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Como criar uma iluminação caseira para vídeos
Como criar uma iluminação caseira para vídeos, é uma dúvida que quase todas as pessoas
têm quando começam a criar seus próprios vídeos para blogs ou para o Youtube.
Para oferecer uma solução simples e barata (mas eficiente), resolvi construir um conjunto para
iluminação, usando apenas canos de PVC e um Kit de Iluminação de jardim. Assim que faço
normalmente para criar meus vídeos

Os meus vídeos são criados geralmente em ambiente interno, esse tipo de iluminação é o mais
indicado.
É absolutamente necessária fazer os testes de posição da sua iluminação, assim você consegue
determinar dentro deste espaço como vai ficar seu vídeo. Tire algum tempo para realizar todos os
testes possíveis até conseguir o melhor resultado.
Lembrando que (mais tarde), quando você já tiver mais recursos ($$$, grana, dim dim,
bufunfa..kkk), poderá investir num equipamento mais sofisticado e, consequentemente com mais
qualidade. Este equipamento que eu mostro no vídeo abaixo já tem um ótimo resultado, mas é
claro que o equipamento profissional não tem comparação!
Então vamos à execução: para este projeto o custo foi de R$ 90,00 (para 2 tripés) e uma
vantagem que percebi com esse tipo de iluminação é a mobilidade, consigo transportar os tripés
dentro de uma mala para uma filmagem de forma muito fácil e não é tão complicado quanto
o antigo projeto.
Procurei soluções alternativas para oferecer ainda outra opção, encontrei esta no canal FilmRiot
e acho que uma das vantagens é uma maior estabilidade e se você tem uma luminária um pouco
maior e pesada eu indico que faça como segue o vídeo abaixo.

A base do tripé ficou muito mais reforçada e assim, dependendo do peso da luminária que vai
usar, você terá maior segurança.
Um outro ponto importante para a iluminação caseira para vídeos é o tipo de luminária e o tipo de
lâmpada.
O ideal é que você use todas as lâmpadas que vão compor a imagem com a mesma cor e
quantidade de WATS, isto é muito importante.
Encontrei vários vídeos falando sobre um tipo de luminária chamada CLAMP LAMP, e os vídeos
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feitos fora do Brasil mostram que as encontram de forma muito fácil, mas sinceramente ainda não
encontrei aqui no Brasil.
Caso alguém tenha o contato ou a disponibilidade desse tipo de luminária, faça um comentário,
ok!
O mais aproximado que eu encontrei para este tipo de luminária, é um produto utilizado para
aquecimento de espaço para répteis, ou seja um produto voltado para tratamento de animais e
com um valor muito elevado. Infelizmente não se tornou uma opção.
Espero que tenha aproveitado e para qualquer dúvida, me envie uma mensagem que vou ajudar
com grande prazer.
Se você quiser ter muito mais informações sobre como criar seus vídeos de forma profissional e
voltados para marketing digital o importante é seguir um canal ou produtores especializados,
como este curso.
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