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Resumo
O objeto de estudo deste trabalho foi a “Casa do Impluvium” em Tongobriga e propõe-se
a utilização de métodos de modelação 3D e de representação virtual em tempo real, baseado em
dados rigorosos recolhidos pelos arqueólogos até à data. Além disso visa-se entender as
vantagens desta ferramenta na confirmação de diferentes teorias de reconstrução e na
resolução de problemas dai oriundos.
Por sua vez, o recurso a este tipo de tecnologia poderia ser utilizado para fins
museológicos, uma vez que esta é facilmente compreendida pelo público não especialista,
cativando dessa forma mais pessoas a conhecer o passado para melhor perceber o presente.

Abstract
The object of this project was the "House of impluvium " in Tongobriga and proposes the
use of 3D modeling methods and virtual representation in real time, based on evidence collected
by archaeologists to date. In addition, it aims to understand the advantages of this tool in
confirming different reconstruction theories and solving problems arising by them.
In turn, the use of this type of technology could be used for museum purposes, since it is
easily understood by the public no expert, captivating that way more people to know the past to
better understand the present.
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Introdução
Este trabalho consiste na Prova de Aptidão Profissional, do Curso de Assistente de
Arqueólogo, da Escola Profissional de Arqueologia.
No início, quando soube da necessidade de elaborar uma PAP no final dos três anos
letivos, imaginei juntar o meu gosto pelo desenho com o gosto pela arqueologia. No entanto, com
o passar dos anos, denotei uma crescente relação entre a computação gráfica e esta área do
conhecimento. Então decidi experimentar esta nova atividade que não coincide exatamente com
o conhecimento adquirido nestes três anos e “recriar” uma das habitações de Tongobriga usando
algum software mais básico. Em suma, focar-me-ei na criação de um desenho virtual da “casa do
Impluvium”, para verificar principalmente a importância da aplicação desta área na Arqueologia
e a facilidade de divulgação da informação reunida que esta permite, englobando neste relatório
a metodologia de trabalho os principais objetivos, um pouco da sua história em relação ao contato
com a arqueologia e alguns dados acerca do edifício em si.
Na elaboração deste trabalho, recolhi inicialmente dados bibliográficos sobre o tema, bem
como recolha de alguns dados no campo.
A reconstituição digital de um edifício consiste na disponibilização de determinada
entidade ou objeto que não pode ser observado, sendo um processo útil em diversas atividades,
as quais:
 Ensino da história da arquitetura através da reprodução idealizada de edifícios
significativos em cada período;
 Acesso à obra de um arquiteto específico e exemplos de seus projetos;
 Registo do património histórico e da conformação urbana de determinado período,
pela recriação de obras entretanto descaracterizadas ou já demolidas;
 Estudos arqueológicos que supõem a reconstituição de edificações por meio de
resquícios descobertos.
No entanto, neste trabalho, apenas irei focar-me no terceiro ponto acima mencionado.
As reconstituições são orientadas por narrativas, levantamentos arqueológicos, imagens,
desenhos de projeto, depoimentos, memoriais descritivos de obras, orçamentos e todo o tipo de
documento que comprove a existência de um edifício, sendo que esses dados irão permitir que
uma obra seja visualizada, numa simulação de seu aspeto original, por meio do desenho virtual.
Tendo em conta a abrangência das informações com as quais opera, a reconstituição envolve um
trabalho multidisciplinar de pesquisa, dependendo das colaborações de diferentes áreas. Com as
técnicas de desenho assistido por computador, ampliaram-se as possibilidades de representação e
do registo de projetos arquitetónicos/arqueológicos. Além dos recursos da computação gráfica, a
informática possibilitou a reunião, em apenas uma localização, informações outrora dispersas em
acervos e suportes diferentes, permitindo uma difusão de informação mais facilitada quer para
pesquisadores quer para o público interessado
Ao longo deste trabalho, vai estar uma breve localização do objeto de estudo, motivos e
objetivos deste tema, uma breve história da criação e desenvolvimento desta atividade ao longo
dos anos, os requisitos para poder trabalhar com esta, a importância da tecnologia tridimensional
e sua aplicação na arqueologia, a metodologia de trabalho e os passos tomados na realização do
modelo tridimensional da “Casa do Impluvium”.
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1. Enquadramento Geográfico e Histórico
1.1. Geografia do Concelho

A cidade romana de Tongobriga localiza-se no concelho de Marco de Canaveses e na
atual freguesia da Marco, outrora pertencente à freguesia do Freixo.
Este concelho pertence ao distrito do Porto, Região Norte de Portugal Continental (ver
figura 2); fazendo fronteira com os concelhos de Penafiel a Oeste, Amarante a Norte, Baião a Este
e Cinfães e Castelo de Paiva a Sul (ver figura 1).
Tendo em conta a hidrografia do concelho, são visíveis dois grandes rios: o Tâmega que
atravessa a maior parte do concelho a oeste e o rio Douro que atravessa o concelho de Este para
Oeste e limitando o concelho a Sul.
A nível de relevo, Marco de Canaveses possui duas serras: a Serra de Montedeiras com
uma altitude a rondar os 640m e a Serra da Aboboreira com uma altitude de 962m.Como normal
da região Norte a pedra característica é o granito.

Figura 2- Concelho de Marco de Canaveses com respetivas
freguesias e concelhos adjacentes

Figura 1- Localização do concelho de Marco de
Canaveses em Portugal Continental
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1.2. História de Tongobriga/Freixo
“Em agosto de 1980, começaram a ser realizadas escavações arqueológicas num sítio
chamado “Capela dos Mouros”, sob a supervisão do Doutor Lino Tavares Dias. Tongobriga foi
inicialmente identificado como um povoado castrejo-romano datado, possivelmente do tempo do
Imperador Augusto. Porém, com o decorrer das escavações, Tongobriga revelou ser uma capital
de civitas, com a expansão das zonas habitacionais datadas do final do séc. I e durante a séc. II
d.” C - segundo (Dias, 2016). A cidade de Tongobriga foi classificada como Monumento Nacional
em 1986.
Tongobriga, é uma cidade romana com uma área superior a 32 hectares, constituída por
uma zona habitacional, Fórum, termas, templo e necrópole Na zona habitacional é onde se
encontra a “Casa do Impluvium”, que é o objeto de estudo deste trabalho. No sentido Sul, à
entrada de Tongobriga situava-se a Necrópole onde foram encontrados diferentes tipos de espólio.
No decorrer das escavações ao longo dos anos, foram descobertos vestígios de outros períodos
cronológicos: Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea

Figura 3 - Vista da zona habitacional de Tongobriga
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2. Ilustração Científica e Modelização Tridimensional
2.1. Motivação

Em Arqueologia, os vestígios existentes acerca de uma estrutura podem ser apenas alguns
fragmentos de muros, alicerces, pilares ou colunas extremamente danificadas pela ação do homem
ao longo dos anos. Um edifício ou infraestrutura pode ter sido alterado ou reconstruído diversas
vezes, o que determina modificações significativas tanto na sua aparência como na sua
funcionalidade. Daqui se pode inferir que uma necessidade dos arqueólogos consiste em utilizar
uma ferramenta capaz de representar, para um determinado arqueossítio, interpretações
alternativas. Bem como mudanças ao longo do tempo.
A quantidade de informação recolhida após escavação é grande e apenas entendida por
especialistas que produzem um discurso muito próprio, que devido a essa especialidade, nem
sempre é correta ou facilmente compreendido pelo público. Dessa forma, para sensibilizar a
população para os problemas e dificuldades que a Arqueologia enfrenta e para contribuir para a
democratização do saber é necessário simplificar o discurso arqueológico.
Assim se pode assegurar o rigor e qualidade da divulgação da Arqueologia usando a
Computação Gráfica através da utilização de imagens de reconstituições virtuais que servirá
também de ferramenta ao arqueólogo na sua própria investigação.

2.2 Objetivos

Este modelo virtual deverá permitir ao seu utilizador, independentemente da sua
especialização, percorrer o espaço reconstruído de uma parte de Tongobriga;
Por outro lado, o mesmo modelo deverá servir, também, no processo de validação das
restituições arquitetónicas que resultam da interpretação dos dados arqueológicos. As vantagens
destas reconstruções virtuais não residem apenas na partilha do conhecimento. O próprio processo
de criação dos modelos tridimensionais conduz com alguma frequência a descobertas adicionais.
Em suma, a reconstrução virtual deverá ser capaz de servir de ferramenta de investigação
aos peritos que têm de estudar os dados arqueológicos e, também, terá de cumprir a função de
divulgar esses mesmos dados, já devidamente analisados e tratados, a um público mais vasto e
leigo.
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3. Origem da Modelação 3D
O primeiro software em ambiente informático foi o Sketchpad em 1961 e possui alguns
dos conceitos base utilizados nos programas de modelação atuais. No entanto era necessário haver
uma relação entre os avanços neste tipo de programas e o hardware, pois cada vez mais, era
necessária uma maior capacidade de processamento e maior qualidade de visualização para
acompanhar essa evolução.
Ivan Sutherland, criador do Sketchpad, e Dave Evans, investigador da Universidade de
Berkeley, juntaram‐se para criar o Departamento de Computação da Universidade de Utah,
principal pólo de investigação sobre gráficos de computador na época., local onde se verificou os
principais avanços na tecnologia tridimensional( ver figura 3)l. Além disso, foi nestas instalações
que se desenvolveram os primeiros algoritmos para a
visualização de formas geométricas tridimensionais,
bem como os algoritmos de oclusão geométrica –
definem se um determinado ponto é visível tendo em
conta o ângulo de visão do observador. Na década de
70 o uso de tecnologia tridimensional tornou-se mais
acentuado, principalmente pela Atari em relação aos
jogos e a LucasFilm em relação ao CGI usado em
filmes (tecnologia usada contemporaneamente).
Outro dos grandes passos efetuados nesta
área do conhecimento, foi com a introdução do
Figura 4- "Utah Teapot" um dos modelos 3D
Gourad Shading, que consiste numa técnica de mais conhecidos. Criado na Universidade do
sombreamento das faces de um objeto que permitia Utah
criar ilusão de curvatura. Em 1974, Ed Catmull, teve
a ideia de inventar o Texture Mapping, capaz de aplicar texturas detalhadas às faces dos objetos,
contribuindo para o aumento do detalhe e realismo dos projetos realizados. Além disso foi o
responsável por criar o Z-Buffer que consistia num mapa de profundidade que define a distância
a que cada elemento se encontra, permitindo escolher os elementos visíveis.
James Blinn foi responsável pela criação do Bump Mapping, que utilizava mapas
monocromáticos para determinar pequenas alterações na superfície de uma face através da
manipulação da sombra, não requerendo a subdivisão da geometria. Este avanço, junto com uma
textura no mesmo objeto é a base para a maioria dos modelos atuais, conferindo-lhes parte do
realismo que possuem
Em 1981, Loren Carpenter, desenhou o primeiro motor de render denominado REYER
(Renders Everything You Ever Saw). Este software traduz uma cena tridimensional para um mapa
de bits bidimensional, aplicando elementos de fotorrealismo durante o processo como a textura,
reflexos, sombra e luz. Ao mesmo tempo destaca-se uma tese feita por Turner Whitted sofre uma
técnica de renderização para superfícies refletivas, denominado atualmente por Ray Tracing e
simula os feixes de luz que são refletidos pelos objetos até voltarem à câmara, embaterem numa
superfície não refletora ou saírem de cena. Até 1984, a renderização de um objeto era feita
utilizando somente luz direta E todas as superfícies que não eram iluminadas ficavam pretas na
imagem. A solução era cria focos de luz auxiliares para criar a luz indireta. Em resposta a essa
dificuldade, membros da Cornell University desenvolveram o programa Radiosity que simula a
dispersão do calor para parecer a t a reflexão da luz entre superfícies, criando a primeira imagem
com realismo em relação à luz indireta, citado por (Alvito, 2008, pp. 8-12)
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Em 1990, surge um dos principais programas de tecnologia tridimensional, o 3D Studio,
da Autodesk. Recentemente os principais desenvolvimentos relativamente à modelação
tridimensionalidade têm-se verificado principalmente na otimização dos processos de modelação
e renderização, permitindo trabalhar com um número de polígonos cada vez maior e criar cenas
mais ricas. Os novos motores de render como Mental Ray, V-Ray e Maxwell são capazes de criar
ambientes fotorrealistas, mas é necessário um computador com uma capacidade de processamento
muito grande para acompanhar esta qualidade. Neste trabalho, recorre-se a software mais básico
e fácil de manusear, incluindo alguns add-ons no sketch-up e o software LUMION.

3.1. Criação do GPU

Apesar do GPU (Graphics Processing Unit) existir algum tempo, foi apenas em 2000, que
o primeiro chip a ser comercializado em grande escala surgiu – Geforce da Nvidia. Este tinha a
particularidade de ser o primeiro a em vez de auxiliar o CPU (Central Processing Unit), começou
a gerir a informação 3D. Assim o GPU tinha o seu próprio processador, passado a processar toda
a informação 3D, libertando o CPU para o resto das tarefas, tornando a renderização um trabalho
muito mais eficiente. Este ainda foi a primeira placa gráfica capaz de lidar com instruções
específicas como iluminação e reflexos
Atualmente os softwares mais capazes na realização de tarefas tridimensionais além de
uma capacidade de alcançar o fotorrealismo são usados quase exclusivamente na criação de jogos
(ver figura 4), que eram o principal foco desta matéria antes de se tornar tão acessível ao público
não especializado. Estes são capazes além de criar imagens tridimensionais fotorrealistas,
componentes áudio, iluminação, física, inteligência artificial entre outros.

Figura 5- Um dos jogos conhecido pelo fotorrealismo das suas imagens, em 2007, demonstrado a capacidade de
evolução da tecnologia tridimensional. Isto foi alcançado através do motor cryengine 2
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4. Importância da Computação Gráfica e sua utilização em
Arqueologia
4.1. Computação Gráfica em Arqueologia

De entre todos os programas de desenho por computador, existem dois grandes grupos,
os programas auxiliares de desenho e os programas de desenho assistido por computador com
sentido mais técnico. Nesta última categoria estão incluídos os softwares utilizados na realização
deste trabalho e permitem além das operações habituais de desenho, outros níveis de
aprofundamento em relação à manipulação de objetos, incluindo a construção de figuras segundo
parâmetros matemáticos, resultando neste caso num desenho tridimensional da “Casa do
Impluvium”.
A área da Herança Cultural Virtual tem vindo a tornar-se cada vez mais importante, no
que diz respeito à conservação, preservação e interpretação do imenso legado histórico da
humanidade. De facto, a vasta área de aplicação dos ambientes virtuais permite-nos concluir que
estes constituem uma forma privilegiada de divulgação de aspetos culturais e científicos. A
cultura e a Ciência são assimiladas e compreendidas mais facilmente, uma vez que os utilizadores
podem interagir com o mundo virtual e manipular os dados produzindo diferentes modelos de
conhecimento.
As primeiras aplicações da Computação Gráfica à Arqueologia datam dos finais dos anos
70, com Badler em 1978, a suas praticas começaram a intensificar-se em finais dos anos 80 e
inícios dos anos 90, sendo desenvolvidas em países como Inglaterra com Reilly em 18987,
Estados Unidos com Cornforth em 1991 e Alemanha com Jakobs em 1994 (Bernardes & Martins,
2003).
“Um dos primeiros trabalhos apresentados nesta área em Portugal, foi a reconstituição
virtual do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha em Coimbra por Teixeira em 1997 “segundo
(Bernardes & Martins, 2003, p. 14).
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4.2. Importância da Computação Gráfica em Arqueologia

A reconstituição arqueológica usando um grande número de técnicas de Modulação
Geométrica e de Computação Gráfica, é uma ferramenta de suporte à investigação muito útil se
os modelos forem rigorosos. Como o rigor é um grande objetivo de todos os arqueólogos, é
necessário investir em recursos que permitam a obtenção do mesmo, por forma a preservar e
transmitir subtilezas que, de outro modo, se poderão perder, ser ignoras em processos futuros de
estudo e investigação ou deixar de ser conhecidos pelas gerações vindouras.
A divulgação da informação arqueológica, usando os ambientes virtuais e a multimédia,
é também de enorme importância para a democratização do saber, prestando um importante
auxílio, no que diz respeito à descodificação da informação arqueológica para o grande público e
consequentemente favorecendo a consciencialização da importância do património arqueológico.
A partir de ruinas e de fragmentos de diferentes artefactos, os arqueólogos tem de recriar
modelos que sem capazes de transmitir a vivência de comunidades que desapareceram há vários
séculos, ou até mesmo milénios. A sua tarefa não se resume apenas a escava, a recolher os dados
e a organizá-los, mas também é fundamentalmente a interpretar e criar modelos cognitivos do
passado.
Precisamente para criar uma visualização do passado os arqueólogos dispõem já de um
conjunto de ferramentas na área da Computação Gráfica, que concretiza as suas representações
mentais através de modelos tridimensionais. Estas reconstituições 3D virtuais servirão para a
investigação e poderão ser partilhados com outras pessoas. O trabalho apresentado em 1999 por
Abouaf reflete bem esta situação. Efetivamente os ambientes virtuais aplicados à Arqueologia são
uma ferramenta particularmente interessante para os arqueólogos divulgarem as suas
interpretações. Em vez de descrever uma escavação recorrendo a um texto e a desenhos pode-se
reconstruir um arqueossítio em 3 dimensões e explorá-lo interactivamente.
Além disso, à medida que novos dados vão sendo disponibilizados, o modelo virtual pode
ser atualizado com essa informação. Outra forma de melhorar os modelos do passado passa por
introduzir-lhes maior detalhe e mais rigor, recorrendo ao trabalho cooperativo, entre arqueólogos.
Esta partilha de conhecimento verifica-se também com o público em geral. Geralmente a
informação sobre um sítio arqueológico é divulgada em publicações e/ou em exposições em
museus. No entanto, neste último caso esta forma de divulgação apresenta algumas limitações:





Grande parte dos museus reservam apenas algum espaço para as suas exposições,
pelo que cada uma pode estar montada apenas durante algum tempo e mostrando
parte do espólio;
Durante a exposição o espólio de um sítio arqueológico corre sempre o risco de
ser danificado por ação humana ou até mesmo ser roubado;
A exposição de algumas peças à ação do ar e da luz direta pode causar danos
irreparáveis às mesmas.

Uma forma de minimizar estas limitações passa precisamente pela utilização de
ambientes virtuais para divulgar não apenas o espólio de um arqueossítio, mas também os
contextos onde esse espólio foi encontrado. Assim e para que o rigor da informação científica seja
preservado é necessária uma elevada atenção durante a produção dos conteúdos que pretendem
ser divulgados. Estes dependem, naturalmente, dos diferentes tipos de público alvo a que se
destinam. Para os especialistas os conteúdos terão muito mais importância do que os meios de
divulgação, uma vez que o que lhes interessa é o rigor cientifico da informação.
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4.3. Modelação 3D
A modulação tridimensional é a representação de um objeto mediante a elaboração de um
modelo. Desta forma a modelação realizada por estes softwares consiste na elaboração de um
modelo matemático para representar determinados aspetos de um local ou objeto.
Quando a representação de um fenómeno em computador introduz formas gráficas que
simulam o modo como esse local ou objeto ocorre na realidade, temos então uma simulação por
computador e para que essa simulação funcione é necessário assentar num modelo matemático e
computacional corretamente elaborado
A forma mais fácil de criar uma realidade virtual é utilizar formas geométricas
predefinidas com círculos, cubos, cilindros ou triângulos e depois aplicar-se as alterações
necessárias para alcançar o objeto pretendido.
Depois de criar o modelo tridimensional pretendido, é necessário aplicar texturas às
superfícies, que podem ser baseadas em cores sólidas ou imagens simuladas da realidade.
A última fase do projeto é um processo designado por rendering que consiste na criação
de uma animação a partir do modelo atual, sendo um processo extremamente demorado tendo em
conta as texturas e quantidade de objetos.
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5. Metodologia de trabalho
Ao realizar-se um modelo tridimensional de Tongobriga, este surgiria a partir de um
processo construtivo que compreendeu um conjunto de tarefas, as quais podem ser agrupadas nas
seguintes frases (ver figura 4):







Análise dos dados existentes;
Modelação das estruturas e do terreno envolvente;
Texturação dos modelos;
Integração dos modelos das estruturas no modelo do terreno;
Definição de um modelo de iluminação adequado à cena virtual;
Visualização da reconstrução virtual da cidade romana.

A análise dos dados provenientes das escavações e já devidamente interpretados é de
facto o ponto de partida para todo o processo de reconstrução virtual, dados esses que se
materializam da seguinte forma:







Plantas de escavações;
Alçados, planos e cortes das estruturas escavadas;
Valores de cotas de terreno;
Informação fotográfica;
Informação escrita;
Plantas, cortes e alçados
resultantes da interpretação dos
dados das escavações.

É, principalmente, este último tipo de
informação que vai ser preponderante na
modelação tridimensional das estruturas que
foram encontradas. Em suma são estes os dados
que darão forma ao edifício.
Todos os outros elementos são
necessários para, com rigor, aumentar o grau de
realismo e de pormenor dos modelos
tridimensionais das construções que compõem
o modelo virtual e a analise de todos esses dados
foi de capital importância para:





Compreender a dimensão e
complexidade de Tongobriga; Figura 5- metodologia de trabalho na realização de um
Hierarquizar corretamente os desenho 3D
modelos de estruturas;
Definir o grau de detalhe na construção de cada modelo tridimensional;
Estabelecer os níveis de detalhe mais adequado para a visualização.
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6. Desenvolvimento dos modelos virtuais
Como já foi mencionado anteriormente, os dados mais importantes para reconstruir
volumetricamente Tongobriga são as plantas, cortes e alçados existentes sobre as estruturas
encontradas. A partir destes dados, procura.se modelar geometricamente todos os edifícios e
infraestruturas conhecidas da cidade romana fazendo uso do software sketch-up.
O terreno que envolve a “Casa do Impluvium” se possível será recriado usando as curvas
de nível da Carta Militar de Portugal e tendo em conta a natureza dos dados, irá aplicar.se uma
modelação de superfície em vez de um sólido. Em suma, reproduz-se através de um conjunto
finito de pontos no espaço.
A reconstituição tridimensional deste edifício representa um exercício bastante complexo
que obedeceu a uma metodologia comum apresentada em duas fases:



Modelação;
Ampliação do Realismo.
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7. Elaboração do projeto final
7.1. Preparação do ficheiro de trabalho

Ao iniciar o projeto foi necessário verificar o sistema de unidades dos softwares, pois por
vezes os novos ficheiros são criados com o sistema imperial e consequentemente pode originar a
corrupção das medidas, invalidando uma simulação realista. Além disso foi necessário confirmar
a escala para verificar se as medidas estão todas coerentes.

7.2. Criação do modelo do terreno - Altimetria

O primeiro objeto a ser modelado foi o terreno. O objetivo era criar uma simulação
fidedigna do terreno real atual de forma a permitir facilmente determinar a localização de algum
objeto. O modelo tridimensional possui uma ferramenta capaz de criar faces triangulares unindo
os diversos pontos que formam as diferentes linhas, no entanto com o avançar do projeto, o
terreno tornou-se um enorme obstáculo pois este é diferente do terreno da altura e o atual
obstruía pelo menos duas janelas, impedindo a luz natural. Como esta é muito importante para
verificar o jogo das sobras/luz no interior optou-se por retirar o terreno no final de projeto.

Figura 6- Demonstração dos problemas que surgiram com a presença da altimetria no final do projeto

7.3. Modelação do presente

O modelo dos muros descobertos nas escavações é composto por três tipos de aparelhos
construtivos diferentes que posteriormente foram divididos com textura diferente tendo em conta
essas mesmo características. Durante este passo da realização do projeto houve algumas
dificuldades que se verificaram devido ao a alguns pontos não serem sempre visíveis, o que torna
o processo um pouco mais longo, pois é necessário verificar o objeto de várias perspetivas
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diferentes de forma a aferir se todos os vértices estão na posição correta. Este problema deveu-se
também ao facto de a parte dos muros existente atualmente não ser regular. Neste caso houve
outro pequeno problema, pois a irregularidade dos muros ficasse a 100% e com o método de
modelação manual era o trabalho impraticável

7.4. Reconstrução do passado

O processo de reconstrução está representado principalmente no telhado e no átrio, bem
como no resto dos muros. Nesta parte foi necessário recolher informações, principalmente no
livro (Vitrúvio, 2006, pp. 226-232) para verificar as medidas exatas de cada parede, do telhado e
das colunas do átrio. Este passo decorreu mais vagarosamente de forma a verificar constantemente
as medidas de cada objeto.

Figura 7 – projeto com muros finais e início do átrio. nesta foto optou-se com a fonte de luz a incidir a Oeste.

7.5. Vãos – Portas e janelas

Este processo talvez tenha sido o mais demorado, pois quanto à localização das portas ser
fácil de recolher informação devido à presença da soleira. No entanto no que diz respeito às
janelas além das informações recolhidas foi necessário estudar um pouco alguns conceitos básicos
de Arquitetura para coloca-las o mais corretamente possível. Dessa forma e tendo em conta a
orientação da domus e a necessidade de luz natural, averiguou-se a localização das possíveis
janelas.
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7.6. Tratamento pós-modelação

Neste passo realizou-se a texturização do modelo para criar um certo grau de realismo
bem como para distinguir os diferentes materiais. Nesta fase iria-se recorrer à georreferenciação
como “fonte” de texturas. A georreferenciação é um processo de localização geográfica de
determinado objeto através da atribuição de coordenadas. Esta é normalmente utilizada em
arqueologia em prospeção de forma a facilitar a localização do espólio recolhido.
No inicio esta iria ser utilizada para transformar imagens dos muros atuais em texturas,
de forma a dar realismo ao projeto tridimensional. No entanto, uma textura tem como base um
padrão e com nenhum dos muros era completamente regular, tornando esta ação quase impossível.
Assim, recorreu-se à análise de todos os muros dos diferentes aparelhos construtivos de forma a
encontrar um grupo de pedras que poderiam ser utilizadas como padrão para a textura utilizada
no modelo virtual.
Outro problema que ocorreu neste passo, que possivelmente derivada do meu limitado
conhecimento na área foi a falta de vãos nas portas e janelas, pois eu não conseguia aplicar uma
textura que parecesse a mesma pedra em todos os vãos. Como a textura funciona como a repetição
de um padrão, apesar de eu conseguir aplicar a textura a um dos vãos de forma a este parecer um
original, os outros irão ficar divididos devido a essa repetição.

Figura 8 - Projeto final, fotografia com intuito de demonstrar a diferença entre os aparelhos construtivos. Nesta
imagem a fonte de luz encontra-se a Oeste
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Figura 9- Fase final do projeto, com destaque para as diferentes camadas da casa. Nesta fotografia a fonte de luz
encontra-se a Oeste.

Figura 10- Corte em relação à largura da casa, de forma a perceber a luz natural dentro de casa,com fonte a Oeste.
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Figura 11 - Corte em relação ao comprimento da casa, de forma a entender a luz natural dentro de casa. Fonte de
luz a Oeste.

7.7. Importação e vídeo
Neste último passo realizou-se a importação dos ficheiros para outro software mais potente de
forma a corrigir alguns problemas que pudessem passar despercebidos e realizar um pequeno
vídeo onde sejam visíveis todas as características do edifício bem como demonstrar todos os
seus compartimentos. Neste foram adicionados alguns elementos como árvores, que são
puramente estéticos.

Figura 12 - Fotografia artística com o intuito de verificar as texturas e a animação para o vídeo.
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Conclusão
Após três anos no curso de Assistente de Arqueólogo reparei que por vezes a incerteza é
uma constante no processo de investigação arqueológica. Nesse processo é necessário criar
hipóteses sobre o que um sítio poderá ter sido baseado no espólio recolhido e no conhecimento
que cada arqueólogo possui. Por vezes essas hipóteses são acompanhadas por um desenho
bidimensional – o desenho- pois é a forma mais fácil de estabelecer um raciocínio acerca de uma
matéria quando há uma representação gráfica desta. No entanto essas representações são
incompletas o que impede os arqueólogos de compreender e transmitir as suas teorias.

Por isso e ao realizar este trabalho, percebi que os modelos tridimensionais são a forma
ideal de divulgação de um objeto arqueológico, sendo ela uma cidade inteira, um edifício ou uma
única peça. Como nos dias de hoje, a internet é a principal fonte de conhecimento, toda a
informação que deve ser lida ou visualizada deve ser o mais virtual e interativo possível. Tendo
isso em conta as modelações 3D são uma aposta a favor da arqueologia na democratização do
saber.
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