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Hoje vou comentar sobre a profundidade de campo também conhecida por 

DOF (Depth of field). 

A profundidade de campo está relacionada a gama de distâncias em torno do 

plano focal na qual há nitidez aceitável. A profundidade de campo depende 

dos tipos de câmeras, aberturas do diafragma e distância, apesar de também 

ser influenciada pelo tamanho da impressão e pela distância de visualização 

da imagem. 

Esse post foi escrito para ajudar a melhorar a compreensão intuitiva e técnica 

de profundidade de campo aplicada na fotografia. 

Na figura logo abaixo temos a ilustração da profundidade de campo onde 

temos uma abertura grande do diafragma (f /1.8 por exemplo) temos apenas o 

primeiro plano focado, nítido e todo o plano de fundo desfocado.  

Conforme a abertura do diafragma está menor (f/ 22 por exemplo) temos 

todos os assuntos focados inclusive o fundo: 
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Aprofundando um pouco mais: 
Fatores que influenciam a profundidade de campo: 

• Proximidade com o objeto, quanto mais próximo do objeto você estiver, 

menor a profundidade de campo: 
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Como podemos notar na imagem acima, a foto feita a 1,5 metros do sujeito 

tem uma profundidade de campo menor que a foto feita a 4,5 metros. 

• Distância focal, quanto maior a distância focal (“zoom”), menor a 

profundidade de campo. 

1) Abertura: A profundidade de campo é diretamente proporcional à abertura 

do  

diafragma, portanto, duplicando o número f, duplica a profundidade de 

campo. 

2) Distância ao foco crítico: A profundidade de campo é diretamente 

proporcional  

ao quadrado da distância ao assunto que se encontra no foco crítico, ou seja, 

ao  

duplicar a distância em relação ao assunto em foco a profundidade aumenta 4  

vezes. 

3) Distância focal (Lente objectiva): A profundidade de campo é 

inversamente  

proporcional ao quadrado da distância focal. Consequentemente, ao passar de  

uma objectiva 100 mm para uma 50 mm a profundidade de campo aumenta 4  

vezes, por exemplo. 

4) Área do sensor (ou seja, a dimensão da imagem capturada): A profundidade 

de  

campo é inversamente proporcional à área do sensor (grosso modo, “tamanho 

do  

sensor”). Quanto menor o sensor, maior a profundidade de campo. Por isso é 
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tão  

difícil usar foco seletivo com câmaras compactas que apresentam sensores  

pequenos. 

5) Dimensão da imagem final: Quanto maior a ampliação naturalmente 

menor  

será a nitidez dos objetos fora do foco crítico, portanto, menor será a  

profundidade de campo. 
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