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Bokeh é um 
termo japonês que 
significa borrado. Na 
fotografia refere-se às 
áreas desfocadas de 
uma foto.

Nosso olho é 
como uma objetiva 
a u t o f o c o ,  n ã o  
c o n s e g u i m o s  
concentrar a atenção 
do nosso olhar a 
objetos que estão fora 
de foco em nosso 
campo de  v i são .  
Porém, nas fotografias 
p o d e m o s  o l h a r  
diretamente para as 
áreas  desfocadas, 
portanto a escolha da 
textura certa do bokeh 
passa a ser muito 
importante.

Retratos são um dos assuntos mais 
explorados pelos fotógrafos. Obviamente o 
retratado é a parte mais importante da 
imagem, porém a escolha de um fundo 
adequado pode fazer toda a diferença nesse 
tipo de fotografia.

Uma das técnicas usadas para 
evidenciar o assunto principal é desfocar o 
fundo da imagem, isso pode limpar detalhes 
que poluiriam e afetariam a composição da 
fotografia.

Para controlar as características do 
desfoque é preciso escolher o melhor 
equipamento e o melhor fundo, a fim de 
alcançar o efeito que melhor se encaixar a 
idéia da imagem.

Câmera: Nikon D300
Lente:  Nikkor 105 mm f/1.8 Ai-S

Abertura: f1.8
Velocidade: 1/350

ISO: 200

Câmera: Nikon D300
Lente: AF Nikkor 85 mm f/1.4 IF D
Abertura: f1.4
Velocidade: 1/250
ISO: 200
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O bokeh pode aparecer nas fotos 
como áreas totalmente borradas 
quando os elementos ao fundo têm 
baixo contraste, são uniformes e pouco 
brilhantes. Neste caso é fácil obter um 
desfoque neutro e a maioria das 
objetivas proporcionará resultados 
semelhantes.

Quando o fundo tem uma textura 
com grande contraste entre os 
elementos e pontos brilhantes, estes 
podem aparecer com a forma de discos 
no bokeh.

A luz que passa entre os galhos 
de uma árvore e o reflexo de suas folhas, 
ou iluminação das cidades à noite são 
exemplos de cenas que contém pontos 
luminosos que aparecerão como discos 
no bokeh. Estes são os ambientes onde 
é mais difícil conseguir fotos com 
desfoques neutros.

Os discos desfocados podem ter 
varias formas e são controlados pelos 
seguintes fatores:

l Abertura da lente: quando a 
objetiva está totalmente aberta os 
pontos luminosos desfocados terão a 
forma de discos perfeitos;

l Número e forma das lâminas do 
diafragma: quanto mais lâminas o 
diafragma tiver, maior a chance de a 
abertura ser perfeitamente circular. 
Isso também pode ser auxiliado pelo 
uso de lâminas curvadas. Por exemplo, 
se um diafragma tem 7 lâminas não 
curvadas os pontos luminosos quando 
desfocados terão a forma de um 
heptágono e não de um disco;

l Posição na fotografia: nas bordas 
da fotografia os pontos luminosos 
poderão ter a forma de discos 
“achatados”. Isso ocorre devido à 
vinheta ótica presente principalmente 
nas lentes de grande abertura. O nome 
desse efeito é olho de gato;

Câmera: Nikon D200
Lente:  Nikkor 105 mm f/1.8 Ai-S

Abertura: f1.8
Velocidade: 1/500

ISO: 100

Câmera: Nikon D200
Lente:  Nikkor 105 mm f/1.8 Ai-S
Abertura: f1.8
Velocidade: 1/1000
ISO: 100
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Os discos desfocados podem 
criar um fundo bastante bonito quando 
bem encaixados na composição, 
c o s t u m a m  d a r  u m a  ó t i m a  
tridimensional idade ao assunto 
principal. 

O efeito olho de gato é muito 
interessante, pois cria um padrão 
circular onde o assunto principal pode 
ficar contido.

Já o bokeh neutro evidencia 
totalmente o assunto principal, a 
suavidade da gradação dos tons pode 
variar de acordo com a distância dos 
planos fora de foco criando desenhos  
belíssimos.

A textura do bokeh também 
depende das características óticas das 
objetivas, tais como distância focal,  
aberração esférica, aberração cromática 
e astigmatismo. Aliada a escolha do 
fundo às características das lentes 
podem resultar em bokeh com textura 
nítida e dura ou suave e neutra.

Controlamos com muito mais facilidade a 
qualidade do bokeh escolhendo bem o fundo. No 
entanto, as lentes de retrato costumam ter um 
melhor comportamento do bokeh, isso facilita a 
obtenção de bonitos desfoques em todas as 
situações. 

Todos os fabricantes costumam ter objetivas 
indicadas para retrato, de modo geral elas têm 
distâncias focais entre 50 mm e 150 mm para o 
formato 35 mm e aberturas de f1.2 a f2.8. Esta 
classe de objetivas normalmente têm suas fórmulas 
óticas com projetos preocupados com as 
características do bokeh.

A Nikon tem uma linha exclusiva onde é 
possível controlar a aberração esférica, os modelos 
Nikkor AF-D 105 mm f2 e Nikkor AF-D  135 mm f2 
da série DC (Desfoque Control), controle do 
desfoque.

Câmera: Nikon D300
Lente: AF Nikkor 85 mm f/1.4 IF D
Abertura: f1.4
Velocidade: 1/250
ISO: 200

Câmera: Nikon D200
Lente:  Nikkor 105 mm f/1.8 Ai-S
Abertura: f1.8
Velocidade: 1/100
ISO: 160

O bokeh é uma característica 
bastante subjetiva, que depende muito 
do gosto do fotógrafo e da situação. 

Apesar do gráfico MTF da lente 
poder dar indícios de como o bokeh será,    
não existe uma escala que determine o 
tipo de bokeh quando o fotografo vai 
adquirir uma objetiva. A melhor maneira 
de  e s co l he r  uma  l en t e  pe l a  
característica do bokeh é estudando 
fotos de exemplo.

Câmera: Nikon D200
Lente:  Nikkor 105 mm f/1.8 Ai-S

Abertura: f1.8
Velocidade: 1/200

ISO: 120
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Câmera: Nikon D200; Lente:  Nikkor 55 mm; f/1.2 Ai; 
Abertura: f1.2; Velocidade: 1/250; ISO: 100

Câmera: Nikon D200; Lente:  AF Nikkor 85 mm f/1.4 IF D; 
Abertura: f1.4; Velocidade: 1/1000; ISO: 200

Veja mais detalhes sobre o bokeh de cada objetiva na sessão de avaliações de equipamentos do site.
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