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TIPOS DE OBJETIVAS OLHO-DE-PEIXEObjetivas olho-de-peixe
A maior parte das objetivas é projetada para que a imagem obtida seja o mais livre
de distorções possível, embora nem sempre se consiga isso. A objetiva olho-de-
peixe é uma exceção: produz imagens distorcidas em que tanto as linhas verticais
quanto as horizontais se curvam para fora.

Há dois tipos de objetivas olho-de-peixe: circular e de quadro cheio. Todas
criam um campo circular de luz, mas em geral se capta somente a área retangular
central da imagem. Com a circular, contudo, a própria imagem se torna redonda-
só com a parte central do filme (ou do sensor digital) utilizada, na verdade. Os
cantos da imagem conseqüentemente são pretos. As objetivas olho-de-peixe
circulares são em geral feitas só para o formato 35 mm; o modelo típico tem uma
distância focal de 8 rnm com ângulo de visão de 180°.

As objetivas olho-de-peixe de quadro cheio também oferecem tipicamente um
ângulo de visão de até 180°, mas enchem toda a área da imagem. Elas têm uma
distância focal mais longa do que algumas grande-angulares - tipicamente 15 mm
ou 16 rnrn para a monoreflex de 35 mrrr-, mas a distorção cilíndrica criada pelo
elemento frontal superdimensionado da objetiva produz uma inconfundível
imagem distorcida.

O vidro protuberante na parte frontal da objetiva geralmente impede de afixar
filtros ou outros acessórios na frente da objetiva. Algumas objetivas olho-de-peixe
têm filtros embutidos, e outras permitem inserir filtros gelatinosos cortados sob
medida (geralmente usados sobre luzes de estúdio). É preciso muito cuidado para
não arranhar a frente das objetivas olho-de-peixe, pois é muito comum tocar o
objeto com o vidro da objetiva.

A Objetiva olho-de-peixe 16 mm (com câmera monoreflex de 35 mm)
A objetiva olho-de-peixe usada para preencher todo o fotograma evidencia que, nos limites,
a imagem não foi suficientemente corrigi da. Observa-se que as linhas horizontais do jardim
sofrem distorção.
• Pentax, 16mm lisheye, 1/125 seg, 1/8. Agfachrome 100.

DISTÂNCIAS FOCAIS DE OBJETIVAS OLHO-DE-PEIXE COMPARADAS
Uma comparação rigorosa entre os formatos não é possível para as objetivas olho-de-peixe, já
que o ângulo de visão é propositalmente distorcido. Apenas as objetivas olho-de-peixe de quadro
cheio são em geral fabricadas para câmeras de médio formato. Os traços indicam que para esse
formato não existe uma objetiva olho-de-peixe disponível.

-----;
Formato Formato Formato Formato Formato Formato Formato Ângulo de
35mm APS 6 x4,5 cm 6x6cm 6x7cm 5 x 4 pol. 10 x 8 pol. visão

8mm 1800

15 mm 24 mm 27 mm 30 mm 1800

As objetivas olho-de-peixe não são feitas por todos os
fabricantes. Muitos usuários de 35 mm têm poucas opções
em relação ao que se adapta às suas câmeras, e talvez
tenham de comprar modelos de segunda mão, fora de linha.
Objetivas olho-de-peixe zoom são raras. Objetivas olho-de-
peixe de quadro cheio servem somente em câmeras de
médio formato - como algumas Mamya, Pentax, Bronica,
Roliei e Hasselbald -, mas seu alto custo faz com que
muitos fotógrafos profissionais optem por alugá-Ias.

Objetiva olho-de-peixe circular Sigma 8 mm f/4

===---1
Objetiva olho-de-peixe de quadro cheio zoam Pentax

17-28 mm 1/3.5-4.5

Conversores de olho-de-peixe
Uma alternativa mais em conta para uma verdadeira objetiva
olho-de-peixe é usar um conversor, que amplia radicalmente
o ângulo de visão da lente. Os conversores são parafusados
na rosca do filtro e estão disponíveis em uma gama de
ampliações. Por exemplo, um conversar 0.42x transforma uma
objetiva de 28 mm em uma de 12 mm. Aqueles com
ampliações menos amplas são conhecidos como conversores
semi-olho-de-peixe, e produzem um efeito de quadro cheio.
Os modelos mais potentes produzem uma imagem circular, e
permitem obter o efeito olho-de-peixe em vários formatos-
até em câmeras digitais. Devem ser usados com aberturas
pequenas para maximizar a qualidade da imagem.

Conversor semi-olho-de-peixe Ohnar



.•. ~ Foto alternativa
Acima, vemos uma foto comum de um castelo,
tirada a certa distância para que a cena
apareça inteira. A estratégia menos ortodoxa
(direita) é se aproximar e enquadrar a imagem
inteira utilizando a mesma objetiva, mas com
um conversar semi-olho-de-peixe O.3x .
• Pentax, (acima) 50 mm e (direita) 16 mm, 1/60 sego1/8.

Agfachrome 200.

OBJETIVAS OLHO-DE-PEIXE ~

.•. Objeto central
Colocando-se o objeto principal no centro do quadro, este aparece
relativamente normal - 'mas rodeado por um estranho mundo esférico .
• Hikon, objetiva olho-de-peixe 6 mm, 1/5 sego fl8 no tripé. Ektachrome 400 .

.•• Auto-imagem distorcida
Neste auto-retrato, tirado com uma objetiva olho-de-peixe circular, a mão e
a objetiva estão tão perto que praticamente se tocam. Tanto esta foto como
a que está acima mostram uma imagem redonda cercada pela escuridão .
• Nikon, objetiva olho-de-peixe 6 mm, 1/4 sego 1/8 no tripé. Ektachrome 400.

DICAS
• Preste bastante atenção para evitar que seus pés, o tripé ou a mala da
câmera apareçam na fotografia .
• A objetiva olho-de-peixe mais extrema é a Nikon 6 mm. Embora não seja
mais fabricada, oferece uma imagem com um ângulo de visão de 220'. O
espelho da câmera monoreflex tem de ser travado para poder acomodar os
elementos posteriores - e há a necessidade do uso de um visar direto feito
sob medida.

Ver também "O que é uma objetiva?" p. 38 "Objetivas ultragrande-angulares" p. 44


