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As cidades da região oeste do Estado de São Paulo foram fundadas devido à expansão do cultivo de café e à construção 

das rodovias. Os centros urbanos foram criados com paisagens distintas e com fortes identidades locais. Neste contexto, 

a imigração japonesa teve um papel importante no uso da terra. Na década de 1910, esta região era totalmente ocupada 

por florestas nativas. Em 1919, durante a colonização japonesa na região, uma epidemia de febre amarela matou várias 

pessoas na cidade de Álvares Machado. O cemitério mais próximo era localizado em Presidente Prudente, a uma 

distância de 15 km, que devia ser percorrida a pé, e, para evitar esta viagem inconveniente e penosa, a família 

Ogassawara decidiu enterrar as vítimas em Álvares Machado, doando uma área de 5 hectares para a construção de um 

cemitério e uma escola. Desde então, 784 pessoas foram enterradas, incluindo imigrantes japoneses, descendentes 

diretos e um brasileiro. O cemitério foi fechado pelo presidente Getúlio Vargas em 1942, durante a Segunda Guerra 

Mundial. A arquitetura do cemitério japonês possui característica única na América Latina. Abrange uma área cortada 

por um vale profundo, tendo de um lado o cemitério e uma pequena capela e do outro uma antiga escola e um palco de 

madeira. Hoje em dia, as celebrações religiosas têm lugar no primeiro espaço, e atividades culturais para homenagear os 

mortos no pátio aberto, perto da antiga escola. No entanto, mesmo considerando a sua relevância histórica e cultural, há 

uma falta de documentação sobre a localização e características dos túmulos e outros edifícios dentro do cemitério. 

Como uma alternativa para fornecer informações georreferenciadas e detalhadas sobre a área, propõe-se a utilização de 

imagens panorâmicas verticais tomadas por uma câmara digital Nikon D3100 com lente fisheye Bower. A câmara é 

erguida a 4,2 m com um bastão telescópico montado num tripé e a imagem é tomada. Em seguida, a câmara é deslocada 

de uma distância de base, de maneira que se formem faixas e, consequentemente, um bloco de imagens. Devido à 

geometria da lente fisheye, existe um grande efeito de distorção com fortes variações de escala que requerem uma 

calibração rigorosa. Após a calibração, é possível gerar uma imagem retificada, a fim de facilitar a localização dos 

pontos correspondentes. O bloco de imagens pode ser orientado simultaneamente com ajustamento por feixes de raios, 

seja com as imagens originais ou com as retificadas. Depois de determinar os parâmetros de orientação exterior, é 

possível fazer a restituição, gerar ortoimagens, imagens retificadas e mosaico. O objetivo deste trabalho é gerar uma 

planta topográfica, na escala de 1:200, da área do cemitério com o uso da técnica proposta. A câmara foi primeiramente 

calibrada em um campo de calibração terrestre usando um ajustamento por feixes de raios com os modelos de 

colinearidade e equidistante, este último mais adequado para lentes fisheye. Seis faixas, semelhantes à faixas de voo, 

foram planejadas e levantadas para cobrir a área do cemitério. O apoio do bloco fotogramétrico foi realizado com 

receptores GNSS e complementado com estações totais, em virtude da existência de vegetação na área, resultando em 

pontos com precisão média de 1 cm nas componentes horizontais e 1,5 cm na componente vertical. Após o processo de 

calibração, as imagens foram reamostradas para uma geometria de perspectiva central e os vértices de todos os túmulos 

foram identificados e suas coordenadas imagem foram medidas interativamente com o Leica Photogrammetry Suite 

(LPS), sendo usados como pontos fotogramétricos na fototriangulação. Além destes pontos, foram também medidos os 

pontos de controle e os pontos de verificação. Após o cálculo do ajustamento por feixes de raios, as coordenadas 3D dos 

pontos fotogramétricos foram geradas e podem ser consideradas como uma nuvem de pontos que descreve os túmulos. 

Os resultados foram avaliados com a análise das discrepâncias nos pontos de verificação. Os principais problemas com 

as imagens são as oclusões, a forte mudança de escala, as aberrações e as distorções. Mesmo com estes problemas, os 

resultados mostraram que uma planta numa escala de 1:200 pode ser produzida a um custo menor, em comparação com 
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o levantamento topográfico ou varredura a LASER. O trabalho aborda as principais vantagens desta técnica, bem como 

os seus inconvenientes, com análise quantitativa dos resultados obtidos neste experimento. 

  


