de luz do fresnel, tendo cuidado para não deixar a luz vazar, iluminando outras áreas do seu cenário.



76

Luz de preenchimento 

A luz de preenchimento é utilizada para retirar as sombras indesejadas do rosto das pessoas que estão sendo 
filmadas, suavizando a luz. Você precisa observar onde estão essas sombras, como elas estão atrapalhando a sua 
imagem, para daí posicionar a luz corretamente.  Se você estiver filmando em um ambiente externo por volta do 
meio-dia ou mesmo em alguns ambientes fechados e você deseja aproveitar a luz ambiente, elas podem gerar 
sombras nas órbitas oculares, conhecidas como olho de guaxinim; para resolver isso, basta utilizar uma luz de 
preenchimento difusa, suave, vindo de baixo. Analise se é necessário montar outra luz desta outra posição ou se 
colocar o rebatedor utilizando a própria luz principal é suficiente.
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Configuração de iluminação caseira

Estamos chamando de iluminação caseira considerando que você está aproveitando a iluminação que está no 
local: as luzes da sala e um abajur. Coloque também um rebatedor direcionando um pouco da luz do abajur para 
o rosto da pessoa. Muito possivelmente você ainda terá uma iluminação mais escura, então abra mais o diafragma 
e aumente um pouco do ISO.

Você vai precisar de: 1 abajur ou uma luminária direcionável, 1 rebatedor
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Iluminação básica ou iluminação de 1 ponto

Caso você só possua uma fonte de luz, não se desespere. Coloque a luz a uns 15º ou a 30º graus em relação à 
pessoa e coloque um rebatedor do outro lado para completar a iluminação. 

Vai funcionar tanto para entrevistas quanto para uma estética que possua uma semelhança maior com a luz 
ambiente.

Você vai precisar de: 1 luz principal, 1 rebatedor, 1 backdrop
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Iluminação de 4 pontos

Esta também é uma iluminação padrão; pode ser usada para entrevistas, documentários e mesmo para ficção em 
cenas que você quiser dar um ar mais elaborado ou criar o efeito de uma persiana, por exemplo.

Você vai precisar de: 1 luz principal, 1 luz de preenchimento, 1 luz de cabelo, 1 luz de fundo, Gelatinas, Cookie
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Nesse caso, usamos um efeito com sombras chamado de cookie, que nada mais é que uma cartolina recortada 
com desenhos geométricos que transmitem o efeito que você deseja. Desde um efeito que simule uma persiana, 
quanto um efeito mais abstrato. Usado tanto para entrevistas quanto para filmes de ficção, simulando janelas, 
persianas ou algo que projete uma sombra importante para a cena. É mais fácil ser realizado utilizando um 
fresnel, mas outros refletores também podem ser tentados.

Atenção: a cartolina pode pegar fogo se ficar muito próxima do refletor, portanto, mantenha-a a uma distância 
que produza o efeito e sempre fique de olho.

Saiba mais!

Saiba como preparar uma cartolina para criar um efeito cookie:

https://www.youtube.com/watch?v=DwXqOcxeLCg
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Luz para anonimato

Caso você esteja fazendo um vídeo documentário e queira preservar a identidade de uma pessoa ou mesmo em 
um filme de ficção para criar um clima de mistério, a iluminação com silhueta é uma possibilidade. No caso de 
vídeos que exijam a segurança da pessoa entrevistada, a distorção de voz também é comum.

Você vai precisar de: Uma luz de fundo
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Luz principal + luz da janela

Essa é outra configuração que aproveita a iluminação ambiente. Com uma pequena fonte de luz, por vezes 
caseira, você pode realizar o ajuste de luz suficiente para filmar próximo a uma janela. Se for uma filmagem 
noturna, certifique-se de que a luz da janela seja suficiente para servir ou como luz de cabelo ou como luz de 
preenchimento, caso contrário você precisará de mais um ponto de luz.

Como as outras iluminações, essa pode ser utilizada tanto para um documentário quanto para uma ficção com 
uma estética mais próxima à luz ambiente. 

Lembre-se de que a luz principal não deve ser tão forte ou você terá dificuldades em combinar a fotometria da 
área interna com a fotometria da área externa.

Dependendo da altura do andar onde 
fica a locação, será preciso realizar 
um plongé e para pegar a rua do lado 
de fora.

Você vai precisar de: 1 janela grande, 
1 luz principal, Gelatinas, Filtro 
Polarizador na lente da câmera
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Luz para dois personagens

Em uma entrevista com dois personagens ou em uma cena do filme com a interação de duas pessoas, a sua iluminação 
pode ser uma luz principal para cada um deles, de acordo com o movimento final.  Esta configuração funciona 
quando os personagens estão mais próximos; caso eles estejam sentados mais distantes e forem enquadrados 
separados com um plano e um contra plano, você pode configurar primeiro a iluminação para um personagem e 
gravar todas as cenas com ele e, depois, montar a iluminação do outro personagem e gravar as cenas dele

As cenas com uma distância entre duas pessoas interagindo deve levar em consideração o plano, cuidando 
para que a iluminação cause a sensação correta da distância desses personagens em relação à fonte de luz da 
história. Por exemplo, se os dois personagens estão em um grande escritório bem iluminado, o posicionamento do 
equipamento deve ser homogêneo.

Se você está filmando em estúdio e a 
cena deve representar as pessoas sendo 
iluminadas só pela luz da rua em uma 
sala, quem estiver mais perto da janela 
deve receber uma iluminação mais 
intensa, do que a pessoa que está mais 
afastada posicione um refletor para 
representar a luz da rua e outro com 
menor potência e mais suave para a 
pessoa mais distante.

Você vai precisar de: 2 Luzes principais 
(1 para cada personagem), Luz de 
cabelo, Luz de fundo
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Iluminação com cenário noturno

Configurações de iluminação noturna podem e devem abusar do contraste com a iluminação atrás das personagens. 
As luzes das ruas, dos carros ou mesmo a iluminação ambiente vão enriquecer a cena.

No caso de luzes dos carros, lembre-se de posicionar a câmera de modo que não receba a luz dos faróis de maneira 
direta e de manter a equipe em segurança.

Muita atenção na temperatura de cor da sua iluminação de forma a coincidir ou se aproximar da iluminação da 
rua.

Você vai precisar de: 2 pequenas luzes principais, 1 luz de preenchimento, Luz da rua
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Iluminação com cenário residencial

Sempre que possível e, principalmente, quando esteja de acordo com a definição da direção de fotografia e 
direção de arte, utilize as luzes ambientes a seu favor.

Dê destaque aos abajures, telas de TV, luzes da janela, construindo uma iluminação mais atraente para sua 
imagem.

Para imagens na TV ou no computador tenha certeza de que você pode usar a imagem, consiga os direitos de uso, 
se for o caso. Se não for possível, você pode construir uma imagem específica para passar na TV da personagem.

Talvez seja necessário que a sua luz de fundo seja ampla o suficiente para iluminar todo o quadro atrás da 
personagem.

Você vai precisar de: Luz principal, Luz de cabelo, Luz de fundo
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Luz para Chroma-key

Quando queremos recortar a pessoa do fundo e colar em outra imagem ou quando queremos acrescentar imagens, 
estaremos realizando um processo conhecido como “Keying out” ou “Key” e iremos escolher uma cor-chave ou 
uma iluminação-chave.

Se escolhermos a luminosidade, será o processo de lumakey; iremos utilizar a escala usada para a luminosidade 
do RGB de 0 (totalmente preto) a 255 (totalmente branco). Então, devemos utilizar o preto ou o branco para o 
fundo e iluminar de maneira mais pontual o objeto ou a pessoa na frente. Esse é um processo em desuso, pois era 
utilizado para os equipamentos DV e MiniDV.

Escolhendo pela cor, será o processo de chroma-key. Iremos deixá-la transparente na edição do vídeo, assim, a 
cor precisa ser uniforme e brilhante no fundo da imagem. Devemos usar cores primárias do sistema RGB, logo, as 
possibilidades sãoo vermelho, o azul ou o verde. Contudo, essa cor não pode se confundir com roupas, objetos ou 
pessoas, por isso, uma tonalidade muito utilizada é o verde.

Imagem disponível em: <https://bit.ly/2JwBe9w>. Acesso em: 18 de mai.2018.
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A luz que ilumina o primeiro plano não pode atingir o fundo para não atrapalhar a iluminação, então deve 
ser focada apenas no objeto ou pessoa a serem recortados. Para isso basta usar as tapadeiras dos refletores, 
diminuindo também a sombra projetada no fundo. Desligue toda a iluminação do fundo e ajuste as luzes do 
primeiro plano. Atenção! Observe sempre se alguma luz ou sombra atingem o fundo.

Para evitar a sombra, a distância entre primeiro plano e o fundodeve ser de pelo menos 1,2 m, isso também vai 
diminuir bastante a intensidade da luz refletida pelo próprio fundo sobre o primeiro plano. Desligue todas as 
luzes do primeiro plano e faça os ajustes para a iluminação do fundo verde. Você vai perceber que se a pessoa 
estiver muito perto, quando é iluminada, ela vai receber um pouco de luz verde refletida do fundo na pessoa 
em primeiro plano formando um halo em volta do contorno do primeiro plano, fazendo com que trechos desse 
contorno desapareçam. Outro detalhe importante: lembre-se de usar sempre luz difusa.

Você vai precisar de: 1 luz principal, 1 luz preenchimento, 1 contraluz, 2 luz de fundo
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Bora rever!

Nesta unidade, vimos como configurar uma iluminação básica para várias situações, mas 
você vai perceber, na prática, que estes posicionamentos funcionam mais como sugestões. 
Às vezes, o seu cenário vai exigir que a luz fique em outro lugar ou que você precisa de 
mais ou menos pontos de luz. 

Com o tempo, você vai aprender a reconhecer o quanto de luz o ambiente precisa para 
criar a cena que você deseja. Você vai começar a reparar em como a luz passa pela janela, 
como as sombras estão no rosto de uma pessoa, vai começar a perceber que a lâmpada ou 

é fraca demais, ou azul demais, ou “está no lugar errado”.

E isso é natural, conforme for experimentando posições diferentes para os equipamentos de iluminação, mudar a cor das 
luzes, usar a sombras, você vai perceber detalhes que antes não tinha entendido ou não tinha prestado atenção.

Tente imaginar como os seus vídeos favoritos (filmes, séries, documentários, canal no YouTube) posicionaram a luz, anote 
e tente fazer também.

Bom, é isso. Mãos à obra, bons estudos e divirta-se.


