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Captação de imagens

Gravar um v ídeo com o seu equipamento portátil não é difícil. Mas é 

preciso atenção e cuidado com os detalhes que farão diferença.

Primeiro passo: Limpe as lentes do seu equipamento. Sempre. Pode 

parecer bobagem mas imagine perder a sua gravação porque as lentes 

estavam sujas, arranhadas, com marcas de dedos ou engorduradas.
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Captação de imagens

A captação de imagens do seu celular/ smartphone/ câmera 

fotográfica/tablet deve ser feita, necessariamente, com o 

equipamento no sentido horizontal.

É impressionante a quantidade de v ídeos que encontramos 

na internet e redes sociais gravados na vertical. Esse formato 

funciona para o Snapchat, Periscope e só. Há até um 

movimento para que esse formato entre de vez no gosto das 

pessoas, mas, por favor, por enquanto grave com o 

equipamento no sentido horizontal para que o seu vídeo 

fique em tela cheia e não com barras pretas na lateral. 
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Captação de imagens
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Captação de imagens

Para falar direto com o seu espectador, descubra onde estão as lentes da câmera do seu equipamento e lembre-se de olhar 

para elas. Se for gravar uma outra pessoa, dê a ela essa orientação. Nada de olhar para a tela. Olhe sempre para as lentes 

da câmera.
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Captação de imagens

Se for gravar com telefone celular / smartphone / tablet, priorize o uso da câmera traseira. Geralmente, a câmera frontal 

(quando há) captura imagens com qualidade inferior na maioria dos celulares / smartphones / tablets.



Captação de imagens

Se você não tiver um tripé e for gravar segurando o equipamento, a 

estabilidade da sua gravação depende muito de como irá se posicionar.

A dica para escapar das imagens tremidas na gravação, ou minimizá-las 

ao máximo, é segurar o telefone celular / smartphone / câmera / tablet

com as duas mãos e manter os braços apoiados no corpo.

Se esticar os braços, provavelmente sua captação para o v ídeo terá 

imagens tremidas.

No lugar das mãos, realize os movimentos de câmera com o corpo, 

criando mov imentos mais suaves.

Se estiver sozinho e for gravar uma fala sua, veja se é possível colocar o 

equipamento em um lugar onde ele fique parado, seguro e na altura dos 

seus olhos. 
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Captação de imagens

Outra forma de conseguir estabilizar a sua gravação com equipamentos 

menores, que cabem na mão, é segurar a câmera ou filmadora ou 

telefone com uma mão e com outra apoiar o cotovelo, que deve ser 

mantido junto ao corpo. 

Este formato ajuda bastante em gravações mais longas.

Imagens: internet

Imagem:  Tecmundo



Captação de imagens

Prefira a captação o mais perto possível do objeto ou da pessoa, como nos planos 

fechados (closes). Assim irá registrar imagens mais nítidas e fáceis de assistir em telas 

pequenas;

Evite movimentos rápidos, com mudanças bruscas do fundo das cenas, para não 

perder qualidade na imagem;

Evite o uso do zoom digital. Faça esses mov imentos caminhando com o equipamento;

Se possível, apoie o equipamento em alguma superfície ou tripé;

Realize testes de vídeo e áudio antes de começar a gravação das tomadas finais;
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Para estabilizar a câmera também recomenda-se realizar mov imentos naturais e fluidos. Novamente: a diferença entre 

segurar a câmera com uma mão (sem apoiar a outra no cotovelo) ou com as duas mãos é muito grande.



Captação de imagens

Se conseguir gravar direto as falas, em um só take (tomada), ótimo. Em algumas 

ocasiões, quanto menos edição, melhor; Você pode imaginar que está ao v ivo e 

gravar sem cortes. Para dar certo, vá direto ao ponto, sem rodeios.

Se julgar interessante e se agregar valor, valorize o ambiente que fará o pano de 

fundo do seu v ídeo.

Não faça tomadas muito longas, porque podem “pesar” o v ídeo e te atrapalhar na 

hora da edição.
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