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REGISTO ARQUEOI,OGICO EAMBIENTES VIRTUAIS: DLUOGO EM CONSTRU(,AO 

Unidade da 

em mundos virtuais. 
A 

"~V'Uk'vW, e que sc encontraram corn crescente 
',norm1r',·, extremamentc reallsta. 

Em muitos casos tendo em canta que a 
sua se baseia em dados multo ncomoleros 

odesenvalvlmento de sistc:mas de ambientes virtuuis para representar 
como, par a cldade [amana de 

deve SCI considerado uma fcrmmenta 
para a melhoramento da levada a cabo par 

em tres 

para a das consclencias 
cultural. 

uli lizados elementos 

carre sempre 
hU!llana ou mesmo 

do ar e da luz directa 

familiarizado. 
AMBlENTES ARQUEOLOGIA 

Os ambientes virtuals sao sistemas 
corn os dados rPn.""" n 10/1,,< 

de imersao em rnundos virtuais, bem como a 
Ern 
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2000) ede (Brogni 2000). lim trabalho tamMm particuJarmente valido nesta 
area esta descrito em 2000). Este projecto, que conta na sua equipa 
com arqueologos, conservadores de museu e investigadores na area da 
Informatica, usam aCompula\ao Griifica, os Ambientes Virtuais e0 ~'lultimedia 

para a possibilidade de recuperar algumas reliquias desenterradas 
na China, no "Museum Terra Cotta Wtwriors and Horses". Este sitio 
arqueologico, que foi descoberto ~l cerca de 20 anos, possui uma equipa de 
oitenta prssoas a qual ja pos a descoberto aproximadamente 3000 esculturas 
das 8000 estimad3S Estc projecto de recupe['a~~o, que utiliza Ambientes \irtuais, 
procura cOllcrctizar os scguintes objectivos 

• Digitaliza~ao do espolio escavado; 
• Teste e de tecnicas de recupera~ao em Ambiente Virtual; 
• Apresentar os resultados numa virtuaL 

:lluito embora a importancia da virtual do espolio de um 
arqueositio seja indiscutfvel e me~a, segundo (Papaioannou 2001), paJticular 
aten~?io por parte da Informatica, a tccnologia dos Amoicntcs Virtuais e 
maioritariamcnte utiliz~da na reconstitlli~~o de estruturas c edificios 
dcs8.paJ·ecidos ou em alall~ado estado de degmda~Jo. 

~!as taJ1lbcm no que diz respeito arcconstitui~ao de sitios arqueologicos, 
existem casos em que os ambientcs virtuais S(;rH:m para rCprl~'iCntar 0 sitio em 
wlna. Urn exemplo cl:lro rbla pratica e0 qw: St esta a fazl:r no Sftio Homano 
de (Sudoestc da Turquia) (Pollcfcys 2000) Ha, tambclll, projectos 
que procuram restituir as estruturas de uma form~ mais complcta, como eo 
caso da restitui~ao da Domus Mrca de "<ero e do Coltseu em Roma (Forte 
2000a), das term as de Badalolla Wac/uto) (Costa 2000), da 
da cidade medieval T\Jrku na Finlandia ([atda 2000) ou da 
castelo de fcrrara em Italia (Forte 2000b) 

Actuaimcnte estao a decorrer \',irios projectos que utilizam os ambientes 
virtuais como Llma interface para a investiga~ao e analise arqueol6gica. Um 
destes pro jectos e0 ARC I-LAVE , que eum sistema que rCj1resenta todos os 
componentcs de uma escava~ao arqlleol6gica no contcxto de uma recoI1Stru~ao 
arquitectonica do Tcmplo de Petra na Jord:lnia (Vote 2000). 

oARC! IEOGUIDE (Altgmm!edRm!ity based Cuturaf Heritaw, On-site 
GUIDE) eum outro projecto que utiliza ia a realidadc allnlcntada para 0 

estudo e divulga~Jo de um SltiO arqueol6gico ou de interesse cultural 
(Hildebrand 2000). Estes exemplos atestam, sem duvida, a importancia dos 
ambienl.es virtuais na Arqueologia e moslram, tarnbem, que 0 recllrso a (ista 
tccIlologia l'sta ern f:L~e cresccnte. 

oREGISTO ARQFEOLOGICO 

Aimportancia do do arqueologico e, naturalrnente, inegavel e 
imprescindivel face ao estada, par vezcs, de risco edegradaA;uo em que se 
encontraJn grande dos actuais sftios 0 

ordenar os dados existentcs de urn sitio, tornando a 
do seu a sua e a perpetua~ao do 

conhecimento. 
,\5 tecnicas de registo tiverem, assim, uma evolu~ao qualitativa desde os 

dcsenhos nas rochas, 0 tcxto sobre papiros, as pinturas, ate a['epresenta~ao 

bidimensional usando papel eas tccnicas dos dias de hoje (HavaI1999), 
que introduziram a terceira e a quarta dimensao no regista arqueologico 0 

esp:.u;o e0 tempo. Actualmente, 0 registo tradicional nao digitil do patrim6nio 
tern sido feito recorrcIldo a fotografias, filmcs, descnllOs, levantamcntos 
arqllitccton icos cdocumentos escritos. '\a entanto, este sU[lorte Il ao 

uma vez que, por lim lado, se degrada ou fica irrcmediavclmenle dcstruido 
corn relativa facilldade e, por outro lado, nao facilita a intcrpretal.;ilo espacial 
e temporal que os arqueologos procuram. 0 recurso a tecnicas digitais abriu 
novos horizontes epossibilidades. 

Multimedia e Ambientes Virtuais 

Autiliza~uo de tecnologia informatica no registo arque610go nao erocente. 
Desde adecada de 70 que se utilizanl bases de dados relacionais para guardar 
a enorme quantidade de infol1na~ao que se obtcm dos registos, tornando-a, 
assim, mais acesslvel a quem neccssita de a consultar eestudar. 

Apesar do recurso as bases de dados solucionar alguns problemas que 
se colocam corn 0 registo a interpreta~ao espacial e temporal, 
so viria, finalmente, a ser ultrapassada com a utiliza~ao das novas 
tecnologias multimedia ede an1bientes \'11tUaiS (Zheng 1999), que se tornam 
imprescindfvcis na nova era do registo do patrimonio cultural. 

o recurso aos ambientes virtuais, enquanto ferramenta de 
visualiza~ao tridimensional, e, sem duvida, importante na compreensao da 
evolu~ao historica e arquitectonica de um SIUO esua envolvente. Contudo, e 
como (; rcferido em 1997), os Iigados ao estudo econS€rv~ao 
do patrimonio arqueol6gico tiveraJD inicialmente (e muitos ainda tem) aiguma 
relutancia na utiliz;l~~O desta tecnologia. Essa relutancia deve-se em 
parte ao elevado rigor e precisao necessarios para simular, com a devida 
corre~ao geometrica e realismo, os objectos ou estruturas. 

Nao obstante, a utiliza~ao deslas ferramenlas na arqucologia, taJltO para 
a investiga~ao como para a do conhecimento, esta a cOllquistar 
cada vez mais adeptas dentro desta area. Segundo (Peterson 1995), a partir da 
decada de 90 os ambientes virtuais e a multimedia com~aram, de uma forma 
quase Sistematica, aser utilizados na investiga~ao arqueol6gica, para realizar 

".'L'''W"''\;''V de dados camplcxos com algum rcalismo. 
No entanto, 0exccssivo realismo visual das imagens representadas pode 

ser [lerigoso, vista que 0 utilizador pode ser levado a acreditar que aquilo que 
estJ. a vel' corresponde, de facto, averdade (Rollerts 1997). Tendo em conta que 
muitas veres estas representa~6es se baseiarn em dados muito incornpletos, 
elas efectivarnente, por vezes dernasiado realislas. Por esta razao, e 
importante nao apresentar apenas uma alternativa de rc'CollStru\ao, mas varias 

0 ...",,,a~:a.Ju as dos peritos. 
do maior ou menor realismo Visual, 0 rigor 

exigido ao registo arqueologico e, de facto, uma problematica interessante nos 
amhientes virtuais e na multimedia. Se, por um lado, 0 rigor para um 
arqueologo sc prcndc com acorrecta simula~ao das propriedades geometricas 
de um mOllumento, para um especialista em comput~ao grMica 0rigor esta, 
quase scmpre, dependente de um numero de poligonos, que condicionanl 0 

dcscmpenho da esta\ao de trabalho grifica. 
Assim, para 0 regislo arqueol6gico que utiliza ambientes virtuais e 

multimedia, 0 rigor tem de ser definido de acordo com os obiectivos globais 
do referido registo e respectivo publico-alvo. rigar eobtido a partir do 
trabalho consensual de um equira multidisciplinar eesta patente na 

• Correcta geometriae georeferenci~ao do monumento em estudo; 
• Escolha adequada dos materiais, cor e texturas; 
• Simula~ao ideal das condi~6es de luminosidade; 
• Representa~ao cuidada da sua envolvente natural. 

Reunidas estas condi~6es, a elabora\uo de urn registo 3D de dados 
arqueologicas obedece ao diagrama na 1, onde se pode 
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do flrtl111!Il,flinm 3D e mulJimidia 

verificar que 0 

de optinlizfl~aO, tmHL<lUUll 

tridimensional de dados arqllOOI()gic()S 

oCASO DE JJ1ll1 ',,"'"11V1 

Mf'tocjOIOj.!:ia usada na reconstru~o virtual 

u,-v,evh",a exis£en£e; 

de urn 
podem 

.. aC<{\m"t<nr~ tridimensional da infolm3\aO arqueol6gica; 

.. 2 Bracara 

.. Integra~ao das diferelltes modelos; 

.. de um modelo de ilurnio3\ao ""'"'I'''"''V 
..'C,fLW''',<',V da virtual de 

inferir 
virtual come~a com a analise dos virtual. 
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projecto das teilllas do infeio do II 
lPIUUlUMWJodebanhos de 

que, [lrovavellmente, 

Resultados Virtual 

espa~os que estruturam a cidade 
casas particulares, por ediffcios 

ICNC"'-'lLttVJ ao born funcionamento da mesma 

Na muito acerca dos ediffcios e esp~os da 
"Cr'Hl'U'r;"C arqueol6g1cas que se iniciaram em 

nos an05 
estruturas. As que malS '""'ALa""" 
Publicas do Alto da Cividade 
seguidamente, S8 vat efectuar uma 

reconstituir, com alguma 

aCasa das Carvalheiras. Epor 
v[rtual no esp~o e no 

As Tetmas Pz'iblicas 
A das Termas Pliblicas do Alto da que se apresenta 

3 Entrada Termas Plfbltc.as 

De os utrntes percorrer urn 
frias equentes, onde era possivel receber massagcns, tamar 

pisctnas. A 5ilustra 0 das temlas, que era uma 
sala que uma piscina onde a morna. 

Estas salas eram de uma forma bastante a partir 
ligura 6), onde erarn 

as banheiras. 0 ar quente 
uC.)J)SJ 16l.Ud.,) de 

7), os 

que 
lmrlrescllliaivt:1S ao funcionamento deste ediffctO. 

A Casa das Carvalbeiras 
A fase construtiva desta nar)!tal;ao 

foi construfdaem duas plataformas 
do com duas entradas distintas a 

aSul pelo 

era aceder a 
conduziam para urn esp~o ajardinado, siluado uma cola 

pOl' figura 10) Tambcm se aceder aeste e5p~o 
de uma entrada que se encontra na fachada norte do ediffcio. 

Fria 

346 

Era em torno deste que se desenvolvia 0 
par umasala de de 

http:Plfbltc.as


REGISTO u~! DL~LOGO 

Este balnc,irio en em tudo semelhantc as Thrma, 
Doque dava acesso a urn 

completando, d('stet oclrcuito de banhos.e dar ao 

ser cada vez mais elaborada 
para 0 

rrm'Pf'r'''' 

ecada vez mais 

01><1·",,"."0 para acomuilidade cientfflca. 
ter sempre presente que csta do 

um modelo que [(?Sulta dos dados 

10 Perisliio 

que 
acedia-se ao 

Geralmente as fachadas das casas romanas eram por lajas ou 
oficinas. ACasa das Carvalheiras ande seriam vendidos 

11 Termop6lio dm (flt'''t1l1lPin7.~ 

9 - Entrada SuI ria das Lln.'{l.Ull?tf,-;X 


b) 


12 ao do 

A 11 rnostra urn espa~o idcntlficado ne5ta residencia 
vcndia comida quente 

cornpr'ccnClcu a de urn balncario no quadmnte nOrQl'ste 
WAC" "",.uu. Esla reforma foi efectuada em meados do seculo II 
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Pode-se que a a ~'lultimedia 
eos Ambientes Virtuals possuem teen [cas emetodo!ol;\lasfundamentais para 

\,V""tlJ'JlljL.U, PIPrTlI'<ln1pnrp para uma melhor 
cultural e, muito 

tambem a represerlta<;:ao <.-lVUV1Vl'."_'" 

a tres dimensOes. 
,\ importancia desta forma de r~'Y,'.-nhc1C\ 

principalment.e, a nivel da 
jUllto do publico lei go. De facto, urn pubilco nao,-esl:leCla! 
melbar um arqueositio se tiver a 
virtllaimente. Por outro lada a 
ullicae exclusiva dos contribuindo, 
e importante demacratizl!\ao do saber Assim, [ladera torna-se mais facil alertar 
a popula~ao em para a problematica da do 
patrimonio incutindo nelas uma maior consciencia relatil'amente 
aheran~a cultural. 

tambtim, imensas para 0 que esta a 
lIU"'JIU~:""V. A virtual de um determinado 

arqueositio baseia-se, sempre, numa ntpT"!1,pf,w,,,, elabol:ada 
de especialistas arquitectos e K'lSa 
e apCI1C15 um dos modelos Os dados existenles 
ao aparecimento de outros modelos interpretativos, que nem por isso serio 
menos validos, paltindo do que ll.'lSentam em condlGOes verdadeiras. 
ofacto de estas serem modelos """rn"l~rj~,,<: frirfin,pnc 


facilita a cria~ao de outros modelos ",,,\,,,,"'r,('.,," 

diferentes modelos interpretalivos. 


Se everdade que as modelos virtuais carecem de ser valid ados pelos 
especialistas, nao emenos verdade que algumas interprcta~6es de estruturas 
sao corrigidas durante 0 processo de cria~Jo dos modelos virtuais. De faClo, 
tradicionalmente as suporte parel, 01.1 seja, 
em desenhos bidimensionais. Ao transformar esta em modelos 

de alertada 

apenas 
I'antrlgens para a As representa~6es grMicas em surorte 
computacional sao, pOl' vezes, de tal forma realistas que rapidarnente se 
coruundem, ou tendern a confundir, com a realidade Para alem deste facto 
constiruir um em termos de etica (no caso da "confusao" ser 

cOlls!itui tamMm um para 
todo 0 na medida em que LIm 

coruundir a virtuaHdade com a realidade. 
com a dos ambientes virtuaL,; 

Outro perigo que surglr com a "tJ"<'-",'W 
lIUC;V'V);lI"v eo facto de os conv'encerem 

de que os modelos virtuais podcm substituir a realidade e, por isso mesmo, 
abandonarem polfticas de COll.'8rvac;ao do palrimonio. Os modelos 
virtuals nao substituem a realidade e, portanto, nan devem de servir de desculpa 
ao poder para votar ao abandono 0 patrimonio arqueologico. 

BmUOGRAFIA 

s'\RCEl.O,j A., M, & D.H. (eds)(2000) 
Reports,Oyiord 

E., & "An lnteractive 
fonbe Presentation of aVirtual Flute in aReal :'Iuseum", 

injuan A. Maurizio torte &Donald 1:1. Sanders, eds, BAR S843, 
Oxford. 

COSTA GURHf, J Baths of Baetu 10 rrom 

H, 
- Enabling New 

Dimensions in ComputereSupported Applications", in of 
DMMI to Manufacture in Modern Industry), part 1, Eslovenia. 

;,1 "About Virtual Cognitive Interactions 
and Virtuality", inJuan A. Maurizio Forte & Donald H. Sanders, 
eds., BAR S843, Oxford. 

M. & O. "The Estense Castle of Ferrara ([taly) 
Multimedia and Virtual Reconstruction", in Juan A Barcel6, 
Maurizio Forte &Donald H. Oxford. 

E, CHRfSTOU, LT., DE)IfRfs, A, DroRINos, 

L., A& (2000) "Archeoguide 
An Augmented Reali~1 Based System for Personalized Tours in Cultural 
Heritage Sites", in of tbe International Conference on 

Grccia, 30 de ,\'jaio 
1de]unho 2000. 

M. "Hist6ria eArqueologia de Uma Cidade Romana: Bracara 
rrJu.~()l()i1ia vol. 6-7, 11-38 

14-15, 23-45 
MARTrNS, ,\1. & P. (2000a) "A Multi-disciplinary Approach for 

Research and Presentation of Archaeological Heritage", 
/Jlrnlfl."'.'J vol. II, 

Cidade Unidade de 
ArqueoJogla da Universidade do Braga. 

'Termas roman as do Alto da Civrdade", in Roteiros 
da 

ntpOrOfll'1C1 Spatial Data 
Ilmnllror Grapbics and 

n.· 4,40-46. 
VPf\l;C,,,,,, M., KOCH) R., M. & VAN GOOL! 1. (2000): 

"Acquisition of Detailed ~'1odels for Virtual Reality", injuan A Barcel6, 
~laUfizio Forte & Donald H. Sanders, eds., BAR S843, Oxford. 

& 
Within Virtual Worlds. 
URL: 

Computing Laboratory, University of Kent, Canterbury, Kent, UK. 


348 



Uy! DrAWGO 

D. Pictures or Research Tools!" 
aAj)/JII,cattorzs vol. 17, n° 1, 13-15 

the Real and the Vlrtual- Roman 
Geometrical Mass Constrai ns in Dressel's Table of 

A. ~'laurjzio Donald H. and Exhibition of ,IEEE 

349 


