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TEORIAS E TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO:
Existem dezenas de livros ao longo das décadas
passadas que foram discutidas configurações como
“padrão” de iluminação para entrevistas, programas de
discussão, dramas e inúmeras outras produções. Este
manual foi concebido para ajudar a criar as melhores
imagens possíveis com o seu novo kit de iluminação Arri
e ajudá-lo a usar essas ferramentas para iluminação em
locação ou produções de estúdio.

ESCOLHENDO UMA FONTE DE LUZ:
Nos kits Arri contêm uma variedade de refletores e
acessórios. Os dois tipos básicos de refletores são o
aberto (ARRILITE) e o fresnel com lentes (FRESNEL).
Ambos os tipos de fontes de luz proporcionam um
foco ajustável, um campo de feixe de luz uniforme que
pode ser usado para criar uma grande variedade de
qualidades de luz e ambientes de iluminação em suas
produções.

ARRILITE ABERTO

FRESNEL ARRI
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QUALIDADE DA LUZ pode ser caracterizada pela forma
“dura” ou “suave” de como aparece a sombra produzida
por um refletor. A qualidade da luz produzida por um
refletor é determinada pelo tamanho físico (não pela
intensidade) da fonte de luz. Em geral, quanto maior for,
mais difusa é a luz ou mais suave é a qualidade da luz.
Tipicamente, um material difusor, tais como o “frost” ou
seda, podem ser colocados em frente de um refletor para
aumentar o tamanho da atuação (física) de uma fonte
de luz. (Quando a luz passa através de um material
difusor, o material se ilumina tornando-se a fonte de luz
em ação.)

ARRILITE COM FROST

ARRILITE COM SOFTBANK
Um contorno (recorte) delineado ou uma borda de
sombra bem definida (luz dura), como a do sol, é
mais frequentemente produzida por uma fonte de luz
pequena, como um dos refletores contidos no kit.
Um contorno (recorte) suave ou uma borda de sombra
menos definida (luz suave), como o de um dia nublado,
é mais frequentemente produzida por uma maior fonte
de luz, mais difusa, como um Softbank (disponível em
alguns Kits Arri).
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LUZ DURA

LUZ SUAVE

Se você não tem um Softbank, há muitas outras maneiras
de criar uma luz mais suave com os acessórios contidos
neste kit. Colocar um frost no barndoor vai suavizar um
pouco a luz. A colocação de um grande painel difusor
(pintado), em frente da fonte ou apontando a luz para
um isopor, parede ou teto branco, irá produzir uma
qualidade de luz muito mais suave.

ARRILITE APONTADO PARA
UM REBATEDOR
Novamente, o tamanho físico da fonte de luz está
diretamente relacionado com a qualidade da luz
produzida. Assim, idealmente, deve-se considerar o tipo
de luz apropriado para uma tomada ou cena antes de
se definir o tipo de iluminação. Por exemplo, a luz dura
não pode ser considerada natural para muitas cenas de
interior (como um escritório com quatro paredes brancas
e iluminação fluorescente).
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LUZ DURA VERSUS LUZ SUAVE:

Não há regra para quando usar a luz dura ou suave
para uma tomada ou cena. Criar uma qualidade de luz
particular é subjetivo e não existe um método correto
ou incorreto. Há, no entanto, características que lhe são
inerentes tanto a luz dura ou suave e deve-se sempre
pesar os prós e contras de cada uma antes de iluminar
uma cena.
Em geral, a luz dura é facilmente controlada através da
utilização dos barndoors sobre o dispositivo de fixação
e pode ser usado para produzir sombras dramáticas e
efeitos de iluminação atraentes para cinema ou vídeo.
Ao iluminar as pessoas para entrevistas com luz dura,
deve-se considerar cuidadosamente o lugar da fonte
de luz, a fim de produzir resultados atraentes para a
câmera. Um refletor Fresnel mal colocado ou um Aberto
podem produzir resultados desagradáveis até mesmo
nas pessoas mais fotogênicas.
A luz de um Fresnel produz uma qualidade de luz
atraente e um campo de iluminação uniforme, é a
escolha mais popular quando a iluminação dura é
necessária para o estúdio e trabalhos de locação.
Enquanto Arrilites também produzem um campo de luz
uniforme, estes refletores geralmente não são utilizados
para iluminar pessoas diretamente. O Arrilite é mais
frequentemente usado para criar uma fonte de luz de
preenchimento ao refletir a luz em paredes, tetos ou
rebatedores (na locação); para usar com difusor ou
atrás de um Softbank, ou para iluminar áreas de fundo.
Quando usado como uma fonte direta (sem difusão), a
lente de vidro de um Fresnel produz uma qualidade mais
agradável de luz do que um refletor aberto. Além disso,
uma luz aberta pode criar várias sombras a partir dos
ângulos de reflexão que é ligeiramente diferente do que
a luz direta proveniente de uma lâmpada.
O uso de fontes de luz mais suave, podem ser mais
tolerantes quando se ilumina pessoas, mas, fontes de
luz mais suave, difusa, podem ser muito mais difíceis de
controlar. Difusores dispersam a luz em várias direções
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e embora a qualidade de luz pode ser desejável para
uma fotografia especial ou cena, o vazamento de luz
descontrolado de uma fonte difusa pode arruinar até
mesmo o melhor das cenas. Grande parte da iluminação
tem a ver com a direção do olho do espectador em
torno da tela e quando um vazamento de luz de suas
principais fontes de luz contamina o fundo de sua
fotografia, a iluminação pode parecer casual e perder
o impacto visual. Mais uma vez, a análise cuidadosa do
posicionamento do refletor irá melhorar drasticamente o
resultado.

COLMEIA NO SOFTBANK
Quando se trabalha com um Softbank, o controle da luz
difusa pode ser conseguido com um produto chamado
“colmeia” (fabricado pela LightTools). Este produto de
tecido dobrável, pode ser rapidamente colocado na
parte dianteira de um Softbank. A utilização da colmeia
em um Softbank, oferece ao usuário o controle imediato
do feixe de luz com uma pequena perda de luz.
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INTENSIDADE DA FONTE DE LUZ: A intensidade da fonte
de luz que você escolhe para uma cena é uma decisão
importante. Mais brilhante não é necessariamente melhor.
Profundidade de Campo (f-stop = profundidade do foco)
e a seleção de f-stop de sua câmera deve ser uma decisão
consciente para cada vez que você começa a iluminar
uma cena.
Muitas das câmeras de vídeo mais recentes são
extremamente sensíveis à luz. Iluminando uma cena com
muita luz obriga a fechar muito a íris, f-stop (f-8 - f-11)
para a exposição adequada da cena. Isso cria uma
profundidade de foco muito grande (profundidade de
campo) na sua cena. Foco seletivo não é uma opção,
a menos que você esteja usando uma teleobjetiva mais
longa na sua câmera de vídeo digital.
Foco seletivo é um método simples de concentrar a
atenção do espectador sobre um determinado assunto ou
área no quadro. Usando refletores menores e menos luz,
permite que você exponha sua cena com um diafragma
de talvez f-2.0 ou f- 2.8. Fotografar com uma íris aberta
(abertura) cria uma menor profundidade de campo e
permite que você utilize foco seletivo como ferramenta
criativa na tomada de uma imagem.
Além disso, você pode usar lâmpadas de menor potência.
Por exemplo, no Fresnel Arri de 650, também é possível
utilizar uma lâmpada de 500 ou 300W. Isto proporciona
um feixe mais aberto de um Fresnel maior enquanto ainda
trabalha com uma menor potência. Muitos videomakers
agora escolhem os mais compactos kits ARRI D Softbank,
que são menores e de baixo consumo. Fotografar com
baixos níveis de luz com as novas câmeras, permite a
utilização de refletores tão pequenos quanto um Fresnel
Arri de 150W. Utilizado em conjunto com técnicas
de iluminação adequadas, filmando com uma curta
profundidade de campo, permitirá a você criar um aspecto
de filme ao fotografar com sua câmera de vídeo.

UMA NOTA SOBRE A COR: A temperatura de cor dos

equipamentos de iluminação de tungstênio no seu kit Arri
é de 3.200 graus na escala Kelvin. Embora a luz a partir
destes refletores podem aparecer como luz branca no
vídeo ou filme, que é, na verdade, uma luz muito quente

6

MANUAL DE ILUMINAÇÃO

em cor com relação a temperatura de cor da luz do dia.
Escolhendo um tipo de filme de tungstênio ou ajustar a
sua câmera de vídeo para tungstênio (3.200 K) vai lhe
dar um equilíbrio de cor adequado ao iluminar com
esses refletores. Tenha cuidado de como equilibrar o
branco da sua câmera, faça-o com a luz da sua área
de ação. Um balanceamento de branco adequado, irá
assegurar tons de pele precisos em suas produções.
Às vezes, você pode estar filmando em uma área com
luz ambiente e a cor da luz ambiente pode diferir
drasticamente em cor da luz gerada pelos refletores
do seu kit Arri. A cor da luz fluorescente em áreas de
escritório, lojas comerciais ou industriais e ambientes
de luz do dia, todos diferem muito da cor da luz criada
por suas luzes de tungstênio. Nestes casos, pode ser
necessário corrigir a cor dos refletores para combinar
com a cor da luz ambiente na cena.
A luz de seus refletores Arri podem ser corrigidas com
o uso de gelatinas de correção de cor, que podem ser
colocadas diretamente no barndoor de seus refletores.
Basta estar ciente do fato de que o uso de gelatinas em
seus refletores, podem reduzir muito a saída de luz (ou
seja, uma gelatina “full” CTB (luz do dia) de correção
pode reduzir a potência em até 85%). Além disso, as
gelatinas podem queimar quando estiverem muito perto
da lâmpada ou lente de seus refletores. O uso cuidadoso
de gelatinas de correção pode ajudar você a manipular
e combinar com a cor da luz existente na cena.
Há uma grande quantidade de informação disponível
sobre o assunto de gelatinas de correção de cor e você
deve obter uma compreensão deste tema, se você deseja
melhorar suas práticas em iluminação.
Além disso, você pode considerar suplementos que
completam o seu pacote de iluminação com novos
refletores Arri projetados especificamente para uso em
produção em ambientes de luz do dia. Os Arri HMI
(equilibrado para luz dia), são refletores utilizados
diariamente em cinema e trabalhos de produção de
vídeo em todo o mundo. Consulte o seu revendedor local
de equipamentos Arri ou visite o site da Arri para mais
informações: www.arri.com
MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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ALGUMAS DEFINIÇÕES BÁSICAS:
AS QUATRO PRINCIPAIS FONTES DE LUZ: LUZ
PRINCIPAL (KEY LIGHT), PREENCHIMENTO (FILL
LIGHT), SEPARAÇÃO ou CONTRA LUZ (SEPARATION)
e LUZ DE FUNDO (BACKGROUND) NESTA SEÇÃO,
A “EVOLUÇÃO DA ILUMINAÇÃO” DAS IMAGENS
MOSTRA O ÚNICO EFEITO DE CADA UMA DESSAS
QUATRO FONTES EM UM RETRATO DE UMA PESSOA.

LUZ PRINCIPAL (“KEY LIGHT”): É a principal fonte de luz

para a área do objeto na imagem. É a principal fonte
de iluminação e muitas vezes estabelece uma qualidade
de luz, seja dura ou suave, para uma tomada ou cena.
Ao iluminar as pessoas para entrevistas diretas para a
câmera, o objetivo da luz principal é iluminar a pessoa
de uma forma atrativa e revelar a forma do rosto da
pessoa através da forma de sombra (modelagem). Um
Fresnel Arri é muitas vezes a escolha de uma fonte de
luz principal (devido à facilidade de uso e de controle
da luz). Softbanks também são uma fonte de luz
principal popular para entrevistas.
A posição da luz principal pode variar de diretamente
acima da lente da câmera para completamente por
trás do objeto, dependendo dos resultados desejados.
Vendo os efeitos das sombras da luz principal no rosto
da pessoa vai ajudá-lo a determinar a melhor altura e
posição para esta luz. Ao iluminar para várias câmeras,
geralmente é melhor posicionar as luzes principais para
os melhores resultados nas posições de close-up para
cada assunto. Independentemente da qualidade da luz

LUZ PRINCIPAL SOMENTE
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que você escolha, a luz principal deve ser destinada à
área do assunto, se você espera alcançar um efeito de
luz dramática para a imagem.

LUZ DE PREENCHIMENTO (“FILL LIGHT”): A luz de
preenchimento é uma fonte adicional de luz projetada
para preencher as áreas de sombra criadas pela luz
principal. Idealmente, a fonte de luz de preenchimento
é maior, difusa e suave que irá preencher a área de
sombra com a densidade desejada (nível de luz), sem
produzir uma segunda sombra, contrária sobre o(s)
assunto(s). Pense em sua iluminação de preenchimento
conforme a luz ambiente para a tomada ou cena e
pelo seu “indicador artístico”. Quanto menos luz de
preenchimento, mais dramática será a iluminação.
LUZ DE PREENCHIMENTO (“FILL LIGHT”)

LUZ PRINCIPAL E LUZ DE
PREENCHIMENTO
Independentemente de sua luz principal ser dura ou
suave, usando uma fonte de luz dura para uma luz de
preenchimento, pode criar um efeito duplo de sombra
não natural sobre a pessoa ou o assunto. O uso de um
frost grande, Softbank, material de difusão denso branco
nos barndoors ou rebatendo a luz para fora, contra uma
superfície branca (parede, rebatedor, etc), pode produzir
uma fonte de luz de preenchimento natural e eficaz. Ao
fotografar apenas um close-up de uma única pessoa,
muitas vezes, o vazamento de luz de sua fonte principal
pode ser dirigida a uma grande placa rebatedora
branca para uma luz suave e sem sombras de luz de
preenchimento (ver exemplos). A posição da luz de
MANUAL DE ILUMINAÇÃO

9

preenchimento pode variar muito, mas normalmente as
fontes de luz de preenchimento são definidas, perto da
lente da câmera ou numa posição oposta a principal
fonte de luz (“Key Light”).

LUZ DE SEPARAÇÃO (CONTRALUZ): A luz de separação

ou contra luz, foi concebida para ajudar a separar
visualmente o(s) sujeito(s) a partir do fundo. Um contraluz
nem sempre é necessário, mas sem o uso dessa luz, é
provável que o sujeito pode se misturar com o plano de
fundo. O uso de um contraluz também ajuda a realçar
a cor e textura de cabelo da pessoa. A potência do
contraluz pode ser igual a luminosidade da fonte da
luz principal, mas para as entrevistas, o contraluz é
geralmente menos brilhante do que a luz principal. A
posição desta fonte pode variar desde diretamente por
detrás e em cima do objeto, fora do eixo (câmera/
pessoa) para criar um contorno ou recorte lateral de luz.
Como acontece com quase todos os lugares onde há luz,
o efeito do contraluz é drasticamente alterado por sua
posição. Experimente com diferentes qualidades de luz e
estágios para encontrar o seu próprio “look” favorito.
CONTRALUZ

LUZ PRINCIPAL, PREENCHIMENTO
E CONTRALUZ
LUZ DE FUNDO: A luz de fundo pode ser a primeira

luz ou a final a ser definida para uma cena ou uma
tomada, dependendo da importância da iluminação de
fundo na cena e seu estilo de iluminação. Se cuidadosa
consideração tem sido dada ao controle da luz que
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vaza na área de estudo, o efeito da sua luz de fundo
pode ser bastante dramático. A adição de uma luz de
fundo também pode ajudar a adicionar cor, textura e/ou
separação adicional para o sujeito(s) a partir do fundo.
A direção da luz de fundo também pode ajudar a apoiar
a direção da luz principal e o motivo (por exemplo,
de uma janela, etc.). Os Fresnéis e Arrilites podem ser
utilizados eficazmente para as áreas como iluminação
de fundo.

LUZ PRINCIPAL, PREENCHIMENTO,
CONTRALUZ e LUZ DE FUNDO

JANELA
FUNDO

FROST

300W FRESNEL
CONTRA LUZ

300W FRESNEL

LUZ DE
PREENCHIMENTO
LUZ
PRINCIPAL

REBATEDOR
BRANCO

ARRILITE COM
LIGHTBANK

MANUAL DE ILUMINAÇÃO

11

NOVAS TECNOLOGIAS DE ILUMINAÇÃO:
Instrumentos de iluminação para a maioria da produção
de cinema e televisão têm permanecido basicamente o
mesmo há muitos anos. Os Fresnéis e abertos têm sido
a espinha dorsal desde o seu início. Luzes de estúdio
suaves também foram um complemento importante para
a indústria de iluminação. Ao longo dos últimos 30 anos,
luzes HMI e fluorescentes têm feito o seu impacto no
cinema e na televisão e mudaram as formas do nosso
negócio. Mais recentemente, refletores LED estão sendo
mais uma nova ferramenta de iluminação para se fazer
uma imagem profissional.
“Câmera” de hoje em dia vem de muitas formas... e
o digital está pavimentando o caminho para o futuro
da captura de imagem. As mais recentes tecnologias
utilizadas no projeto de um refletor de iluminação,
também tem permitido o desenvolvimento de algumas
novas ferramentas: Saída de alta potência para HMI
compacto e refletores de LED da ARRI Lighting. Estes
novos refletores estão criando mais um novo capítulo
no legado da ARRI na indústria cinematográfica. Este
manual é projetado para ajudar você a entender
melhor a tecnologia HMI e LED e os equipamentos
de iluminação ARRI disponíveis para você e suas
necessidades de produção.

TECNOLOGIA HMI®

A lâmpada HMI - mercúrio, médio-arco, iodeto – teve
origem na Alemanha na década de 1970 como um
substituto mais eficiente da luz arco-carbono. Um HMI
usa vapor de mercúrio misturado com halogenetos de
metal dentro de um bulbo de quartzo de vidro, com dois
eletrodos de tungstênio revestidos para separação de
um médio arco. A luz de uma fonte HMI aproxima-se
do aspecto de cor da luz solar bruta. Ao contrário
dos refletores de tungstênio tradicionais, que utilizam
lâmpadas incandescentes, balastes HMIs são usados
para regular o fornecimento de energia para a lâmpada
e a força é alimentada através de um cabo para a
cabeça do refletor. Os HMIs ARRI são de alta potência
de saída que produzem um espectro da luz do dia com
uma temperatura de cor de aproximadamente 5600
graus Kelvin e atualmente a gama de refletores vão de
125 watts a 18 mil watts.

12

MANUAL DE ILUMINAÇÃO

Esta seção do manual vai explicar a linha de HMIs
ARRI – os POCKET PARs ARRILUX, POCKET LITEs e os kits
disponíveis para uso em locação ou no estúdio.

POCKET PAR 125

O menor ARRI, o mais compacto HMI, o POCKET PAR
de 125 watts é ideal para close-ups ou onde o espaço
é limitado. O POCKET PAR 125 oferece um impulso
excelente e é de valor inestimável para a iluminação
direta e para uso com refletores. Um projeto dicroico
personalizado da ARRI, um refletor de vidro facetado e
lentes para propagação da luz, asseguram o máximo
controle do feixe em todas as situações. Uma grande
variedade de acessórios estão disponíveis para aplicações
de inúmeros projetos de iluminação.

POCKET PAR 200 e 400

Os Pockets Par de 200 e 400 watts produzem baixo
calor e são perfeitos para pequenos espaços, trabalhos
de close-up ou lugares fechados. Ambos os refletores
oferecem potência excelente e são um reforço para a
iluminação direta em ambientes de luz do dia, podem ser
usados com um Lightbank Chimera ou usado como luz de
preenchimento. O projeto dicroico personalizado da ARRI,
um refletor de vidro facetado para propagação correta
da luz para assegurar o máximo controle do feixe em
todas as situações. Uma grande variedade de acessórios
estão disponíveis para aplicações e inúmeros projetos de
iluminação.
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POCKET LITE 200 e 400

Os POCKETs LITE ARRI 200 e 400 watts são refletores
sem lente, que oferecem uma luz suave e um feixe de
luz ideal para um trabalho de locação. O baixo calor
dos POCKETs LITE são perfeitos para trabalhar em locais
apertados e locais fechados. Ambos os refletores de 200 e
400 watts oferecem um reforço e são de valor inestimável
para a iluminação direta com uma Chimera ou como luz
de preenchimento rebatida. Uma grande variedade de
acessórios estão disponíveis para aplicações de inúmeros
projetos de iluminação.

Kits POCKET PAR

Kits POCKET PAR de 125W, 200W e 400W, estão
disponíveis em configurações AC e DC. No coração de
cada kit está o POCKET PAR HMI de baixo calor. Uma
grande variedade de acessórios estão incluídos em cada
kit para criar inúmeras aplicações para projetar a luz. Além
do conjunto de 4 lentes, há um barndoor de quatro folhas,
um conjunto de telas de arame de 1⁄2 e 1 stop, um cabo
de 25’ (7,5m), uma trava do dispositivo de fixação, um filtro
CTO de 3/4 para conversão da luz do dia para tungsténio,
uma lâmpada HMI e uma Chimera XS(16x22”–41x56cm)
com anel de engate rápido. A mala rígida e reforçada
do kit, garante o transporte e armazenamento seguro.
Adicionar um tripé de luz para completar o seu kit!

TECNOLOGIA LED

LEDs – diodos emissores de luz – foram desenvolvidos na
década de 1960 e estão rapidamente se tornando uma
fonte viável de luz nas indústrias de cinema e televisão. Há
muitas vantagens em usar LEDs em relação às fontes de
luz incandescente, incluindo menor consumo de energia,
maior vida útil, menor tamanho e maior durabilidade
e confiabilidade. No entanto, eles exigem um preciso
gerenciamento de calor e o índice de reprodução de cor
(IRC), devem ser considerados em equipamentos utilizados
na produção.
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A série ARRI Caster LED são de alto rendimento, baixo
calor, unidades de luz de baixa potência de consumo
com uma fonte de luz branca ajustável. O desenho ótico
especial, fornece uma sombra única e ajustes dentro de
um intervalo de temperatura de cor. A série Caster ARRI
oferece um Índice de Reprodução de Cor (IRC) de 90,
garantindo cores mais vivas e realistas sobre a mídia
digital e cinema.
Existem duas versões da série Caster LED, a LoCaster e a
BroadCaster. Cada refletor LED oferece alto rendimento,
mas o consumo de energia muito baixo, enquanto em
uma caixa que pesa apenas 907 gramas. Ambas as
unidades utilizam os mesmos princípios óticos e mesmo
invólucro, mas consomem apenas 35W de potência. No
LoCaster, a dimerização e a temperatura de cor podem
ser ajustadas manualmente com os botões do refletor.
Esta unidade é ajustável na temperatura de cor de 2800
a 6500 Kelvin. O LoCaster ou o BroadCaster podem ser
alimentados através da utilização de várias opções de
fonte de alimentação AC ou de qualquer fonte DC de 11
– 36V (20 a 36V para o melhor desempenho).
A vantagem do BroadCaster é que várias unidades
podem ser atribuídas para o controle remoto através
de um protocolo DMX e um console. O intensificador
opcional é um valioso acessório que dobra a saída de
luz durante a criação de um feixe de luz mais fechado
(para 33°). O LoCaster e o BroadCaster podem ser
orientados em qualquer posição, horizontal ou vertical.
Também estão disponíveis kits “híbridos” em várias
configurações que combinam os LoCaster LED com os
estabelecidos refletores fresnéis de tungstênio pequenos.
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Ambas as imagens foram criadas com o LoCaster ARRI através
de um painel difusor Chimera. A manipulação do contraste
e a exposição de imagem contra um fundo simples, preto,
fornece duas imagens muito diferentes.

FUNDO PRETO

TELA
CHIMERA

LOCASTER

Talent - Katie Chonacas
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DADOS TÉCNICOS:
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–

Pocket Par ARRI de 400w
Painel de difusor Chimera
LoCaster ARRI (luz dos olhos)
Fresnel ARRI 300W – gelatina 1/2 CTB
Fresnel ARRI 650W – gelatina 1/2 CTB

300W

PAINEL
CHIMERA

650W

400W POCKET PAR

MANUAL DE ILUMINAÇÃO

LOCASTER
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Artistas de todos os tipos estão constantemente
trabalhando para criar uma imagem Tridimensional
em um plano Bidimensional (tela de imagem, tela
da televisão, papel, etc.). As informações a seguir
o ajudarão a identificar melhor e manipular os
componentes separados da luz refletida.

TEORIA DO CONTRASTE TRIDIMENSIONAL
A Teoria diz: uma única fonte de luz direcionada a um
único objeto de uma única densidade, normalmente irá
produzir três densidades distintas: o valor difuso, a alta
luz e a sombra. A presença destas três densidades podem
revelar a forma, textura, densidade e profundidade.

VALOR DIFUSO O verdadeiro tom ou brilho natural de

um objeto. A reprodução exata do valor difuso, muitas
vezes determina uma exposição adequada. O valor
difuso é um valor constante, objetivo, enquanto a sombra
e a alta luz são variáveis e subjetivas.

ALTA LUZ A imagem espelhada de uma fonte de luz

em um objeto. A alta luz é sempre mais brilhante do
que o tom real do objeto. Uma alta luz (“highlight”)
devidamente colocada vai revelar a forma e a textura de
um objeto.

SOMBRA A área em um objeto 3-D, que não recebe

iluminação da fonte primária de luz. A sombra é sempre
menor em brilho do que o tom real do objeto. Uma
sombra devidamente colocada irá revelar a forma de um
objeto.

BORDA DE TRANSFERÊNCIA DA SOMBRA A área de

transição entre o valor difuso e a sombra. É o indicador
primário para determinar a qualidade de luz produzida,
ou seja, luz dura ou suave.

BORDA DE TRANSFERÊNCIA DA ALTA LUZ A área de

transição entre o valor difuso e a alta luz (“highlight”). A
transferência da borda da alta luz geralmente define a
textura da superfície de um objeto. Uma superfície mais
lisa, mais dura é a borda de transferência da alta luz.
REGRA Quanto maior a fonte de luz, mais suave é a
qualidade da luz.
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ELEMENTOS DO CONTRASTE
TRIDIMENSIONAL

ALTA LUZ
VALOR
DIFUSO

SOMBRA

BORDA DE
TRANSFERÊNCIA
DA ALTA LUZ

BORDA DE
TRANSFERÊNCIA
DA SOMBRA

AS PÁGINAS SEGUINTES MOSTRAM
IMAGENS E DIAGRAMAS QUE IRÃO LHE
FORNECER AS CONFIGURAÇÕES DE
ILUMINAÇÃO BÁSICA, QUE VOCÊ PODE
CONSEGUIR COM O SEU KIT ARRI, PARA
UMA VARIEDADE DE PRODUÇÕES DE
ESTÚDIO E LOCAÇÃO.
MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS
1 – Softbank Pequeno
1 – Arrilite de 750w (dentro do Softbank)
com tela de 1 stop.
1 – Fresnel ARRI de 300w

PAREDE BRANCA

300W FRESNEL

LIGHTBANK
PEQUENO

ARRILITE
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DADOS TÉCNICOS
1 – Softbank Pequeno
1 – Arrilite* de 750w (dentro Softbank)
2 – Fresneis* ARRI de 650w
*Gelatina de correção 1/2 CTB em todas as fontes

JANELA
650W
650W
1/2 CTB

1/2 CTB
LIGHTBANK
PEQUENO

1/2 CTB

REBATEDOR
BRANCO

1K ARRILITE

MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS
1 – Fresnel ARRI de 650w (rebatido no quadro branco)
1 – Fresnel ARRI de 300w
(frost em frente dos barndoors)

300W FRESNEL
FROST

REBATEDOR
BRANCO

650W FRESNEL
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DADOS TÉCNICOS
1 – Softbank Pequeno
1 – Arrilite de 750w (dentro do Softbank)
2 – Fresnel ARRI de 300w

300W
FRESNEL

PLANTA
300W
FRESNEL

ARRILITE

MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS
1 – Fresnel ARRI de 300w

PLACA BRANCA

300W
FRESNEL

24

CARTÃO / BANDEIRA
PRETA
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DADOS TÉCNICOS
1 – Softbank Pequeno
1 – Arrilite de 750w (dentro Softbank)
com uma tela de 1 stop

PAREDE BRANCA DO ESTÚDIO

CÂMERA DE ESTÚDIO

ARRILITE

MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS
2 – Fresnel ARRI de 300w

300W FRESNEL

REBATEDOR
BRANCO
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300W FRESNEL
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DADOS TÉCNICOS
1 – Softbank Pequeno
1 – Arrilite de 750w (dentro Softbank)
2 – Fresnel ARRI de 300w
(frost no contraluz)

PAREDE BRANCA
300W FRESNEL

300W FRESNEL

1075
FROST

ARRILITE

MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS
2 – Fresnel ARRI de 300w

300W FRESNEL

300W FRESNEL
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DADOS TÉCNICOS
2 – Fresnel Arri de 300w
(frost na metade inferior dos barndoors em cada
luz principal)
2 – Tripés com garras
1 – Softbank Pequeno
1 – Arrilite de 750w (dentro Softbank)
com tela de 1 stop

PAREDE BRANCA
300W FRESNEL

300W FRESNEL

1075
FROST

ARRILITE

MANUAL DE ILUMINAÇÃO
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DADOS TÉCNICOS
1
1
1
1

–
–
–
–

Softbank Pequeno
Arrilite de 750w (dentro Softbank)
Fresnel ARRI de 300w (gelatina âmbar)
Fresnel ARRI de 650w (gelatina âmbar)

PAREDE BRANCA
300W FRESNEL

300W FRESNEL

1075
FROST

ARRILITE

30

MANUAL DE ILUMINAÇÃO

NOTAS:

MANUAL DE ILUMINAÇÃO

31

NOTAS:
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www.arri.com
www.poweroflighting.com
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