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Módulo Iluminação 

 

Apresentação: 
Adquirir conhecimentos básicos sobre a luz, lâmpadas e projectores, estúdio de televisão e seu 

equipamento. Demonstrar conhecimentos básicos de iluminação de pessoas em estúdio e exterior 

para uma e várias câmaras.  

 
Objectivos:  

• Dominar princípios de funcionamento de lâmpadas, projectores e outros equipamentos de 

iluminação, quanto às suas características e funções mais apropriadas tendo em conta 

objectivos de produção para televisão. 

• Desenvolver a sensibilidade para as questões da boa utilização das energias das normas de 

segurança no trabalho. Compreender noções básicas de electricidade. 

• Compreensão dos conceitos de iluminação de uma e mais pessoas, em estúdio e exterior, em 

várias situações reais possíveis. 

 

Condições de obtenção de aprovação à disciplina: 

• A avaliação nesta disciplina é contínua, obrigando o aluno a assistir às aulas, pelo que 

vigora um regime de faltas. 

• A avaliação consta ainda de provas escritas e de trabalhos práticos . 

• A avaliação é expressa numa escala de 0 a 20 valores. 

Assiduidade e Pontualidade 15% 

Motivação e Participação 15% 

Domínio Teórico dos Conteúdos 40% 

Domínio Prático dos Conteúdos e Criatividade 30% 

 

Para obter aprovação na disciplina o aluno tem de ter nota final superior a 10 valores 

 
Exercícios: 

• Iluminação de uma pessoa para uma câmara em estúdio e exterior. 

• Iluminação exterior e situações ENG. 

• Iluminação de entrevista para multicâmara. 

 

Metodologia: 



• 8 aulas teóricas, para saber quais os meios técnicos e humanos necessários, dominando a 

linguagem e narrativa audiovisual assim como a sua aplicação, sabendo aplicar os 

conhecimentos tecnicos obtidos com desenvoltura em situações diversas.. 

• 4 aulas práticas para a realização dos exercícios propostos. 
Bibliografia: 

• Conceitos Básicos de Iluminação – Luís Lopes da Silva – Edições universitárias Lusófonas 

• Lighting for Television & Film – Gerald Millerson – Focal Press 

 

Conteúdos Programáticos: 
1ª aula – Teórica. Apresentação e introdução. Definição de objectivos e critérios de avaliação. 

Aequipa de iluminação em televisão. 

 

2ª aula – Teórica. A luz existente. Tipos de lâmpadas e suas caracteristicas.  

  
3ª aula – Teórica. Fontes luminosas. Projectores, especificações e  funções. 

 

4ª aula – Teórica. Breve revisão dos conceitos teóricos. Teste de avaliação e sua correcção. 

Iluminação de espaços informativos e de entretenimento. 

 

5ª aula – Prática. O retrato estáticamente. Conceitos de iluminação. Iluminação de uma pessoa para 

uma câmara. Exercício prático. Iluminações de ciclorama e croma-key. Caracteristicas do 

cenário. 

 

6ª aula – Teórica  Fotometria. Noções básicas de propriedades da luz. Unidades e conceitos de 

iluminação. Escala de Munsell. 

 

7ª aula – Teórica. Os vários tipos de estúdios. Princípios de electricidade e corrente electrica. 

Noções de segurança no trabalho. Equipamentos de iluminação e acessórios. 

 

8ª aula – Prática. A luz natural. Aluz branca. O retrato tratamento dinâmico. Iluminação em 

exterior, situação ENG. Aparelhos de medida e sua utilização. 

 

9ª aula – Teórica. Breve revisão dos conceitos teóricos. Teste de avaliação e sua correcção. Função 

do iluminador/director de fotografia. Conceitos de iluminação em televisão. Criação de 

ambientes. A irrealidade da iluminação. 

 

10ª aula – Prática. A posição das fontes de luz. Conceitos gerais de iluminação para multicâmara. 

Iluminações básicas. Iluminação de duas e mais pessoas. Planear a iluminação. 

 

11ª aula – Prática. Introdução aos conceitos de cor em televisão. Filtros e sua utilização. Luzes de 

efeitos. Criação de ambientes. Noções básicas de Temperatura de Cor. Demonstrações. 

 

12ª aula – Teórica. Breve revisão dos conceitos teóricos. Teste de avaliação e sua correcção. Teoria 

e linguagem da iluminação. Posição dos   interpretes e das câmaras. Luzes de efeitos. 

Aplicações da luz colorida sobre fundos e pessoas. 

 

13ª aula – Teórica. Breve revisão de conhecimentos adquiridos. Definição de centros de interesse e 

iluminação de situações delicadas. Avaliação final e encerramento. 

 

Professor Luís Lopes da Silva 

 


