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Nesta unidade, iremos ver as diversas mídias que permitem a gravação 

de vídeos, algumas orientações sobre como organizá-los e as mídias 

para armazenamento.

Estamos cada vez mais filmando coisas, seja com o celular, com 

uma máquina fotográfica, ou com uma filmadora. Mas como era 

antes dessa facilidade toda? Vamos dar uma olhada?

Mídia
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1.1. Filme

Na disciplina de fotografia, já havíamos falado das proporções de tela e dos tipos de filme em película que eram 
utilizados: o padrão Clássico, o Norte-Americano e o Anamórfico e que existiam filmes com 35mm, 16mm e 8mm, 
agora vamos falar um pouco deles e como evoluíram. 

Os filmes vêm em carretéis e o diâmetro de cada carretel era o que definia o tempo que poderia ser filmado. 
O carretel pode ter um filme de 35,16 ou 8mm. Vale dizer que a unidade de medida do diâmetro dos carretéis 
é feita em “pés” no lugar de centímetros, essa é a medida padrão dos Estados Unidos e do Reino Unido. 1 pé 
(ou 1ft) é igual a 30,48cm.  O carretel de 50 pés quer dizer que o carretel tem um filme enrolado nele e que se 
desenrolado chega a 50 pés (ou seja, 15 metros de filme enrolados no carretel).

Disponível em: https://caamedia.org/wp-content/uploads/sites/2/2013/10/8mm_Film_Reel_Sizes_web1-1024x361.jpg data de acesso 10 de junho de 2017
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O menor carretel, o de 50 pés, é quase que exclusivo para o filme de 8mm, porque normalmente é o mais comum 
e poucos filmes de 16 ou 35mm vêm em um carretel tão pequeno. É importante lembrar que o filme 8mm ou o 
Super8 rodam em 18fps e costumam ter o tempo de duração de 3min45seg. No caso de serem rodados em 14fps, 
o tempo cai para aproximadamente 2min45seg.  Então, pra uma melhor comparação: 

Parece bem pouco tempo, não é mesmo? Agora veja na de 400 pés:
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Então, o pessoal só grava um filme de cinema a cada 6 minutos por vez? Não! O maior diâmetro usado é o de 
2.000 pés e só vai estar disponível para o filme de 35mm. Cada rolo desses vai permitir 22 minutos filmando a 
24fps ou 30 minutos filmando a 18fps!!  Ainda acha pouco? Bom ainda vamos ver como fica o tempo de gravação 
para as mídias digitais.

Antes vamos dar uma olhada e comparar a proporção de tela com o tamanho do carretel. Um dos padrões para 
medir qual a proporção de tela e a bitola do filme é a perfuração. São os buracos na lateral do filme que servem 
para passar o filme de um carretel para o outro tanto na hora de filmar quanto na hora de projetar o filme. Esses 
furos também servem para estabilizar o filme enquanto ele gira.

São as perfurações que vão dizer como o filme é “puxado”, como é orientado para gravação. Se na horizontal ou 
na vertical.

Disponível em http://nofilmschool.com/wp-content/uploads/2014/08/CropperCapture88.jpgdata de acesso 
10 de junho de 2017 
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É importante perceber que existem diferenças nas perfurações de acordo 
com a marca e modelo do filme e que a mudança da proporção da imagem 
vai influenciar na mudança da perfuração. Não vamos falar de cada uma 
para que esta apostila não vire um manual longo demais.

Apesar de muitos filmes ainda serem produzidos com a película, 
existem algumas dificuldades na hora da edição e da finalização. 
De uma maneira simples, é preciso fazer a transposição do filme 
para o formato digital em um processo conhecido por telecinagem 
e para facilitar a seleção de cenas, fazer os cortes e colocar os efeitos 
especiais e sons. Depois disso pronto, volta o arquivo digital para outra 
película para poder projetar.

Esse é um processo que aumenta consideravelmente o tempo e o preço da 
realização de um filme. Poucas empresas ainda fazem esses serviços e os 
avanços da tecnologia oferecem uma qualidade de imagem muito próxima ou 
algumas vezes até superior à adquirida através da película.
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1.2. Videoteipe

Outro processo que, até bem pouco tempo, ainda era utilizado pelas emissoras de televisão é o videoteipe. Uma 
fita magnética utilizada para a filmagem e reprodução. O formato mais popular é o VHS, mas antes dele vieram 
outros como o Quad (nome mais comum para a fita Quadruplex de duas polegadas). O formato profissional mais 
utilizado foi o U-Matic.

U-Matic (1971-1990)
Introduzido em 1971. Foi um dos primeiros formatos baseados em cassetes.
A U-Matic também é conhecida como ¾”, foi a primeira fita profissional e substituiu 
os filmes em 16mm.

Tempo de gravação:
U-matic 30min
U-Matic S: 20min

Betamax (1975-1988)
Usa um fita de ½”, apesar de entrar no mercado em 75 e ter uma ótima qualidade, 
a Betamax perdeu mercado caseiro para o S-VHS e o mercado profissional para 
Betacam

Comprimento (cm): 15,56
Largura (cm): 9,53
Profundidade (cm): 2,54
Tempo de gravação: 1hora

Imagens a seguir disponíveis em: https://bit.ly/2K8QgU8
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Betacam (1982-1990)
Versão profissional da Betamax, também usa uma fita de ½”, chegou ao mercado em 1982 e substituiu a U-Matic 
nas emissoras de televisão.

Betacam S
Comprimento (cm): 15,56 
Largura (cm): 9,53
Profundidade (cm): 2,54

Betacam L
Comprimento (cm): 25,40
Largura (cm): 14,61
Profundidade (cm): 2,54

Tempo de gravação:
Betacam S: 30min
Betacam L: 90min
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S-VHS (1987-final dos 2000)
O VHS chegou ao mercado em 1977, como um produto caseiro. Depois vieram duas versões: a menor  VHS-C e a Profissional 
S-VHS. A família VHS possui várias versões incluindo uma versão digital. O S-VHS possui alta definição, por vezes, muito 
melhor que aparelhos televisores. Sem conseguir perceber a diferença e por 
considerarem o preço alto demais, consumidores caseiros o deixaram de lado e a 
fita foi adotada pelo mercado profissional por possuir um custo benefício melhor 
que a Betacam.

Comprimento (cm): 18,73
Largura (cm): 10,16
Profundidade (cm): 2,54 

Tempo de gravação:
9 horas em modo super long play (SLP) no T-180
10 horas em PAL-LP com fita E-300 (até 15h em máquinas PAL-EP).

DVCPro (1995-começo de 2010)
A Familia DV (DVCAM, DVCPRO, MIniDV) são as fitas digitais mais famosas no mercado. 
Elas utilizam uma interface de formatação digital que permite a transferência 
diretamente para o computador, sem necessitar de telecinagem como as outras 
até então.
DVPRO foi muito utilizada por emissoras de televisão e empresas.

Comprimento (cm): 9,84
Largura (cm): 6,35
Profundidade (cm): 1,43

Tempo de gravação tem 
vários modelos. Pode variar de 12min a 4horas e 20minutos
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DVCAM (1995-começo de 2010)
DVCAM também usa uma fita de ¼”e foi muito utilizada pelo mercado profissional para vídeos empresariais ou educacionais. 
Muito utilizada para produção independente e documentários.

DVCAM L
Comprimento (cm): 12,70 
Largura (cm): 7,62
Profundidade (cm): 1,43
DVCAM S
Comprimento (cm): 6,67
Largura (cm): 4,76
Profundidade (cm): 1,11

Tempo de gravação:
DVCAM S: 40min
DVCAM L: 180min

MiniDV (1995-começo de 2010)
Assim como as outras da família DV, a miniDV usa fita de ¼”.  Devido ao seu 
tamanho e custo, era preferida para produções com uma equipe pequena 
ou para cursos de audiovisual. 

Comprimento (cm): 6,35
Largura (cm): 4,83
Profundidade (cm): 1,27

Tempo de gravação: 
120 minutos produzindo um arquivo de13GB
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1.3. Cartões de Memória

As mídias de gravação apresentadas até agora já não são mais utilizadas, todas as máquinas de gravação de vídeo 
mudaram para um dos vários formatos digitais, os quais irão armazenar a informação em cartões de memória 
(memory Flash card) ou em disco rígido removível (hard disk drive – hdd).

O cartão de memória é um dispositivo de armazenamento de dados com memória flash, ou seja, além de poder 
regravar as informações, não precisa de energia para manter os dados guardados. Ocupa pouco espaço, possui 
um baixo consumo de energia, tem uma alta resistência, durabilidade e segurança. Os dois modelos de cartões 
de memória mais comuns para as máquinas DSLR são Compact Flash (CF) e o Secure Digital Card (SD).

Mas outras câmeras podem vir com outros cartões como Cartão Secure Digital High Capacity (SDHC); Cartão 
SmartMedia; Memory Stick ; MultiMediaCard ( MMC ); cartão xD-Picture e cartão USB .

SmartMedia - SSFDC

O nome original do cartão era Solid State Floppy Disk Card (ou SSFDC), mas ficou conhecido 
como SmartMedia. A Toshiba lançou o cartão em 1995 e a Nikon, FujiFilm e Olympus utilizaram 
para algumas de suas máquinas até por volta dos anos 2000. Possuía uma limitação que o 
máximo que poderia armazenar era 128MB

https://bit.ly/2NecXZX
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MultiMediaCard - MMC

Em 1997 o cartão lançado pela SanDisk é utilizado pelas máquinas da Kodak, Konica, 
Panasonic e Yashica.  Possui a capacidade de armazenamento de até 512MB e foi mais 
utilizado em outros aparelhos como GPS, por exemplo. Os cartões SD são baseados na 
tecnologia do MMC.

MultiMediaCard - MMC

Lançado em 1998 pela Sony e com a capacidade de, no máximo, 256 MB, foi utilizado 
pelas câmeras da Minolta, Konica e Samsung.

eXtremeDigital - XD

Lançado em 2002 conseguia chegar em 512 MB e foi utilizado por câmeras da Fujifilm e 
Olympus, também foi deixado de lado com os avanços dos cartões SD, principalmente 
por não acompanhar as taxas de transferência e velocidade.

https://bit.ly/2yCp6zq

https://bit.ly/2tCMzLa

https://bit.ly/2Kk1dy0
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Compact Flash

Pode até parecer estranho um cartão tão grande ainda ser utilizado, mas você vai encontrá-lo em equipamentos 
profissionais, devido a sua capacidade de armazenamento e velocidade de gravação e leitura serem as melhores 
do mercado. No entanto, possui o preço mais elevado e, por muito tempo, era o que possuía a maior capacidade 
de armazenamento. 

https://bit.ly/2MXbySw acesso em: 10 de junho de 2017
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Velocidade máxima de leitura – Esta é a velocidade de leitura sequencial 
máxima que o cartão de memória é capaz de fazer em Mega Bytes por 
segundo (MB / seg). Observe que as velocidades de gravação raramente 
são publicadas em cartões de memória e você precisará encontrar essas 
informações no manual do cartão de memória ou nas especificações 
listadas. Determina a velocidade da placa na qual o processo de 
transferência de taxa será realizado.

A classificação UDMA explica a velocidade máxima de barramento do 
cartão em que um cartão pode ler. O UDMA 1 suporta velocidade 
máxima de leitura de 16,7 MB/s e UDMA 7 suporta até 167 MB/s.

Velocidade mínima de gravação – Indica a velocidade na qual as 
imagens e vídeos podem ser gravados no seu cartão.

Modo UDMA – A maioria dos cartões irá mostrar seu Modo Ultra DMA, o 
que lhe dará uma boa indicação de seu potencial.  

Capacidade – O número mostra quanto espaço o cartão tem para 
armazenar os dados nele.

Modo UDMA

O modo Ultra DMA pode variar muito, esses cartões usam o barramento 
Parallel ATA/IDE e, portanto, suas classificações de velocidade são 

influenciadas pela velocidade potencial máxima da interface Ultra DMA.
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Cartões CF vêm em 2 tipos diferentes: o “Tipo I” e Tipo II”, o tipo I é o mais fino e mais potente dos dois.

Secure Disc

A maioria das câmeras DSLR de entrada (também chamadas de semiprofissionais), aquelas com preços mais 
amigáveis e com menos recursos, preferem o cartão SD para baratear o produto, mas cada vez mais ele vem se 
tornando um padrão. A família SD engloba o Mini SD, Micro SD, SDHC (também com mini e micro), SDXC (UHS-I e 
UHS-II), os quais possuem uma pequena diferença de capacidade.

Secure Disc:

Cartões CF:

https://bit.ly/2MXcaHO

https://bit.ly/2KariUf data de acesso 10 de junho de 2017
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Velocidade Máxima de Leitura – Aqui 45MB/s indica a velocidade máxima de leitura do cartão. Com que rapidez 
o cartão SD ajuda você a transferir dados de e para o computador.

Capacidade – Nesta imagem, 32 GB é a capacidade do cartão. Indica o limite de armazenamento do cartão. A 
capacidade varia dependendo dos tipos de cartões de memória.

Tipo – Você pode identificar o tipo de cartão de memória que está usando. Existem muitos tipos de cartões de 
memória, como cartão SD, cartão CF e assim por diante. Aqui representa o cartão SDHC.

Classificação de classe de velocidade – Representa a velocidade do cartão SD e vem com quatro classes 10, 6, 4 
e 2. A classe 10 representa a mais rápida e a 2 mais lenta.

Classificação UHS - A classificação UHS decide a velocidade do barramento na qual um cartão pode ler e gravar. 
O UHS-I indica que a placa possui velocidade de leitura máxima de 104 MB/s, enquanto as placas UHS-II suportam 
velocidade máxima de leitura de 312 MB/s.

Classificação dos cartões SD



25

É importante entender que cartões com uma velocidade de barramento mais rápida também requerem um leitor/
gravador de cartão de memória que possa suportar essa velocidade de barramento. Por exemplo, se você comprar 
um cartão de memória com uma interface de barramento UHS-II, o slot de cartão de memória em sua câmera 
também deverá ser compatível com 
UHS-II ou você terá todos os tipos 
de problemas de desempenho e 
confiabilidade. O mesmo vale para 
um leitor de cartão de memória em 
seu computador – ele também deve 
ser compatível com UHS-II para 
suportar as velocidades mais altas. 

Depois de olhar essas tabelas do CF 
e do SD, você deve estar imaginando 
que basta escolher o cartão mais 
rápido e com maior capacidade 
de armazenamento e com o maior 
formato de vídeo, certo? Bem, 
não é por aí. O cartão precisa ser 
compatível tanto com sua máquina 
DSLR quanto com o leitor de cartão.

https://bit.ly/2Iq2F0l data de acesso 10 de junho de 2017
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1.4. Gravador em disco rígido

https://bit.ly/2yCrZAg data de acesso 10 de junho de 2017

Eu diria que esse é o “pulo do gato”, os gravadores em disco rígido (Hard disk recorder) possuem várias vantagens 
para uma filmagem.

A maioria dos gravadores externos funciona como um monitor extra, com a tela entre 5” a 8”. Uma tela maior 
ajuda a ter um foco mais preciso, sem falar nas possibilidades de  comandos como waveform e vectorscope, zebra 
e HDR, dependendo do modelo.

Permite uma gravação com mais informações de cor por canal RGB, uma espécie de melhora na filmadora, mas 
ela precisa permitir isso, ou seja, ela precisa gravar em Raw para que você possa conseguir até 4 vezes mais 
informações por canal de cor (de novo: dependendo do modelo do gravador).
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Possui entradas de áudio profissionais! Os melhores modelos de gravadores além de permitirem dois canais de 
áudio (estéreo) ainda têm a opção da entrada XLR para microfones. As máquinas DSLR que possuem entrada de 
áudio costumam gravar o barulho do próprio mecanismo girando, o que atrapalha e muito o resultado final.

Você pode definir o codec do arquivo de vídeo e padronizar, o que é uma “mão na roda”, caso você precise usar 
câmeras diferentes com qualidade e codec de vídeos diferentes.

Serve como backup dos arquivos. Sua máquina vai gravar no cartão mesmo com o gravador externo. Caso a câmera 
falhe, ou o arquivo corrompa, os gravadores não vão sofrer a mesma interferência e terão a imagem na íntegra.

E finalmente, você pode economizar a bateria da filmadora, já que não precisa manter a tela mostrando o 
que está sendo gravado. Além disso, ainda pode continuar gravando, mesmo que seu cartão esteja 

cheio, já que a capacidade de armazenamento do disco rígido é muito maior.



Marca Modelo
Melhor 

formato de 
resolução

Melhor 
formato de 

taxa de 
quadros

Amostragem 
de 

profundidad
e máxima de 

bits

Formato de 
arquivo / 

codec
Monitor Entradas Saídas Tamanho Peso Média Entrada de 

áudio

Atomos

Samurai 1080p29.27 720p60 10-bit, 4:2:2 Prores, DNxHD 
(220Mbps)

5" 800x480 
Touch HD-SDIx1 HD-SDIx1 14 x 8.7 x 4.1 

cm 0.69 kg Internal 2 ch

Blaja 1080p29.27 720p60 10-bit, 4:2:2 Prores, DNxHD 
(220Mbps)

5" 1280x720  
Touch HD-SDIx1 HD-SDIx1 14 x 8.7 x 4.1 

cm 0.61 kg Internal 2 ch

Ninja 2 1080p29.27 720p60 10-bit, 4:2:2 Prores, DNxHD 
(220Mbps) 4,3" 800x480 HDMIx1 HDMIx1 11.5 x 8.7 x 

4.1 cm 0.67 kg Internal 2 ch

Ronin 1080p29.27 720p60 10-bit, 4:2:2 Prores, DNxHD 
(220Mbps)

5" 800x480 
Touch

3G-SDI x1, 
HDMIx1

HD-SDI x1, 
HDMIx1

10.2 x 20.2 x 
14.0 cm 1.9 kg Internal 2 ch XLR

Convergent 
Design

Odyssey 7Q 4K 60p 2K 240 fps 12-bit 4:4:4
DNxHD 220, 

uncompressed, 
RAW (various)

7.7" 
1280x800

3G-SDIx2, 
HDMI x 1 (2 

extra)

3G-SDIx2, 
HDMI x 1 (2 

extra)

20x15.5x2.5 
cm 0.54 kg 2.5" SSD 1 ch

Odyssey 7 1080p60 1080p60 10-bit 4:2:2 DNxHD 220
7.7" 

1280x800
3G-SDIx2, 
HDMI x 1 

3G-SDIx2, 
HDMI x 1 

20x15.5x2.5 
cm 0.54 kg 2.5" SSD 1 ch

4;4;4 Gemini 1080p60 (2K 
RAW)

1080p60 (2K 
RAW) 12-bit 4:4:4 Uncompressed 

DPX 5" 800x480 HD-SDIx2 HD-SDIx2 
HDMIx1

2.7x12x13.8 
cm 0.45 kg 2.5" SSD 1 ch

Blackmagic 
Design

Hyperdeck 
Shuttle 2 1080p30 720p60 10-bit 4:2:2 Prores, DNxHD 

(220Mbps) Não HD-SDIx1, 
HDMIx1

HD-SDIx1, 
HDMIx1

15.6x11.1x3.
1 cm 0.50 kg 2.5" SSD Não

Codex Digital
Onboard S 2kp30 2kp120 12-bit 4:4:4 Uncompressed Não 3G-SDIx2 3G-SDIx2

13.9x18.7x8.
3 cm 1.1 kg Capture Drive Não

Onboard S 
Plus 4kp60 2kp120 12-bit 4:4:4 Uncompressed, 

RAW Não 3G-SDIx2 3G-SDIx2
13.9x18.7x8.

3 cm 1.1 kg Capture Drive Não

Soud Devices

PIX 220i 1080p29.97 720p60 10-bit 4:2:2 Prores, DNxHD 
(220Mbps) 5" 800x480 HDMIx1 HDMIx1 14x10x6 cm 0.9 kg 2.5" SSD, CF 

Cards 2 ch XLR

PIX 240i 1080p29.97 720p60 12-bit 4:4:4
Prores 4444, 

Prores, DNxHD 
(220Mbps)

5" 800x480 3G-SDIx1, 
HDMIx1

3G-SDIx1, 
HDMIx1

14x10.2x6.1 
cm 0.91 kg 2.5" SSD, CF 

Cards 2 ch XLR

PIX 260i 1080p29.97 720p60 12-bit 4:4:4
Prores 4444, 

Prores, DNxHD 
(220Mbps)

5" 800x480 3G-SDIx1, 
HDMIx1

3G-SDIx1, 
HDMIx1

8.4x21.8x26.
2 cm 3,4 kg 2.5" SSD, 

eSATA 2 ch XLR

Aja
Ki Pro mini 1080p29.97 720p60 10-bit, 4:2:2 Prores 220Mbps Não HD-SDIx1, 

HDMIx1
HD-SDIx1, 

HDMIx1
4.6x13.7x8.9 

cm 0,57 kg CF Cards 2 ch XLR

Ki Pro Quad 4kp29.97 2kp59.94 10-bit, 4:4:4 Prores 220Mbps 320x240 HD-SDIx4 HD-SDIx4, 
HDMIx1

11.6x7.2x14.
96 cm 1 kg SSDx2 2 ch XLR

Sony AXS-RS 4kp60 2kp240 16-bit RAW RAW Não Não Não n/a 0,72 kg Sony AXS 
Memory Card Não
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1.5. Registro de gravação

Durante uma filmagem, você estará capturando muitas imagens. Atores e atrizes podem cometer alguns erros, 
você pode querer gravar mais uma vez por segurança, um barulho externo pode ter atrapalhado. Enfim, são vários 
os motivos para que você tenha muitos arquivos no final do dia e podem ser várias versões do mesmo ângulo ou 
cena. Durante a edição, essas fotos serão parecidas, o que dificulta saber qual foto era “a boa”. Por esse motivo, 
fazer anotações sobre cada imagem capturada em uma folha de registro de gravação vai ajudar e muito a edição.

Algumas fichas de registro podem ficar muito complicadas, especialmente para filmes de grande orçamento, 
porque registram informações sobre as imagens, incluindo detalhes de timecode, tipo de lente, foco e filtros, o 
que nem sempre é necessário para produções menores. A lista a seguir inclui informações úteis para você anotar 
em sua folha de registro quando filmar.

Data da filmagem: a data em que você está filmando pode ser muito útil ao importar suas gravações e edições, 
pois ajuda a rastrear suas filmagens e a consultar sua planilha de registro posteriormente e caso precise de ajuda 
para lembrar sobre o dia de gravação também.

Fique ligado!

A pessoa que for fazer esse trabalho deve ficar só com isso. Ela precisa ficar atenta a quantas 
vezes a gravação foi parada e pedir o número do arquivo a quem estiver na câmera, deve conferir 
os nomes das pessoas filmadas, saber a cena, qual foi a escolhida... É muita coisa e precisa do 
máximo da atenção.
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Pg: número da página, caso você precise de mais de uma planilha, por isso é importante numerar as páginas. 
Dessa forma, você pode manter as fotos na ordem em que foram filmadas.

Nome do projeto: nome do filme, título do trabalho, ou algo como aniversário de 1 ano, ou ainda, dia da greve. 
Incluir o nome ajuda a garantir que você não tenha suas folhas de registro de captura misturadas com outras que 
você está trabalhando ao mesmo tempo.

Operador de camera: caso você esteja trabalhando com muitas pessoas, na hora de salvar os arquivos você 
consegue saber quem fez que cena. Facilita descobrir qual a melhor cena, se mais de uma pessoa gravou a mesma 
cena de ângulos diferentes.

Arquivo: algumas câmeras exibem o nome do arquivo quando você assiste a gravação na câmera. Se a sua câmera 
não mostrar o nome do clipe, basta digitar o número do clipe, que será “1” para o seu primeiro disparo.

Timecode: algumas câmeras exibem o tempo de gravação, de modo a não sair na imagem final, se for o caso, 
anote. Caso contrário, anote o tempo do arquivo no formato hh:mm:ss 

Cena: você não precisa gravar as cenas na ordem dos acontecimentos, prefira juntar as cenas de acordo com a 
locação e a presença de atores, ou seja, vai filmar fora de ordem. Você pode acabar gravando mais de uma cena 
em um dia, por isso precisa ter atenção ao roteiro.

Take: aqui, você insere o número de vezes que a cena foi feita. (O número de “takes”.) Mude o número toda vez 
que mudar o ângulo ou repetir a cena. Se você configurar um close-up, por exemplo, a primeira gravação que 
você fizer deste ângulo lhe dará o número 1. Se você refizer esta cena sem mudar o ângulo, então o número de 
captura será 2.

Descrição: escreva uma pista sobre a cena, coisa rápida. Pode ser o ângulo e nome dos personagens, ou descrição 
de uma ação, o movimento de câmera, ou ainda, sobre a locação. Essas informações ajudam a identificar a foto 
ao importar e editar a filmagem. 
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Comentários: erros cometidos, razões para refazer a cena, ou se foi a escolhida. Essa é a parte mais útil da 
planilha de registro ao importar e editar sua filmagem, porque essas anotações podem ajudá-lo a decidir se 
deseja usar a filmagem na edição final ou não.

exemplo de ficha de registro:

Quando você importar seus vídeos para um software de edição de vídeo, será necessário selecionar a opção (ou 
ajustar as configurações) para criar uma cópia do arquivo bruto. Fazer uma cópia neste estágio garante que seus 
arquivos originais não sejam editados como sua primeira cópia verdadeira, que você pode querer salvar.

Os arquivos originais ficam em uma pasta e os arquivos selecionados em outra e você deve renomeá-los para 
facilitar. Você pode usar DDMMAA_NOME colocando o dia, mês e ano da gravação e o nome do evento, por exemplo: 
010618_CasamentoLauraArtur , ou seja, o vídeo é do casamento da Laura e do  Artur no dia 01 de junho de 2018.
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Caso sejam varias cenas e vários take,s você pode usar algo para facilitar a ordem, algo como CenTak_NOME, 
colocando o número da cena, o número do take e o nome do filme, por exemplo, C01TK03_SeBeberNaoDirija, 
seria Cena 01, Take 03 do filme Se Beber Não Dirija. Dessa forma, a organização será em ordem numérica. O 
próximo arquivo vai ser a próxima cena e o take escolhido, usando a nossa planilha como exemplo: C05TK01_
SeBeberNaoDirija. Caso você tenha dúvida de qual take usar, a sequência ainda ficará na ordem, por exemplo, o 
arquivo C01TK02_SeBeberNaoDirija pode ser colocado para que, na hora da edição, a pessoa possa escolher qual 
o melhor.

1.6. Mídias para transporte e armazenamento

Discos Lasers

Há algum tempo, uma das maneira mais práticas de transporte era o CD, o nome “Compact Disc” foi desenvolvido 
originalmente para armazenar músicas, mas depois foi possível o armazenamento de dados. Quando surgiram, 
tinham a capacidade de armazenar mais do que alguns HDs de computador, mas uma vez escritos não poderiam 
ser regravados, nem os dados poderiam ser apagados, era o CD-R (CD Recordable/CD gravável) com capacidade 
para 700 MB ou 80 minutos de áudio sem compactação.

Depois o CD-RW (CD Rewritable/CD regravável), também com capacidade de 700 MB, 
começou a substituir o CD-R. Você podia gravar, apagar os dados e gravar de novo. 
Sua vida útil é de aproximadamente mil ciclos (1 ciclo = gravar uma vez + apagar 
uma vez). Surgiu também o Mini-CD que foi pouco popular, o tamanho reduzido 
(8cm de diâmetro, contra os 12cm do CD normal) até poderia ser atrativo, mas sua 
capacidade era bem menor: 180 MB, ou 23:30 minutos.

A tecnologia foi se desenvolvendo e trazendo novos tipos de mídia. O DVD (Digital 
Video Disc), era inicialmente voltado para o armazenamento de vídeo, mas assim como o 
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CD, ele logo pôde armazenar qualquer tipo de dado. Assim como os CDs, os DVDs foram graváveis e os regraváveis. 
Porém, possuíam padrões e capacidades diferentes.

DVD-R: com capacidade de 4.7 GB foi o formato mais usado no Brasil. Também existiam DVD-Rs com capacidade 
de 8.5 GB que usavam duas camadas diferentes no mesmo lado do disco, praticamente dobrando a capacidade 
de armazenamento.

Também existem os DVDs com capacidade de gravação nos dois lados do disco, mas esse tipo era difícil de ser 
encontrado, pois não se popularizou no Brasil. Sua capacidade era de até aproximadamente 15 GB.

DVD-RW: como o CD-RW, pode gravar, apagar os dados e reutilizar o disco.

Blu-ray: os vídeos e filmes em alta definição exigem uma mídia de grande capacidade para possibilitar o 
armazenamento dessas imagens que ocupam muito mais espaço. A Sony lançou o Blu-ray, que possui esse nome 
porque a cor do laser que faz sua leitura e gravação é azul. A capacidade do Blu-ray era de 25 GB nas mídias com 
uma só camada. Nos discos com duas camadas, o tamanho dobra, chegando aos 50 GB.

HD-DVD: similar ao Blu-ray, porém com capacidade menor, o HD-DVD teve uma vida curta. A empresa Toshiba 
abandonou o projeto e o Blu-ray ficou como uma mídia de alta capacidade.

De qualquer maneira, para uma grande quantidade de vídeos ou para arquivos muito grandes, o melhor mesmo é 
utilizar um HD externo
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1.7. Discos Externos

Hoje é cada vez mais comum o uso de discos externos, deixamos o CD e o DVD de lado, poucos ainda usam o pen-
drive, já que é possível armazenar alguns dados nas nuvens, mas para arquivos com vários Gigas, o ideal são os 
Discos Externos.

Disco Rigido (Hard Disk/HD): esse nome é devido aos discos duros, geralmente de alumínio, vidro ou cerâmica, 
presentes no HD, onde as informações são guardadas. Essa peça, platter, é coberta por uma fina camada magnética. 
No centro, um eixo faz os discos girarem em alta velocidade – os modelos atuais podem chegar em 15.000 RPMs 
(Rotações Por Minuto).

O HD possui um braço mecânico, que na extremidade tem uma cabeça com um conjunto de ímãs. Eles ficam 
a nanômetros de distância da camada magnética, detectando e/ou modificando a magnetização do material 
conforme os platters giram. É assim que cabeça magnética realiza o processo de leitura e gravação dos dados.

SSD (Solid State Drive/Unidade de Estado Sólido). Esse dispositivo não possui nenhum disco, é formado por 
circuitos integrados e não há partes móveis, tornado-o silencioso, mais rápido e menos propenso a danos físicos 
que o HD.

A maior parte dos SSDs armazena os dados em células de memória flash que possui duas partes principais: o 
control gate e o floating gate. O control gate é a parte que realiza a comunicação da memória com o computador, 
sendo responsável por ativar a célula. Os dados em si são armazenados no floating gate, que é isolado no interior 
do SDD.

Apesar de mais silenciosos e mais rápidos, os SDDs possuem uma capacidade de armazenamento menor e são mais 
caros e sua vida útil é limitada pela quantidade de gravações, assim como qualquer memória flash.
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Bora rever!

Os dispositivos de gravação e armazenamento passaram por uma transformação gigantesca.

De películas para gravação dos filmes, passamos para as fitas analógicas, depois para fitas 
digitais, até os cartões de memória e discos externos.

Após gravar e editar um filme, o armazenamento e projeção do vídeo era realizado em 
películas, depois passamos para as fitas magnéticas analógicas,  mudamos para os CDs e os 
DVDs. Até que hoje em dia usamos cartões de memórias, HDs externos ou , dependendo do 

tamanho do arquivo final, usamos os serviços de armazenamento e reprodução pela nuvem.

Cada mídia foi avançando em capacidade de armazenamento e segurança.

Os equipamentos continuarão mudando em uma velocidade cada vez maior, adaptando-se às necessidades da produção 
e do mercado, câmeras com uma definição cada vez maior geram arquivos cada vez maiores e exigem unidades de 
armazenamento cada vez mais rápidas e com maior capacidade.
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https://bit.ly/2OORo2d acesso em 19/02/2021
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Câmeras
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Câmeras

2.1. Proporção de tela

Na disciplina de fotografia, foi explicado brevemente sobre a 
proporção de tela e bitolas, mas somente em relação à película. 
Agora iremos ver como a proporção de tela funciona para as 
máquinas digitais. Para fazer uma comparação de tamanho de sensor de 
filmadoras digitais com algumas telas de cinema, os sensores  escolhidos 
foram três modelos da Alexa,dois modelos da Red e um modelo da Sony. As 
outras proporções na imagem abaixo são de películas.
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Disponível em: https://bit.ly/2u736bl
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Agora observe o tamanho dos sensores de algumas câmeras digitais em comparação com a película Super35mm. Perceba 
que a câmera de mão, as câmeras semiprofissionais e profissionais possuem a mesma proporção de tela 1.33:1 em relação 
com a Super35mm. Isso significa que essas câmeras vão te proporcionar uma gravação seguindo o padrão clássico de janela 
de exibição. Enquanto outras máquinas vão oferecer outros formatos, algumas até fora dos padrões.

Disponível em: https://bit.ly/2L0Wce8
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Isso quer dizer que as câmeras de mão e semiprofissionais são melhores? Não. Só quer dizer que elas seguem um padrão 
de visualização, uma proporção de tela, ou se preferir, que elas acompanham um padrão de janela de exibição. O que 
vai definir a qualidade da imagem é o tamanho do sensor e o tamanho do sensor. Quanto maior o sensor, menor serão as 
possibilidades de erros na imagem, os chamados ruídos.

Disponível em: https://bit.ly/2KLRx3F
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Outro fator que o tamanho do sensor afeta é entre a distância focal da lente e o seu campo de vista. Se você usar uma lente 
50mm em uma câmera full frame ou em uma câmera com sensor menor, vai perceber a diferença. A sensação das câmeras 
de sensores menor é que de que a imagem está mais próxima.

E como isso influencia o meu trabalho? Bom, sua primeira preocupação vai ser com a sua distância em relação ao objeto, a 
segunda é que lente escolher (caso a sua máquina tenha lentes intercambiáveis) e a terceira é que isso acaba influenciando 
na sua janela de exibição.

Disponível em: https://bit.ly/2KYji8z
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2.2. Tipos de câmeras para filmagem

Pequenas filmadoras, também conhecidas como Hand-Held, são algumas das opções mais acessíveis e fáceis de usar para 
gravar vídeos. Elas apresentam , entre outras vantagens, comando simples e facilidade de importar os vídeos e autonomia 
de gravação maior que as DSLR. São úteis para iniciantes, escolas e famílias, embora a qualidade da imagem não seja tão 
boa quanto as das DSLRs (ou mesmo alguns telefones).

Disponível em: https://bit.ly/2u9266s
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2.3. Fotográficas compactas

Disponível em: https://www.wirerealm.com/guides/best-point-and-shoot-video-cameras

Pequenas câmeras fotográficas conhecidas como “point-and-shoot” possuem lentes de zoom digital e embutidas. A maioria 
pode gravar vídeos Full HD e alguns podem gravar Ultra HD (4k). Eles são convenientes para viagens e famílias. A qualidade 
do vídeo geralmente não é tão boa quanto as câmeras DSLR ou mirrorless, embora os compactos de alta performance 
cheguem perto.
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2.4. Smartphones

Disponível em: https://bit.ly/2Jbtt4v

Você pode gravar e editar em celulares, ou melhor, em smartphones. Eles são discretos e portáteis e alguns deles podem 
gravar ótimos vídeos nas condições certas. Eles não são usados apenas por famílias e escolas, mas por pesquisadores, 
jornalistas e empresas também. Além disso, os smartphones são muito usados para videoativismo e alguns aparelhos já 
foram utilizados para a gravação de longas-metragens.
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2.5. Câmeras de ação

Disponível em: http://bit.ly/2ZwwC9R

Essas pequenas câmeras são difíceis, sem comando claro, com quase nenhum ajuste manual e devem ser evitadas como 
câmera principal. Você pode fixá-las em bicicletas, capacetes, carros, em seu corpo ou até em animais. A maioria delas 
não possui telas. As mais caras permitem monitorar a imagem com um monitor sem fio ou um aplicativo para iPhone ou 
Android. A mais famosa delas é a GoPro. Entre as vantagens, está a possibilidade de facilitar a filmagem em uma ação de 
esporte, pois elas são pequenas e leves para colocar em drones, possuem uma grande angular excelente e possuem um 
arquivo final em alta definição.
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2.6. DSLRs e câmeras sem espelho (Mirrorless)

Disponível em: https://bit.ly/2JfiV4I

Disponível em: https://bit.ly/2N6tdX9

As DSLR (Digital Single Lens Reflex) foram explicadas na disciplina de fotografia. Elas são aquelas máquinas fotográficas 
que possuem um espelho, o qual permite que a imagem do visor seja a mesma capturada pelas lentes. A Mirrorless é uma 
lente sem o conjunto de espelho que a DSLR possui, a imagem passa direto para o sensor e é reproduzida eletronicamente 
no visor.
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Disponível em: https://bit.ly/3ugPacc

Os dois tipos de câmera possuem modelos com lentes intercambiáveis. Ao utilizar as com os maiores sensores e as lentes 
com menor número de abertura do diafragma, é possível se aproximar dos efeitos cinematográficos. Desvantagens? Você 
pode precisar de acessórios para tirar o melhor proveito delas, elas são mais lentas do que as câmeras de vídeo dedicadas, 
e a gravação de áudio pode ser complicada. No entanto, câmeras recentes possuem estabilizadores de imagem e visores 
eletrônicos que facilitam a filmagem.



51

2.7. Filmadoras semiprofissionais

Na falta de um termo melhor, as filmadoras semiprofissionais 
são aquelas com possibilidade manual dos ajustes, mas que 
não possuem lentes intercambiáveis. Elas já vêm fixas na 
máquina. Essas câmeras também são conhecidas como câmeras 
“prosumers”. Costumam ser mais fáceis de usar que as DSLRs e 
as câmeras sem espelho, e possuem uma maior autonomia de 
bateria e armazenamento. Por isso, são boas para reportagens 
e eventos. Mas possuem sensores menores que as DSLRs ou as 
Mirrorless. Entre outras coisas, isso impacta no uso delas com 
pouca luz. Outra desvantagem é a dificuldade em atingir uma 
baixa profundidade de campo.

Prosumer é um termo originado do inglês que provém da 
junção de producer (produtor) + consumer (consumidor) ou 
professional (profissional) + consumer (consumidor).

Disponível em: https://bit.ly/2zqKY1h
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Aqui o assunto começa a ficar sério! Essas filmadoras possuem 
controles manuais com maiores ajustes e entradas e saídas de 
áudio profissionais. Elas podem gravar em formatos de vídeo 
profissionais, que possuem baixa compressão, tornando a edição 
da imagem muito mais fácil e com um resultado final superior 
ao da maioria dos vídeos filmados com DSLRs, Mirrorless e 
Filmadoras semiprofissionais. Devido à autonomia de bateria e ao 
armazenamento, elas são preferidas para produções com horas 
seguidas de duração.

2.8. Filmadoras profissionais

Disponível em: https://bit.ly/2L976hS
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2.9. Filmadoras profissionais

Aqui é o melhor dos dois mundos: câmeras DSLR e filmadoras 
profissionais. Isso em razão das lentes intercambiáveis, 
sensores grandes, alta definição de imagem e ótimos 
resultados em pouca luz. Por serem projetadas para vídeos, 
não para fotos, são mais fáceis de usar. Além de poder trocar 
as lentes, é possível trocar outras partes, como visores, 
baterias, processadores, entre outros acessórios.

Escolhendo uma câmera: o que procurar?

Fácil de usar

A câmera é confortável de segurar? Os controles são fáceis de usar? Você pode alterar as configurações importantes com 
botões e interruptores, ou você tem que usar menus? Se há uma tela sensível ao toque, ela funciona bem? A câmera tem 
uma sapata de acessórios para que você possa encaixar um microfone ou uma luz?

Controle manual

Você consegue definir a exposição, o balanço de branco e os níveis de som, ou são todos automáticos? Esses controles 
podem não ser importantes para você agora, mas você pode precisar deles se quiser levar a sério o seu vídeo.

Disponível em: https://bit.ly/3scMv1j
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Lente

A que distância a câmera faz zoom out (grande angular) e zoom in (teleobjetiva)? A configuração de grande angular é 
provavelmente mais importante, pois permite chegar perto. A melhor maneira de comparar isso é descobrir qual a distância 
focal mais próxima a 35mm: abaixo de 30mm é bom, 25mm ou menos é ótimo. É o alcance do zoom óptico que você deve 
observar. O  zoom digital é irrelevante.

Se o alcance do zoom não for muito amplo, o fabricante faz adaptadores de grande angular ou teleobjetiva para encaixar 
na parte frontal da lente?

Quão perto a câmera pode chegar? Qual a abertura do diafragma? (Um número baixo, como f / 2 ou f / 1.7, permite mais 
luz para que você possa usar a câmera em condições escuras ou obter efeitos de foco superficiais).

Som

O microfone embutido é bom? Existe uma tomada de fone de ouvido para que você possa ouvir o som enquanto filma? Você 
pode ligar um microfone separado? (Se você quiser usar microfones profissionais, precisa de uma câmera com entradas XLR 
de três pinos).

Estabilização de imagem

A estabilização de imagem pode tornar as fotos menos instáveis. Não é essencial se você for usar um tripé ou um bom 
suporte para câmera, mas é muito útil para fotografar com a mão. A estabilização mais eficaz apresentada em algumas 
novas câmeras combina estabilização ótica na lente e estabilização no sensor.
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Tamanho do sensor

Maior geralmente é melhor. Os sensores maiores em DSLRs, câmeras sem espelho e câmeras de cinema, são geralmente 
melhores com pouca luz e permitem obter efeitos de foco superficiais. Eles também permitem que você use aberturas 
menores sem difração suavizando sua imagem. Mas para gravações de reportagens e eventos, isso não é tão importante.

Formato de gravação

A câmera grava em um formato que seu programa de edição pode manipular? O formato é fácil de gerenciar? A câmera 
pode gravar imagens com qualidade de transmissão? A câmera pode gravar em HD (720p), Full HD (1080p), Ultra HD (4K), 
câmera lenta? Qual você precisa? Você não precisa de 4K, a menos que esteja fazendo um longa-metragem para Hollywood.

Fique ligado!

Coisas a ignorar

Efeitos especiais. Se você quiser, adicione-os ao editar o filme.

Zoom digital. O zoom digital de 200x parece ótimo, mas é apenas uma forma de ampliar 
eletronicamente a imagem. Isso torna a qualidade da imagem pior, por isso você não deve usá-la. Apenas o zoom óptico 
conta.

Megapixels. Isso informa quantos milhões de pixels de captura de luz existem no sensor. Mais megapixels podem ser bons 
para imprimir fotos grandes, mas não afetam o vídeo. (O vídeo Full HD tem apenas 2 megapixels e até o Ultra HD 4K é de 
apenas 8 MP). Mais megapixels em um pequeno sensor ainda pode significar que a câmera não vai ter uma boa resposta 
com pouca luz.
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Bora rever!

A proporção de tela das câmeras filmadoras digitais está ligada ao sensor. Ele afeta a 
qualidade de imagem e a distância focal das lentes.

Vimos também algumas câmeras filmadoras que você pode usar desde as mais simples como 
as filmadoras de mão, passando pelas câmeras utilizadas para eventos até as câmeras para 
cinema.
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FILMANDO

Disponível em: https://bit.ly/2ustrjm



FILMANDO

Vamos começar com uma revisão de 
alguns ajustes importantes na má-
quina

TRIÂNGULO DA EXPOSIÇÃO 
Ao filmar em uma DSLR, as regras do triângulo de exposição 
ainda se aplicam, mas a velocidade do obturador é pré-
determinada pela configuração de quadros por segundo 
selecionada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obturador

DiafragmaISO

FPS(frames por segundo)                                            
 
Na maioria das câmeras 
DSLR é possível 
encontrar a opção de 
gravar em 24fps ou 30fps. 
Câmeras mais avançadas 
oferecem outros valores 
como, por exemplo, 60fps 
 
Dica: Caso a iluminação 
esteja produzindo ondas 
ou piscadas utilize 24fps  

OBTURADOR 

Para evitar o efeito de 
borrão ou aquela sensação 
de imagem pulando, utilize 
como padrão para a 
velocidade do obturador o 
dobro dos fps escolhidos.  
 
24fps e 25 fps = Obturador 
1/50 
30fps = Obturador 1/60 
60fps = Obturador 1/120 
 

DIAFRAGMA 

O valor do diafragma vai 
ser importante para ter 
uma exposição correta e 
para a profundidade de 
campo. 
 
Dica: Para um maior 
desfoque no fundo da 
imagem utilize o menor 
valor de diafragma e se 
aproxime do objeto 
 

FILTROS 

Use o filtro Densidade 
Neutra para equilibrar as 
partes naturalmente 
muito iluminadas. 
 
Isso permitirá você 
manter a profundidade 
de campo, usar o ISO 
baixo (para uma imagem 
mais nítida) e  a usar a 
velocidade correta do 
obturador 

ISO 
Ajuste ISO e Diafragma 
para uma exposição 
correta 
 
ISO baixo = imagem mais 
nítida 
 
ISO alto = imagem mais 
granulada 
 
Dica: um vídeo 
subexposto pode ser 
corrigido na pós-
produção, mas um vídeo 
superexposto não 
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TRIÂNGULO DA EXPOSIÇÃO 
Ao filmar em uma DSLR, as regras do triângulo de exposição 
ainda se aplicam, mas a velocidade do obturador é pré-
determinada pela configuração de quadros por segundo 
selecionada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obturador

DiafragmaISO

FPS(frames por segundo)                                            
 
Na maioria das câmeras 
DSLR é possível 
encontrar a opção de 
gravar em 24fps ou 30fps. 
Câmeras mais avançadas 
oferecem outros valores 
como, por exemplo, 60fps 
 
Dica: Caso a iluminação 
esteja produzindo ondas 
ou piscadas utilize 24fps  

OBTURADOR 

Para evitar o efeito de 
borrão ou aquela sensação 
de imagem pulando, utilize 
como padrão para a 
velocidade do obturador o 
dobro dos fps escolhidos.  
 
24fps e 25 fps = Obturador 
1/50 
30fps = Obturador 1/60 
60fps = Obturador 1/120 
 

DIAFRAGMA 

O valor do diafragma vai 
ser importante para ter 
uma exposição correta e 
para a profundidade de 
campo. 
 
Dica: Para um maior 
desfoque no fundo da 
imagem utilize o menor 
valor de diafragma e se 
aproxime do objeto 
 

FILTROS 

Use o filtro Densidade 
Neutra para equilibrar as 
partes naturalmente 
muito iluminadas. 
 
Isso permitirá você 
manter a profundidade 
de campo, usar o ISO 
baixo (para uma imagem 
mais nítida) e  a usar a 
velocidade correta do 
obturador 

ISO 
Ajuste ISO e Diafragma 
para uma exposição 
correta 
 
ISO baixo = imagem mais 
nítida 
 
ISO alto = imagem mais 
granulada 
 
Dica: um vídeo 
subexposto pode ser 
corrigido na pós-
produção, mas um vídeo 
superexposto não 

3.1. Como Gravar vídeos com uma DSLR

O mercado se adaptou com rapidez às DSLRs. Vários profissionais adotaram às máquinas fotográficas pela versatilidade e pelo 
custo benefício. Máquinas mais caras que ofereciam uma imagem similar foram substituídas, isso aconteceu principalmente,  
para produções como curta metragens e vídeos publicitários, pois não há 
necessidade de gravações por vários minutos. Tomadas rápidas e vídeos 
curtos se tornaram cada vez mais frequentes.

Entre as máquinas fotográficas mais utilizadas, estão várias da série Rebel 
da Canon. Não vamos entrar na discussão de qual máquina é melhor, 
escolhemos a Canon apenas por ser a máquina mais utilizada no país, 
muito disso se deve ao preço e a facilidade de encontrá-las à venda.

As orientações estão baseadas na Canon T3i e as imagens são de várias 
câmeras da série Rebel. Não são modelos muito antigos e as configurações 
para os modelos mais recentes, e mesmo para outras marcas, são muito 
próximas. De maneira geral, o comando será o mesmo só mudará a 
visualização de acordo com a marca. Então você poderá seguir essas 
orientações, independente da câmera que você usar.

Canon EOS Rebel T3i. Disponível em: https://static.photocdn.pt/images/stories/canon-eos-
rebel-t3i-views-8.jpg acesso dia 10/06/18
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Configurando para gravar, rapidamente

Com a bateria devidamente carregada e o cartão inserido na máquina, a primeira coisa a fazer é garantir que você tenha 
controle de foco. Nem todas as máquinas possuem o foco automático enquanto grava, e, quando possuem, o foco pode 
ficar alternando sozinho, o que pode atrapalhar seu vídeo.

Na lente da máquina, vai ter uma chave AF/MF que indica o Foco Automático e o Foco Manual. Confirme que a seleção 
fique no Manual.

Lembre-se de ajustar o seletor para o modo filme, o monitor LCD deve 
mostrar a imagem e as configurações padrão ou as usadas pela última vez 
são ativadas. Vamos começar com o material na tela primeiro. Pressione o 
botão menu para entrar na área de contexto de vídeo do menu principal, 
para que você possa definir sua resolução e taxa de quadros na segunda 
guia em “Tamanho de gravação de filme” ou se estiver em inglês “Movie 
rec. Size” .

Disponível em http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300004720/02/
eosrt3i-eos600d-im2-c-en.pdf acesso dia 10/06/18

Disponível em http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300004720/02/eosrt3i-eos600d-im2-c-en.pdf acesso dia 10/06/18
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Defina sua resolução e taxa de quadros

Geralmente, isso será 1920x1080p24 ou 1920x1080p30. Essa é a definição em 
Full HD padrão, algumas máquinas podem oferecer opções melhores.

Se você vai fazer um vídeo para internet, como um Vlog, por exemplo, nem 
precisa disso tudo, se a ideia for filmar você falando no seu quarto como a 
maioria dos Youtubers.

Para filmagens com um caráter publicitário, comercial ou cinematográfico aí 
sim, você precisa filmar pelo menos em FUll HD.

Se você quer um visual cinematográfico, escolha 24fps. Se você está filmando 
para TV, YouTube (ou outra plataforma e vídeo) use 30fps.

Disponível em https://support.usa.canon.com/kb/
index?page=content&id=ART137357 acesso dia 10/06/18
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Controlando as informações na tela

Agora você pode voltar para fora do menu e clicar em INFO até ter uma quantidade confortável de informações na tela. 
Pessoalmente, deixo somente as informações de ISO, Obturador e Diafragma. Prefiro usar um monitor externo para maiores 
informações.

Disponível em https://support.usa.canon.com/kb/index?page=content&id=ART137357 acesso dia 10/06/18
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Configurações iniciais

Agora, se você ainda não usou o modo de vídeo, ele deve estar no modo automático, para que você possa sair filmando. 
Mude para o modo manual e, se escolher 1080p24, defina a velocidade do obturador para 1/50, e se estiver em 1080p30, 
defina-o como 1/60. Em seguida, defina sua abertura e ISO para equilibrar a exposição e focar a lente (iremos falar sobre 
isso). Tudo ajustado, então aperte o botão Live View para iniciar, e, parar a gravação grite ação e faça seu filme!

Ok, isso é o básico, mas vamos um pouco além.

Controlando manualmente a exposição

Câmera ajustada, hora de se preocupar com a exposição. Coloque sempre 
no modo manual e sempre que possível use o Histograma. Para definir 
a exposição manual, vá ao menu e, literalmente, a primeira opção é 
“Exposição do filme”. Pressione SET e mude para “Manual”. Pressione 
SET novamente para confirmar a opção.

 Disponível em https://support.usa.canon.com/kb/
index?page=content&id=ART137357 acesso dia 10/06/18
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ISO

Para as fotos você consegue vários ajustes manuais, já para o vídeo é diferente e todo ajuste é importante. E como o 
obturador está “preso” ao ajuste de quadros por segundo, o ISSO é bem importante. Lembre-se, com o ISO baixo, sua 
imagem terá maior nitidez, com ele alto, a imagem terá uma aparência mais próxima do granulado. Considere a sua 
escolha estética e o seu cliente final para esse ajuste.

Abertura

A abertura vai afetar a sua profundidade de campo, aqui o seu gosto estético manda mais. O único ajuste recomendado 
para não mexer no obturador é voltar ao ISSO. Quando filmar em pouca luz, você pode ajustar o ISO até 800 sem afetar 
significativamente a aparência do vídeo, especialmente se você tiver domínio na edição.

Filtros de densidade neutra

E se o que você vai filmar for muito brilhante? E se você estiver gravando com sol a pino com obturador em 1/50 e diafragma 
em 2? Você não pode reduzir o ISO abaixo de 100, a maioria das máquinas não terá essa opção. É aqui que entram os filtros 
de densidade neutra (ND). Especificamente, filtros ND variáveis.  Se você estiver realizando um travelling saindo de um 
local interno em uma única tomada, ou se você estiver usando lentes mais antigas em uma máquina nova, você não terá 
controle de ajustes do diafragma e os filtros serão a sua salvação. 
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Se você está gravando uma externa (e dependendo do brilho) talvez 
um ND 4 ou 5 resolva para que você possa usar um diafragma em 
menor valor. Se, ao contrário, você quiser uma profundidade de 
campo maior, com tudo em foco, usando um diafragma em  f 8 ou 
mais, então você pode precisar apenas de um ND 2 .

Disponível em: https://bit.ly/3aJt5LX
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Usando o histograma

Na falta de um monitor externo, usar o histograma 
na exibição na tela, realmente ajuda a você ter uma 
noção melhor dos níveis de exposição. 

É claro que a aparência da câmera será a aparência 
da tela, mas ter um indicador visual da iluminação 
pode ser importante. O principal uso é para ajustar 
o brilho. Ao colocar em 70% costuma resolver muitas 
situações.

Ou pode te auxiliar a ajustar a exposição para esse 
encontro de ambientes claros e escuros, como na 
foto abaixo.

Quando em dúvida, mantenho a regra de manter 
os destaques e deixar as sombras caírem onde elas 
possam estar.

Disponível em: https://bit.ly/3dBLPi2
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Zoom digital

A partir da T3i, os modelos da Canon possuem a opção de zoom digital. Para um vídeo mais comercial, na maioria das vezes, 
isso não é muito útil e deve ser deixado de lado, mas se você quiser estender o alcance da lente, ativar o zoom digital, será 
semelhante ao uso de um teleconversor, sem grandes perdas de pixels, ou mesmo, na exposição.

Na verdade, como não há downsampling ou pixel binning (eliminação de dados de pixels para reduzir o processamento), a 
qualidade desse vídeo não é muito prejudicada, porque o zoom usa apenas a parte central da lente, até mesmo lentes de 
baixa qualidade funcionarão bem. As desvantagens incluem os efeitos de profundidade de campo do sensor e não haverá 
informações completas sobre as cores. Evite usar, caso precise não deve ser em um momento principal no seu vídeo.

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=74uPur45WCw acesso dia 10/06/18 ............................
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Teleconversor, ou somente conversor, é um acessório 
colocado entre a lente e o corpo da câmera para 
aumentar a distância focal. Dessa forma, simula uma 
teleobjetiva. Costuma sair mais barato que adquirir 
uma teleobjetiva, mas a exposição vai perder um pouco 
de luz nesse processo, por isso, atenção ao usá-lo.

Disponível em http://iphotochannel.com.br/dicas-de-fotografia/o-teleconverter-aprenda-a-usar-
em-sua-camera-fotografica acesso dia 10/06/18
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Ajustando o foco

Lembre-se, não há AutoFoco contínuo durante a gravação, em algumas câmeras isso não funciona bem então use uma 
das duas opções.

Foco fixo

Primeiro, defina seu foco antes de fotografar e mantenha a mesma distância da câmera ao assunto em todos os momentos. 
Isso é mais útil para cenários do tipo entrevista, em que o assunto está centrado e a câmera está travada neles.

Foco Manual

A outra opção é o foco manual contínuo, usado regularmente 
no cinema, onde frequentemente a câmera e o assunto estão se 
movendo.

Se você for realmente trabalhar com isso, pense sobre investir 
em um follow focus, que é uma engrenagem que se prende ao 
lado da lente e prende o anel de foco para permitir um foco fácil 
e preciso.

Para saber mais sobre o uso do follow focus e como fazer uma 
espécie de follow focus caseiro assista:

https://www.youtube.com/watch?v=vG-zRugadr0 

Disponível em: https://http2.mlstatic.com/D_Q_NP_841164-
MLB25938973794_092017-Q.jpg acesso dia 10/06/18
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Verificando seu foco

Para verificar o seu foco, nunca aumente ou diminua o zoom 
com lentes de fotografia. Eles não mantêm o mesmo ponto de 
foco em toda a sua faixa de zoom em qualquer configuração 
de anel de foco, e você vai acabar com imagens desfocadas. 

Você pode ampliar digitalmente (na maioria dos casos em 5x 
ou 10x) com o botão de controle com o desenho de uma lupa. 
Isso permite um ajuste fino no foco conforme você ajuste a 
caixa de zoom na tela. Tenha em mente que o botão é uma 
alternância; vai 5x, 10x, 0x, em ordem.

Disponível em https://support.usa.canon.com/kb/
index?page=content&id=ART137357 acesso dia 10/06/18
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Balanço de Branco e Estilo Foto

O equilíbrio de branco deve ser manual em vídeo, especialmente se você estiver gravando vários takes e editando-os 
juntos. É importante manter a consistência entre as gravações. Se você está fazendo vídeos simples, como vlogs e filmes 
caseiros, é um pouco menos imperativo, mas o melhor é definir manualmente o equilíbrio de branco antes de cada 
tomada.

Para alterar o balanço de branco, basta pressionar o botão 
“Q” (para “Menu rápido”) na exibição ao vivo e rolar para 
baixo até a segunda opção. Você pode rolar para a esquerda 
e para a direita aqui, ou você pode apertar SET para ver 
todas as opções para WB. Este menu também permite alterar 
o tamanho da gravação e o estilo da imagem sem entrar no 
menu principal.

Disponível em https://support.usa.canon.com/kb/
index?page=content&id=ART137357 acesso dia 10/06/18
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Os estilos de imagem são importantes no vídeo. Se você estiver 
filmando para editar e mudar a cor na pós_produção, o melhor 
estilo de imagem é personalizar o estilo “Fiel” com -4 Contraste 
e -2 Saturação.

O vídeo bruto parecerá bastante plano e monótono, mas você terá 
um pouco mais de alcance dinâmico para usar na classificação.

Há também um estilo de imagem disponível na Technicolor 
chamado “Cinestyle” para DSLRs da Canon, que pode ser salvo na 
memória interna da câmera e fornecer a máxima faixa dinâmica 
possível.

3.2. Filmar com câmeras diferentes - problemas e 
soluções

Quando uma equipe é contratada para cobrir um evento ou filmar 
um vídeo corporativo e vai usar três câmeras, imaginamos logo 
que todas serão compatíveis. Mas, e quando você não conseguir 
usar máquinas iguais, vai ser um problema?

A princípio sim. E por muito do que já vimos no curso todo: 
tamanho do sensor, tipo de lente, compressão do vídeo, qualidade 
do áudio, profundidade de cores, até o tipo do arquivo diferente 
vai ser um problema. Quem for editar um vídeo e pegar um 
vídeo de uma Red, de uma Canon e da Blackmagic e fazer um 
trabalho juntando os três, vai sentir na pele esse desafio.
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Mas, é possível minimizar esse problema configurando os equipamentos com um máximo de correspondência possível. 
Primeiramente, ajuste a exposição, a velocidade do obturador, o ruído e / ou a granulação e o balanço de branco da 
mesma maneira em todas as máquinas.

Faça isso antes de sair, se possível teste com muita antecedência, um mês, por exemplo, esse tempo será pequeno para 
adequar a aparência da imagem nas máquinas e ainda menor para conseguir trabalhar uma sensação específica.

Dito isto, este primeiro ponto pode parecer óbvio, prefira câmeras da mesma marca e modelo. Isso nem sempre é 
possível, mas duas DSLRs Canon 5D Mark III com configurações iguais terão imagens similares de cara, ainda mais se usar 
as mesmas lentes.

A segunda opção é usar câmeras da mesma marca, de modelos diferentes, mas com o mesmo sensor ou, pelo menos, 
similar como uma Sony EX-3 e uma EX-1. Muitos outros fabricantes de câmeras possuem linhas de câmeras com sensores 
semelhantes ou correspondentes para seus modelos. Se as máquinas possuem lentes intercambiáveis, combinar com as 
lentes com certeza irá ajudar.

Se eles ¿ são a mesma câmera, com configurações idênticas, eles devem combinar, certo? Será tudo certinho, bom, não 
necessariamente. Muitos modelos de câmeras são fabricados ao longo de vários anos. Com diferentes instalações de 
softwares, com diferenças pequenas em engrenagens ou atualizações sutis ao longo do tempo.

As lentes também podem diferir. Dois modelos de lentes idênticas, construídos em anos diferentes, em diferentes países, 
usando materiais e revestimentos diferentes, podem produzir imagens que parecem um pouco diferentes.
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Ajuste principal – a proporção da tela e frames por segundo

A maioria dos vídeos hoje tem 1920 por 1080 pixels, com uma taxa de quadros progressiva de 23,976 quadros por segundo 
(24p) ou 29,97 quadros por segundo (30p), com tendência para o mercado de tamanhos UHD e 4K.

Escolha o tamanho e a taxa do quadro em que o projeto será entregue e defina cada uma das câmeras exatamente com 
essas configurações.

Velocidade do Obturador 

A velocidade do obturador vai impactar muito na aparência da gravação finalizada. As sequências de ação podem se 
beneficiar de velocidades excessivamente rápidas do obturador, mas um bom ponto de partida, geralmente, é o dobro 
da taxa de quadros da câmera.

Portanto, se você estiver gravando em 24p, defina o obturador para 48, pelo menos como ponto de partida. Pode haver 
necessidade de acelerá-lo ou desacelerá-lo levemente, mas esse é um bom ponto de partida.

Combinar um DLSR a uma Filmadora pode ser complicado ajustá-las de maneira aproximada. A filmadora pode não 
conseguir alcançar a mesma profundidade de campo que a DSLR, então vamos usá-la para a imagem principal  em plano 
geral. Para coincidir a profundidade de campo e ruído da filmadora com a câmera de vídeo, use uma abertura menor e 
maior ISO.

Balanço de branco

A chave é definir as câmeras para uma configuração semelhante para garantir que estejam próximas. Se todos eles 
oferecerem um equilíbrio de branco personalizado, essa é obviamente a melhor opção.

ISO

Ajustar o ISO da câmera para ser o mais baixo possível, ao mesmo tempo em que oferece uma imagem agradável 
e balanceada, é fundamental. Comece com cada câmera definida para o mesmo nível ISO e ajuste. Muitas câmeras 
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têm um padrão ISO, mas o ambiente, as características da lente, as características do sensor ou outros fatores 
podem determinar se o nível precisa ser ajustado para corresponder mais de perto a outras câmeras.

No geral

Essas noções básicas são fundamentais, mas há uma lição muito importante sobre filmar em um set ou em um evento que 
substitui todos os outros: quando várias pessoas estão operando câmeras, elas devem se comunicar de forma eficaz. Se 
alguém disser: “estou em 1080 30 - todo mundo em 1080 30?”, todo mundo ajustar para esse valor, então a chance de 
perder uma cena é pequena.

Crie um procedimento ou ritual para o início de cada sessão. Uma vez que as câmeras estejam configuradas e os operadores 
estejam em suas estações, chame cada configuração crítica e peça a cada operador que ligue para a configuração de sua 
câmera. Certifique-se de que todas as câmeras se correspondem e, em seguida, verifique cada unidade para determinar 
o quão perto elas aparecem.

Hora de começar a fazer filmes

Bem, eu espero que você tenha gostado desse pequeno mergulho nas águas do básico de 
filmagem, e agora saiba as importantes opções de menu que você deve usar e o por quê 
enquanto filma. 

Vão existir diversas configurações que você pode usar, essas são as iniciais apenas para 
você ir se acostumando.

Então para gravar com uma DSLR, você precisa ajustar as configurações antes de sair 
filmando: resolução, taxa de quadros. Os mesmo ajustes para a fotografia são importantes: ISO, Obturador e Diafragma. 
Lembram sobre o uso de filtros, conhecemos o histograma. Sem esquecer de ajustar o foco e realizar o balanço de branco

Bom é isso, agora boas imagens!



Equipamentos e 
manutenção da DSLR

Imagem disponível em: http://bit.ly/2LfdF6V
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Equipamentos e manutenção da DSLR

Você já deve ter parado para pensar quantos equipamentos realmente vai precisar. Se deve economizar 
para investir em uma câmera ou se é melhor distribuir a grana, comprar uma câmera mais barata e 
sobrar para outros equipamentos. A resposta a estas perguntas depende do que você quer, quais seus 
objetivos e seu orçamento, mas também depende de sua disposição de dominar o equipamento, 
seja ele qual for, e, aproveitar ao máximo os recursos básicos, por exemplo: Vídeo Full HD, 
entrada de microfone, fone de ouvido, taxas de quadros variáveis e controles manuais.

LENTES

Revisão ligeira: Distância Focal é a distância em milímetros do meio da lente até o sensor  e é 
responsável pela sensação de aproximação e pelo ângulo de visão. Diafragma é o mecanismo que 
controla a abertura por onde passa a luz, permitindo o ajuste da quantidade de luz necessária, 
ele influencia a profundidade de campo, ou seja, a quantidade de coisas em foco.

Tanto o diafragma quanto a distância focal vão depender da marca e do modelo da lente, por isso, 
é importante escolher com cuidado. Pois uma lente com várias distâncias focais (uma lente zoom) 
costuma ser ruim para fotos em lugares com pouca luz. E lentes com um valor muito baixo do 
diafragma, (por exemplo, f 1.2, a maior abertura) vai dar trabalho para manter um foco preciso.

As lentes devem ser escolhidas de acordo com sua necessidade, de forma que atenda melhor 
sua demanda. Caso você utilize smartphone como câmera principal, existem lentes para serem 
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anexadas, principalmente, para os aparelhos de ponta. Caso você tenha uma mirrorles ou DSLR você pode baratear o 
custo e adquirir um conversor de grande angular, no lugar de comprar uma lente grande angular. Não vai oferecer a 
mesma qualidade, mas vai ser uma solução rápida e custando menos da metade do preço de uma lente. Ou ainda a famosa 
cinquentinha, uma abertura f1.8 já irá te permitir muita iluminação, abertura com menor valor vai atrapalhar mais do que 
ajudar. Ainda pensando em versatilidade de lentes e custo, recomendo lentes zoom básicas com a 18-135 da Canon ou a 
45-150 da Panasonic, por permitirem uma gama maior de distância focal e serem as mais baratas.

Baixo custo

Lentes para celulares: grande 
angular, teleobjetiva, macro 
e olho de peixe. As melhores 
são para Iphone:

• Lente Ollo-Clip 4 em 1

• Kit de lente Manfrotto Klyp 
plus

• Lente de conversão de 
Grande Angular 0.45x

• Lente Canon EF 50 mm f / 
1.8 II

• Panasonic Lumix G Vario 45-
150 mm f / 4-5,6

• Lente Canon EF-S 18-135 
mm f / 3.5-5.6 IS

Médio custo Alto Custo

Imagens disponiveis em https://www.reeldesigner.com/3-dslr-video-lens-types-needed-for-success/ 
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TRIPÉ

Você vai precisar de um tripé específico para vídeo. Não vai adiantar tentar aproveitar o tripé para máquina fotográfica, 
por vários motivos:

• Tripé para foto costuma ser menor e mais frágil.

• Não aguenta peso, às vezes, você terá algo por volta de 5kg a mais de equipamento. 

• Não possui regulador de nível.

• Altura inferior.

• Movimento de panorâmica e de tilt travam ao movimentar a cabeça do tripé

Um bom tripé resistente é essencial para conseguir imagens sem oscilação
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Tripé Manfrotto Compact 

P/ Vídeo Mkcompactacn-bk 

MKC3-H01

Esse tripé é melhor para vlogs 

e com equipamentos pequenos 

e leves, também é útil para 

fotografia.

Peso: 1,2kg 

Altura mínima: 44cm 

Altura Máxima: 155 cm 

Carga útil (câmera): 1,5 kg

 • Tripé Manfrotto 290 com 

cabeça hidrulixaSKU MK294A3-

128RC

Este é um tripé portátil de 

alta qualidade. Ele funcionará 

com smartphones e câmeras 

de produção de alta qualidade. 

Grande saco também!

Peso: 2,6 kgAltura mínima: 71cm

Altura Máxima: 180 cm 

Carga útil (câmera): 4 kg

 • Tripé Manfrotto Mvt 502am Com 

Cabeça Mvh 500a

Tripé para serviço pesado. Ele pode 

lidar com um sistema de lança 

leve “ guindaste mochileiro “! 

Espalhador incluído com as pernas 

também suporta mais peso.

Peso: 3,8 kg 

Altura Mínima: 70cm 

Altura máxima: 156 cm 

Carga útil (câmera): 7 kg

Um tripé deve ser capaz de suportar o peso de uma câmera e movimentar / inclinar sem sacudir e ficar preso -- uma batalha 
constante com tripés mais baratos. Mesmo se você usar o seu iPhone em um tripé como este, fazer uma panorâmica e 
inclinar suavemente será muito difícil, e, mesmo parado, o tripé pode mostrar tremor se alguém passar enquanto a câmera 
filma! De qualquer maneira, se você preferir outros modelos, escolha um com cabeça hidráulica, pois o movimento é mais 
suave.
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Baixo custo Médio custo Alto Custo
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MICROFONE EXTERNO

Os microfones embutidos são um recurso cada vez mais comum para câmeras e mostram que os fabricantes estão pensando 
cada vez mais em usuários de vídeo, no entanto, a qualidade não é das melhores. Se a sua câmera tiver um conector para 
microfone, uma ótima solução é um microfone conectado à câmera como um shotgun, por exemplo. Estes podem ser 
estéreo ou direcional e são ótimos para gravar diretamente na frente da câmera, bem como ruído de fundo ambiente.

Um microfone de lapela com ou sem fio é outro ótimo acessório a ter. Estes microfones devem ser colocados na gola da 
camisa, em um colar, grudados com fita crepe, de modo que fiquem disfarçados e não encostem nem na pele nem em 
tecidos, são os melhores para entrevistas ou vídeos com a pessoa sem se movimentar muito.

Se a sua câmera não possui uma entrada de microfone, a solução é usar um gravador de áudio externo e sincronizar o som 
na pós-produção. Mas, mesmo usando um microfone externo, use o microfone embutido para gravar também. Este som, 
com uma qualidade inferior, vai servir como uma faixa de guia para ajudar a tornar a sincronização do som do vídeo muito 
mais fácil.
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Rode smartLav + Lavalier 
(com fio)

O SmartLav + é um microfone 
com clip de lapela de 
qualidade que funciona 
perfeitamente com um 
dispositivo IOS sem precisar 
de um adaptador.

 Polsen Lavalier Mic (com fio)

O microfone de lapela 
com fio OLM-10 da Polsen 
oferece excelente áudio 
sem realimentação de ruído. 
Se usado com smartphone, 
precisa de um adaptador. 

Sennheiser EW 112-P G3 (sem 
fio)

Este lavaier Sennheiser é um 
conjunto de microfone sem 
fio. O EW 112-P G3 é mais 
caro por sua alta qualidade e 
por ser um kit de duas partes.

Baixo custo Médio custo Alto Custo
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ILUMINAÇÃO LED PORTÁTIL

Mesmo que as câmeras DSLR sejam muito melhores do que as camcorders convencionais, quando operando em condições 
de pouca luz, você definitivamente precisará de iluminação adicional em sessões de vídeos profissionais. Um ótimo lugar 
para começar é com luzes LED.

Os avanços na tecnologia trouxeram a iluminação portátil do LED em tamanho e preço, e agora há alguns ótimos produtos 
no mercado. Carregue uma ou duas pequenas luzes LED, pois elas são boas para preencher sombras e fazer com que alguém 
se destaque ao entrevistá- las.

Mas, lembre-se, estes painéis não vão iluminar uma área muito ampla, nem servir como luz principal. Volte na disciplina 
de Iluminação para rever sobre isso.

Disponível em: http://bit.ly/3shTBBE
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KIT DSLR PARA SUPORTE DE OMBRO

Talvez você prefira ou até mesmo precise gravar vídeo acompanhando um movimento. As DSLRs são câmeras portáteis, 
mas podem não oferecer tanta estabilidade assim, pois a sua função principal é foto. Nem sempre você vai ter uma Dolly 
disponível, então, um suporte de ombro já pode resolver. Eles são projetado para simular o formato das câmeras maiores 
e se ajustando no ombro por um suporte que, além de deixar a máquina mais estável, pode distribuir melhor o peso dos 
equipamentos. Resultando em imagens estáveis, muito mais suaves e maior conforto ao filmar por um período maior.

O principal item que monta o suporte é a base/trilho, o suporte base, o braço e o braço de apoio e o suporte de ombro, 
formando uma armação para encaixar a máquina e os outros itens, como o follow focus, matte box e monitor e é possível 
colocar bateria extra. Já foi falado sobre o monitor externo na unidade anterior, agora vamos ver alguns deles mais de 
perto.

Imagem em: https://improb.com/best-camera-
shoulder-rig/
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MATTE BOX

FOLLOW FOCUS

Matte Box é colocado na extremidade da objetiva para reduzir as 
luzes que acertam a lente, como raios de sol, conhecido como flare. O 
matte Box é uma caixa com barndoors e vai funcionar  também como 
suporte para filtros.

Um aparelho que encaixa ao lado da lente e serve para girar o anel do foco de 
maneira mais precisa. Ao girar o botão, você gira engrenagens que vão girar o 
foco. Antes de começar a gravar, você define se o foco vai mudar e quais serão os 
lugares, posiciona a máquina no enquadramento desejado. Faz o primeiro foco 
e marca na parte branca do folow focus, de forma que coincida com o indicador, 
ajusta o segundo foco e faz uma nova marcação, assim para todos os focos que 
precisar usar

Imagem em: https://goo.gl/YzNt9g

Imagem em:  https://bit.ly/2NJJSp5
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GRUA

Um sistema de guindaste onde a câmera é instalada em uma 
extremidade e na outra são colocados pesos para equilibrar a 
câmera, como uma gangorra.

O controle é feito por meiode botões e por um monitor de 
vídeo. Existem modelos mais simples só com um sistema de 
compensação de peso. Quando se eleva a câmera, o sistema 
compensa a subida, de forma, a manter sempre a câmera em 
um nível reto. E, às vezes, o operador pode ir junto no sistema 
de gangorra. 

Podem variar de 2 mts a 20 mts ou mais. Existe ainda uma versão 
de grua instalada em veículos. 

Imagem em : https://goo.gl/9bNLYS 

DOLLY

Dolly é um carrinho ou suporte com rodas ou dispositivo similar usado para 
criar movimentos suaves e horizontais da câmera. A maioria possui um braço 
hidráulico que eleva ou abaixa a câmera no eixo vertical.

O movimento mais comum é orientado pela direção da roda traseira, as dianteiras 
permanecem fixas, enquanto uma alavanca gira as rodas.

Também é possível que as rodas dianteiras girem na direção oposta às rodas 
traseiras. Permitindo que o carrinho se mova em círculos suaves.

Um terceiro modo, é quando as rodas dianteiras estão na mesma direção das 
rodas traseiras. Isso permite que o carrinho se mova em uma direção diagonal.

Imagem em: https://goo.gl/QLtGqQ 
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STEADYCAM

DRONE

Imagem em: https://goo.gl/ryqH2E 

https://goo.gl/tStngq 
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QUE TIPO DE FILMADORA EU PRECISO COMPRAR?

De nada adianta uma máquina super potente e recém lançada se você for usar tudo no automático. Não é o equipamento 
que faz um bom trabalho, é você!

Não gaste uma fortuna em uma filmadora, mesmo que você tenha esse dinheiro disponível. Te entendo, eu também 
queria a melhor máquina do mercado enquanto estava fazendo o curso, mas em algumas das melhores produções que eu 
participei, não foram com equipamentos profissionais. Foram com excelentes profissionais usando os equipamentos que o 
orçamento deixava. 

Concentre-se em composição, linguagem cinematográfica, edição... O resto é ferramenta. Sendo bem sincero, não existem 
diferenças gigantescas entre alguns modelos. Por isso, vamos pensar sobre alguns equipamentos de maneira honesta e 
prática.

A sugestão aqui será por equipamentos que estão por volta de R$1.200,00 a R$ 1.500,00 (isso em junho de 2018). É 
importante lembrar: não são as melhores câmeras e nem, vão produzir os melhores vídeos, mas possuem uma qualidade boa 
para quem está começando e sem aquela exigência tão profissional assim. A recomendação desses aparelhos é pensando o 
custo/benefício para produções simples. Ponto importante é que nem todos terão assistência técnica ou garantia, como o 
smartphone da LeEco e a câmera de ação da Xiaomi, que podem ser conseguidos por meio de importadoras por um preço 
bem acessível.
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MANUTENÇÃO

Manter seu equipamento limpo é essencial, não precisa limpar todos os dias que sair, mas se você filmou em um lugar muito 
empoeirado, na chuva ou em uma situação adversa, é recomendável realizar uma pequena limpeza preventiva, ou pode 
ficar mais caro, levar para uma empresa especializada.

A primeira coisa é adquirir um kit de limpeza, que vai servir para limpar uma sujeira eventual ou mesmo poeira, caso a 
máquina fique muito tempo parada.

Imagem em: https://goo.gl/zhKPML 
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Caso queira arriscar uma dose maior de ousadia, é possível ainda adquirir um kit para uma limpeza mais profunda, tanto 
da lente quanto do sensor, mas atenção, existem soluções líquidas e pinceis próprios para isso, não improvise material.

Imagem em: http://glo.bo/2Zy7n78
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Vamos por ordem:

PARTE EXTERNA

O CORPO DA MÁQUINA

Antes de passar o pano, utilize o soprador e o pincel, alguns micros resíduos podem arranhar partes como visor LCD ou o 
viewfinder, só então passe a flanela limpa.

Imagem em: https://bit.ly/3qAtKoh
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LENTES

Muito cuidado e atenção aqui. Desencaixe a lente da máquina. Mais uma vez, use o soprador e o pincel primeiro. Para as 
reentrâncias, use o pincel. Você pode usar aqui um tecido de microfibra, como tecido de limpar óculos. Caso você ache 
necessário, bafeje a lente (coloque a boca próxima da lente e respire pela boca) e em seguida passe o pano.
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Sujeiras de gordura, suor de dedos, ou mesmo a gota de algum outro líquido, podem precisar de líquidos específicos. 
Aplique o liquido sobre o tecido de microfibra e depois seque com um lenço de tecido seco e limpo.
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ESPELHO

Limpar o espelho pode ser bom, não vai afetar a sua foto, mas se ele estiver empoeirado ou sujo pode te atrapalhar na 
hora de fazer o foco.

Procedimento é o mesmo: soprador, pincel e tecido de microfibra, mas recomendo fazer isso com a máquina virada com o 
espelho para baixo, para cair possíveis resíduos.

Imagem em: https://goo.gl/Xu4xmM 



95

SENSOR

Com a constante troca de lentes, o sensor da máquina pode ficar sujo e podem aparecer pontos de sujeira na sua imagem. 
Se você já limpou as lentes e os pontos continuam, podem estar no sensor.

Algumas máquinas possuem um comando de limpeza automático, algumas fazem isso ao ligar e desligar a máquina, verifique 
no manual do seu aparelho como acionar esse recurso, caso ele já não faça sozinho.

Se ainda assim estiver sujo, você deve levá-la a uma assistência técnica para não perder a garantia. É possível fazer você 
mesmo, mas não recomendamos e, por isso, não colocaremos o passo a passo.
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Evite trocar a lente em ambientes com fumaça, poeira ou chuva;

 Ao remover a lente da câmera, mantenha o encaixe da lente para baixo, para evitar que algo indesejado entre na parte 
interna;

 Não remova a lente de sua câmera sem necessidade por um longo período, lembre-se de colocar a tampa na lente e no 
orifício do corpo da câmera;

 Nunca utilize cotonetes normais para limpar lentes e sensores, os fiapos do algodão irão estragar seu equipamento;

 Não improvise soluções de limpeza. Você pode provocar danos irreversíveis;

 Informe-se sobre as condições da garantia do seu equipamento no momento da compra;

 A solução para limpeza de lentes não deve ser usada em sensores, a não ser que o fabricante informe isto.

Use sempre tampas, filtros ou outro acessório na frente da lente para aumentar a proteção, filtro UV, ND ou mesmo 
polarizadores são os mais utilizados para isso

Evite deixar baterias e pilhas por longos períodos dentro da máquina, elas podem danificar seu parelho devido ao 
superaquecimento delas, após um mau uso ou mesmo devido ao tempo de uso, estragando a sua câmera.
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Bora rever!

Esta unidade trouxe uma pequena amostra das possibilidades de equipamentos que podem 
ser utilizados para uma filmagem. Alguns desses temas foram falados em outras disciplinas. 
E outros não nos aprofundamos, porque são equipamentos de difícil acesso, inclusive para 
produções mais profissionais aqui no Brasil.

O foco foi sugerir alguns equipamentos para o início dos seus trabalhos e estudos, não são 
equipamentos de ponta, mas podem realizar um bom trabalho em mãos que os dominem 
bem.

Mantenha todos seus equipamentos bem guardados, longe de poeira, umidade e sujeira, pelo menos, passe um pano neles 
de vez em quando e vai mantê-los por um longo período.

Bom é isso, agora boas imagens!


