
Obturador
É o obturador que determina o re-

sultado da sensação de movimento de
uma fotografia. Essa é sua principal
função, mas não a única.

o obturador pode ser comparado
às pálpebras e seu funcionamento é
similar ao piscar dos olhos. Junta-
mente com o diafragma, o obturador
é uma das ferramentas mais impor-
tantes do ato fotográfico. Sua segun-
da função é ajustar a quantidade de
luz que atingirá o filme.

Assim como as pálpebras, o obtu-
rador pode abrir e fechar com diferen-

tes velocidades. O tempo de per-
manência da abertura do obturador
tem um impacto direto sobre o resulta-
do dos movimentos dos objetos/pes-
soas da cena. Um longo tempo de
exposição causa movimentos borra-
dos. Um tempo curto de exposição
causa movimentos congelados.

O tempo que o obturador per-
manece aberto é modulado em
segundos ou frações de segundos,
o que é mais usual, pois na maioria
das fotos tiradas seu tempo de
abertura fica entre 1/60 e 1/500
milésimos de segundo. '

o obturador
de cortina
mostrado em
detalhes.



ffirnrnOOmOW ~ • Obtu radar

Existem dois ti os de obturador:

Nos modelos reflex, a cortina do
obturador localiza-se no corpo da
câmera e, quando é disparado,
produz o som caracterfstico de
funcionamento das câmeras,
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Obturador central
Encontrado nas câmeras compactas, fica na objetiva e

não no corpo da máquina. Funciona como um "tapa olho
de pirata", ou seja, uma pequena lâmina redonda que vai
abrir e fechar, permitindo a passagem de luz por instantes.

Obturador de cortina
O obturador de cortina está localizado no corpo da

câmera. Esse modelo pode ser confeccionado em tecido
(caso das câmeras mais antigas) ou composto de lâminas
de aço sobrepostas (os mais comuns hoje em dia).

Nas câmeras compactas, o obturador é parecido com
um "tapa olho de pirata" e fica dentro da objetiva.

A escala de tempo de obturação nas câmeras mais mo-
dernas, em média, vai desde 30 segundos inteiros (duração
de um comercial de TV), podendo chegar até a fração de qua-
tro milésimos de segundo (1/4.000) ou mais rápido.

Em uma ponta dessa escala, encontramos a letra B, ou
por extenso, a palavra Bulb, que é uma opção de tempo de
obturação, onde o fotógrafo escolhe a duração da exposição.
Essa duração aleatória pode ser em casos extremos até de
horas ou mesmo dias com o obturador aberto.

Nessa situação, o resultado da foto determina que tudo
o que estiver em movimento (deslocamento) desaparecerá
da imagem, ficando apenas os elementos fixos.

Nas câmeras reflex I
básicas, o controle do
obturador é feito por
meio de um disco na

parte de cima do
corpo da câmera.



Escala de tempo do obturador
Nas câmeras clássicas mecânicas
B -1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000

Nas câmeras mais modernas
Bulb - 30s - 15s - 8s - 4s - 2s -1s -1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 -1/30 -1/60 -1/125 - 1/250 -1/500 - 1/1000 -1/2000 - 1/4000

A principal função do obturador está relacionada aos
movimentos que estão na cena a ser fotografada.

A exposição é o intervalo de tempo em que o filme fica
exposto à ação da luz. Essa exposição tem duas conse-
qüências; uma delas relaciona-se à quantidade de luz que
atingirá o filme, onde o resultado de um longo tempo de
exposição será um filme mais "queimado" pela maior quan-
tidade de luz que o atingiu.

Nas reflex mais sofisticadas,
com programas de exposição

do filme, o controle do
obturador está localizado em
um disco com a Indicação TV

(valor de tempo).

o principal papel do tempo de exposição está no resul-
tado estético da imagem, e só será perceptível se apre-
sentar algum movimento em cena.

Tomemos como exemplo a cena de uma pessoa andan-
do. Ao fotografá-Ia, optamos por um tempo de exposição de
1/8 de segundo, que é um tempo longo. A imagem da pes-
soa em deslocamento resultará borrada. Se nas mesmas
condições a exposição passar para 1/125 de segundo, a pes-
soa em movimento ficará completamente "congelada".

o tempo de exposição do obturador, também implica
na "oscilação da câmera" ou camera shake. Quando
ajustamos o obturador para um longo tempo de ex-
posição, a fim conseguir os efeitos de movimentos
"borrados" em cena, corremos o risco de obter uma
imagem completamente tremida. Para evitar que isso
ocorra, a câmera necessita ser amparada por um tripé
ou mesmo por um apoio de uma superfície firme como
uma mesa, por exemplo.

DICAS

Velocidades inferiores
a 1/60 já demandam
um apoio para evitar
imagens tremidas.
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Quando mais é menos
Um agravante na compreensão do funcionamento do

obturador incide na questão dos números. Nas câmeras com
anel obturador, o número 1 significa que o obturador exporá a
imagem ao filme durante 1 segundo, enquanto que o número

o tempo que o obturador fica aberto vai delenninar como os
movimentos da cena vão aparecer. Se optamos por uma longa
exposição, os movimentos se apresentam borrados. Exemplo:1/20.
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2 significa que a exibição do filme será de meio segundo, o
número 4 indica um quarto de segundo; portanto, cada vez
que aumentamos o número, diminuímos a duração de tempo
em que expomos o filme à ação da luz.

...por outro lado, se diminuímos o tempo de
exposição, o resultado é que os movimentos
estarão congelados. Exemplo: 11500.



Quando tratamos do obturador, existem duas
maneiras para referir-se a ele.

Tempo de exposição do obturador É o perío-
do em que ele permanece aberto. Um longo
tempo representa uma grande exposição do filme
e é representado por números menores.

Um curto tempo de exposição é representado
por números maiores, pois os números representam
"partes" da unidade segundo e, portanto, o tempo
número 1.000 representa um milésimo de segundo
(pouco tempo), muito menos do que o tempo que
representa 1 segundo (bastante tempo).

Velocidade de exposição do obturador
É a função inversa do tempo. Significa que,

quando aumentamos a velocidade, diminuímos o
tempo de exposição.

Uma velocidade representada por um número
grande, que congela o movimento, significa um
tempo pequeno.

Efeitos com o obturador
Você pode fazer pessoas, carros e objetos que

se movem desaparecerem de uma imagem uti-
lizando o controle do obturador.

NOTA

Quando empregamos tempos lon-
gos de exposição, tais como 4, 8
ou 15 s, corremos o risco de as
fotos saírem tremidas involuntaria-
mente. Para evitar isso, devemos
procurar um apoio para a câmera.

I Quanto menor a velocidade do obturador, mais "arrastado" será o
efeito na foto, chegando a ponto de fazer desaparecer o que está em
movimento (veja o exemplo da moça passando). Essas fotos foram

I feitas com abertura f/16 e velocidades 1/15, 1/8 e 1/4s.
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