
ELEMENTOS DA FOTOGRAFIA: OBJETIVAS

Objetivas-padrão
A importância das objetivas-padrão tem diminuído nos últimos anos. Houve
época em que quase toda câmera monoreflex vinha equipada com uma objetiva-
padrão. Hoje as rnonoreflex vêm com objetivas zoom e, embora muitas incluam
distâncias focais padrão, estas são utilizadas quase sempre quando se faz o zoom da
grande-angular para a teleobjetiva.

Contudo, as objetivas-padrão têm um lugar especial na fotografia porque
proporcionam as distâncias focais mais próximas das do campo central de visão de
nossos próprios olhos (ignorando-se a visão periférica) - então, uma objetiva-
padrão pode propiciar uma visão muito mais natural de um objeto do que
qualquer outra distância focal.

A distância focal padrão para um formato particular é igual à distância
diagonal da área da imagem. Para as câmeras de médio formato 6 x 6 em, a
objetiva-padrão é considerada como sendo 80 mm (a distância diagonal de um
canto ao outro é de 85 rnm); para a câmera de formato 35 mm, é urna objetiva de
50 rnm (sendo a distância diagonal de 43 rnrn).

Objetivas COI11 distâncias focais padrão são amplamente disponíveis para
quaisquer tipos de câmeras. Zooms padrão curtas, tanto com ajustes de
teleobjetiva quanto de grande-angular, são embutidas em muitos modelos COI11

zoom compactas - estas são geralmente oferecidas como parte do equipamento-
padrão na compra de uma monoreflex, As superzooms, com sua ampla gama de
distâncias focais, também têm ajustes-padrão.

À 50 mm (com monoreflex de 35 mm)
Uma objetiva-padrão produz fotos de aparência mais natural do que objetivas com
qualquer outra distância focal. Sua perspectiva se aproxima bastante da que a visão
humana oferece - de modo que os vários elementos neste jardim parecem estar à
mesma distância uns dos outros e estão na mesma ampliação, como se você estivesse
vendo realmente esta vista .
• Pentax,50 mm, 1/125segof/8. Agfachrome100.

DISTÂNCIAS FOCAIS PADRÃO COMPARADAS-----
A tabela mostra a distância focal aproximada necessária a cada formato de filme para que
proporcioneum ângulo de visão padrão. As objetivas das câmeras digitais geralmente são
citadas com as distâncias focais já convertidas para as equivalentes do formato 35 mm.

Formato Formato Formato Formato Formato Formato Formato Ângulo de
35 mm APS 6 x4,5 em 6x6em 6x7em 5 x 4 pnt. 10 x 8 pol. visão

45 mm 36mm 72 mm 80mm 90 mm 150 mm 300 mm 34°

50 mm 40 mm 80 mm 90 mm 105mm 180 mm 360 mm 30°L---

TIPOS DE OBJETIVA-PADRÃO----~----r
Formato 35 mm
Embora se encontrem distâncias focais padrão em

I muitas objetivas zoam, as objetivas fixas ainda se
mostram úteis. São usadas em iluminação baixa, já
que têm aberturas máximas muito mais amplas que as
zooms e.seu custo é relativamente baixo. I

Objetiva-padrão Pentax 43 mm 1/1.9

Objetiva-padrão Nikon 50 mm 1/1.8

Objetiva-padrão Pentax 35-80 mm f/4-5.6

Médio formato
A maior parte das câmeras de médio formato ainda
é vendida em kits, com uma objetiva fixa, padrão. A I

distância focal destas varia dependendo do formato.

Objetiva-padrão Pentax 645 75 mm 1/2.8

1__ Objetiva-padrão Pentax 67 105 m_m_f_I2_.4 ~
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À Criação de uma composição compacta
Uma objetiva grande-angular poderia ter sido usada para esta paisagem,
mas o ângulo de visão, mais fechado do que a objetiva-padrão propicia,
permitiu a concentração no padrão criado pelos troncos das árvores e
seus reflexos.
• Pentax, 50 mm, 1/250 sego 1/1l. Agtachrome 100.

À Luz evanescente
Uma objetiva fixa de 50 mm se mostra mais útil ao pôr-do-sol do que
uma objetiva zoom - à medida que a luz diminui, sua abertura máxima
maior permite que o fotógrafo continue a fotografar por mais tempo com
uma câmera na mão .
• Pentax, 50 mm, 1/60 seg, 1/4. Aglachrome 100.

À Próximo ao objeto
Uma objetiva com distância focal padrão
constitui ótima opção para retratos -
especialmente quando se fotografa de corpo
inteiro, pois permite que você fique
razoavelmente próximo ao objeto .
• Pentax, 50 mm, 1/125 sego 1/4 com flash.

Aglachrome 200 .

.•• Foco seletivo
A grande abertura máxima de uma objetiva
fixa padrão permite restringir a profundidade
de campo a um ponto impossível para a
maioria das objetivas zoom. Nesta foto de um
ator indonésio, o uso de uma grande abertura
garantiu que o plano de fundo saísse bem fora
de foco .
• Penlax, 50 mm, 1/500 sego 1/2. Agtachrome 100.

DICAS ---
Uma lente fixa de 50 mm de baixocusto em
geral tem uma abertura máxima de1/l.8 - que
deixa passar quatro vezesmais luz do que uma
zoam28-70 mm com abertura máximade 1/3.5.
Isso poderiasugerir o usode uma velocidadedo
obturador de 1130 segoem vezde 118 sego

Ver também "O Queé uma objetiva'" p. 38 "Objetivas rápidas" p. 50


