
ELEMENTOS DA FOTOGRAFIA: OBJETIVAS

Objetivas grande-angulares
Objetivas com distâncias focais grande-angulares são mais usadas em câmeras e
zooms do que qualquer outro tipo de objetiva. Mesmo na mais simples câmera
descartável, a objetiva fixa plástica é uma grande-angular média.

As mais conhecidas distâncias focais grande-angulares são a 35 mm e a 28 mm
(para o formato 35 mm, ver na tabela abaixo uma comparação aproximada com
outros tipos de filme). Embora ambas sejam disponíveis como objetivas fixas, a 35
rnrn e a 28 mrn estão i.ntegradas no intervalo de um número enorme de objetivas
zoom intercambiáveis. Uma dessas distâncias focais é também o ajuste mais amplo
de câmeras compactas e digitais com objetivas zoom embutidas não
intercarnbiáveis.

Enquanto a 35 mm não cria nenhuma distorção observável na maior parte dos
casos, a 28 rnm deve ser usada com mais cuidado, já que pode produzir distorções
evidentes na perspectiva.

Com uma objetiva de 24 mm, o efeito é ainda mais extremado. Esta já foi
antigamente a objetiva fixa favorita de fotógrafos de arquitetura e paisagens, mas
agora é encontrada no intervalo de muitas objetivas zoom grande-angulares, como
a 17-35 mm (ver pp. 44-45). Às vezes, as distorções são bem-vindas, e maximizá-las
pode realçar a fotografia - mas vale lembrar que o efeito de linhas paralelas
verticais que convergem na foto pode ser minimizado assegurando-se de que o
chassi da cârnera não esteja inclinado.

.•• 28 mm (com câmera monoreflex de 35 mm)
Distâncias focais curtas tendem a criar a aparência de perspectiva espichada - fazendo
os objetos em primeiro plano parecerem maiores do que realmente são e os que estão à
distância, menores. Contudo, o amplo ângulo de visão permite captar, da cena à sua
frente, uma parte maior do que com objetivas mais longas .
• Pentax, 28 mm, 1/125 sego 1/8. Aglachrome 100.

DISTÂNCIAS FOCAIS GRANDE-ANGULARES COMPARADAS

A tabela mostra a distância focal aproximada necessária para cada formato de filme poder
proporcionar um ângulo de visão particular. As objetivas das câmeras digitais geralmente são
citadas com as distâncias focais já convertidas para as equivalentes do formato 35 mm.
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Formato Formato Formato Formato Formato Formato Formato Ângulo de
35 mm APS 6 x 4,5 em 6 x 6 em 6 x 7 cm 5 x 4 pol. 10 x 8 pol. visão

24 mm
28 mm
35 mm

19mm
22,5 mm
28mm

84°
75°
63°

50 mm
55 mm

70 mm

40 mm
45 mm

55 mm

46 mm
50 mm
65 mm

75mm
100 mm
120 mm

155mm
200 mm
240 mm

TIPOS DE OBJETIVAS GRANDE-ANGULARES

As distâncias focais de grande-angulares médias estão
compreendidas no intervalo de muitas zooms para
monoreflex de 35 mm - inclusive das zooms-padrão
(geralmente com alcances entre 28-80 mrn), das
superzooms (geralmente com alcances entre 28-200 mm),
e das ultragrande-angulares zoom (geralmente com
alcances entre 17-35 mm). Para distâncias focais grande-
angulares mais amplas, tais como a de 24 mm, pode-se
pensar nas mais luminosas e mais rápidas alternativas
não zoom. Estas objetivas fixas para sistemas monoreflex
podem compradas novas e também, como alternativa mais
barata, de segunda mão (porque muitos fotógrafos as dão
como parte do pagamento de zooms).

Objetiva grande-angular Nikon 28 mm tl2.8

Objetiva grande-angular Nikon 35 mm 1/2

Objetiva grande-angular Nikon 24-85 mm tl3.5-4.5

Conversor de grande-angular
As câmeras com zooms embutidas muitas vezes têm um
alcance de grande-angular limitado, em razão de os
fabricantes se concentrarem em maximizar a extremidade de
teleobjetiva da zoom. Em alguns modelos, especialmente
câmeras digitais, as capacidades de grande-angular da
objetiva podem ser aumentadas usando-se um conversor de
grande-angular. Este é fixado na frente ou sobre a zoom.
Uma razão de ampliação de 0.8x transforma a distância
focal de uma 35 mm em uma objetiva de 28 mm. Um
conversor 0.5x transforma uma objetiva de 35 mm em uma
ultragrande-angular de 18 mm.
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.•• Profundidade de campo
Os fotógrafos de paisagens preferem as objetivas grande-angulares por
causa do seu ângulo de visão e principalmente porque propiciam uma boa
profundidade de campo, mantendo tanto os detalhes do primeiro plano
quanto os morros distantes e o céu em foco.
• Pentax 28 mm, 11125 sego fll1. Agfachrome 50.

Focalizando o meio e o primeiro plano

Focalizando o meio e o plano de fundo

Focalizando o primeiro plano

.•• Retratos de grupo
Uma objetiva grande-angular é essencial para
fotografar três ou mais pessoas, não somente por
seu amplo ângulo de visão. Ela faz com que os
objetos de primeiro plano pareçam maiores do
que objetos de tamanho semelhante mais
afastados. Isso permite enfatizar uma ou mais
pessoas no quadro, deixando aos outros papéis
de coadjuvantes. Alterando a localização das
oessoas, obtemos várias diferentes composições.
• Pentax 28 mm, 1/125 sego fl5.6. Agfachrome 200.

.•• Linhas convergentes
As objetivas grande-angulares podem ser usadas para exagerar a
perspectiva linear. Usando uma objetiva 24 mm para esta foto em que a
men ina e o topo da escada estão bem perto da câmera, faz as barras do
corrimão parecerem convergir.
• Pentax 24 mm, 11125 sego fll1. Agfachrome 100.

À Foto de interior
As objetivas grande-angulares funcionam bem em espaços confinados, permitindo enquadrar uma
área maior da cena sem que o fotógrafo tenha de retroceder. Isso é fundamental para fotos de
interiores, onde as paredes limitam muito a posição de onde a fotografia pode ser tirada.
• Pentax, 28 mm, 1/4 sego flll com tripé. Agfachrome 100.

Ver também "O que é uma objetiva?" p. 38 "Obietivas oltragrande-angulares" p. 44


