
Distância focal

DISTÂNCIA FOCAL: 
Unidade de medida relativa à distância existente entre 
o centro óptico de uma lente e o plano de foco. A 
distância focal determina a relação de grandeza de um 
motivo e a área de cobertura de uma lente.



Distância focal
Você deve conhecer como “zoom”. 
A distância focal define o campo de visão de uma lente.



A distância focal é medida em mm (milímetros) e define o quanto você consegue ver a partir 
de uma lente. Quando maior o valor, mais “fechado” será o ângulo de visão de uma lente. 
Quando esse valor é menor, mais “aberto” será o ângulo de visão de uma lente.
Veja abaixo exemplos para entender melhor. Nestes exemplos o fotógrafo está sempre na 
mesma distância do assunto fotografado, a única coisa que muda é a lente!

20mm

35mm

55mm

105mm



Profundiade de campo e 
Distância focal

• Pode-se variar a profundidade de campo, 
independente da posição em que você está 
fotografando, usando diferentes distâncias 
focais.
– Lentes longas: 300 mm ou mais – fazem fotos com 

pequena profundidade de campo.

– Lentes curtas: 28 mm ou 35 mm – produzem 
profundidade de campo mais extensa.



Distância focal

Na primeira foto foi utilizada uma grande-angular de 28 mm.
A imagem saiu totalmente focada. Na segunda imagem a profundidade de campo foi 
reduzida com o uso de uma teleobjectiva de 400 mm.



Distância do Assunto

• Quanto mais perto do assunto fotografado, 
menor a profundidade de campo. 

• Em fotografia macro, a zona de foco é medida 
em milímetros.



Em qualquer foto, apenas o plano em foco está realmente nítido, mas a zona de nitidez 
aceitável é mais extensa. Com uma abertura grande (à esquerda) a profundidade de 
campo é limitada. Com uma abertura menor, uma zona na frente e atrás do assunto 
aparece razoavelmente nítida.

Plano de foco
A profundidade de campo em geral começa por volta de um terço da distância à frente 
do ponto que você irá focar e se estendendo dois terços atrás dele (exceto em 
fotografias macro).



Profundidade de campo e diafragma

• Há fotos em que tudo aparece nítido, noutras o fotógrafo obteve outro 
efeito: apenas o assunto principal está em foco e o restante aparece fora 
de foco (um colorido suave). Uma das formas de obter esses diferentes 
efeitos consiste em variar a “profundidade de campo”. Veja este exemplo: 
Imagine uma distância fixa de 5 metros. Aqui a profundidade de campo é 
alternada mudando-se a abertura. Com f/2, por exemplo, apenas o 
assunto principal aparecerá totalmente nítido. Se fecharmos o diafragma 
para f/22, tanto o primeiro plano como o fundo entrarão em foco.

• Quando a prioridade é a velocidade do obturador (fotografia de acção), 
então o modo semi-automático com prioridade para velocidade (Tv) é o 
mais adequado. Em situações como as de paisagens ou retratos a melhor 
opção é o modo de prioridade para a abertura (Av).



COMO EVITAR FOTOS POUCO NÍTIDAS: 
AS VIBRAÇÕES

• Além de erros de foco, a falta de nitidez das 
fotos dá-se quando a câmara treme ou o 
assunto se move. Se estiver com a câmara na 
mão, use uma velocidade alta para compensar 
o balanço do corpo. Um assunto em 
movimento sairá tremido, a menos que você 
use uma velocidade alta. Para evitar que a 
câmara trema use um tripé ou qualquer outro 
apoio.





COMO EVITAR FOTOS POUCO NÍTIDAS: 
O EQUIPAMENTO

• A utilização de um tripé é essencial para evitar fotos tremidas;
• Pode usar velocidades mais altas, aumentando a possibilidade de obter 

fotos nítidas;
• Prefira um filme rápido, como ISO 400 em vez de ISO 100;
• Quanto maior for a lente, mais alta deverá ser a velocidade do obturador 

para que as fotos saiam nítidas. 
• A regra simples é fotografar a uma velocidade “pelo menos um ponto 

acima do valor da distância focal”. E

Exemplo:
Com uma lente de 28mm, fotografe a 1/30; com uma lente de 50mm, 
fotografe a 1/60; com uma teleobjectiva de 200 mm, use 1/250 ou mais. 

Nota: Com luz fraca, será difícil fazer fotos com velocidades altas; nesse 
caso, use um apoio para a câmara, o que evitará o tremido.
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