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Resumo: Esse artigo tem como objetivo apresentar a elaboração de modelos tridimensionais
georreferenciados do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá, do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá e do
detalhamento das gravuras rupestres de um dos sítios arqueológicos ais importantes do Brasil. Os
modelos foram criados utilizando diversas tecnologias, como Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs),
Laser Scanners do tipo LIDAR (Light Detection And Ranging) e scanners por luz estruturada. Como
resultado, foram criados Modelos Digitais de Superfície, Ortomosaicos e Modelos Digitais de Terreno do
Parque e do Sítio arqueológico, além de uma nuvem georreferenciada com 721.761.806 pontos coloridos
do sítio e oito modelos tridimensionais das gravuras rupestres presentes no sítio arqueológico Pedra do
Ingá. Palavras-chaves: Modelos tridimensionais, Gravuras rupestres, Pré-história do Nordeste do Brasil

Abstract: This article aims to present the elaboration of 3D georeferenced models of the Itaquatiaras do
Ingá Archaeological Park, the Pedra do Ingá Archaeological Site and of details of the rock engravings of
one of the most important archaeological sites in Brazil. The models were created using various
technologies, such as Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), LIDAR (Light Detection And Ranging) laser
scanners and structured-light scanners. As a result, Digital Surface Models, Orthomosaics and Digital
Terrain Models of the Park and the Archaeological Site were created, in addition to a georeferenced cloud
with 721,761,806 colored points of the site and eight 3D detailed models of the rock engravings present
in the Pedra do Ingá archaeological site. Keywords: 3D Models, rock engravings, Northeastern Brazil Prehistory
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Introdução
Indubitavelmente as itaquatiaras formam a tradição ou as tradições mais enigmáticas de toda
arte rupestre do Brasil. Por estarem quase sempre nos cursos d'água e, muitas vezes, em contato
com ela, resulta difícil relacioná-las com algum grupo humano, sobretudo pela impossibilidade,
na maioria dos casos, de estabelecer-se associações com restos de cultura material. Entretanto,
existem algumas exceções quando as itaquatiaras se identificam com culturas de caçadores, em
abrigos próximos a rios ou em caldeirões. Estes depósitos naturais que se enchem d'água na
estação das chuvas, têm, às vezes, as paredes cobertas de petróglifos e tem sido possível
realizar-se escavações nas proximidades, com bons resultados. É também muito difícil fixar
cronologias para esta variedade de arte rupestre. Existem algumas exceções, como o abrigo do
Letreiro do Sobrado no vale do São Francisco, em Pernambuco, com ocupações datadas entre
1.200 e 6.000 anos BP, relacionadas com indústrias líticas e fogueiras, nas quais foram coletados
fragmentos de rocha gravados. Poderíamos citar outros exemplos, porém, em geral, o que
predomina são centenas de lugares em todo o Nordeste, com desenhos esquemáticos gravados
nas pedras, de difícil filiação a determinado grupo étnico.
É evidente que a maioria dos petróglifos ou itaquatiaras do Nordeste do Brasil, estão
relacionados com o culto das águas. Muitas dessas gravuras nos fazem pensar em cultos
cosmogônicos das forças da natureza e do firmamento. Possíveis representações de astros são
frequentes, assim como a existência de linhas onduladas que parecem imitar o movimento das
águas. É natural que nos sertões nordestinos, de terríveis estiagens, as fontes d'água fossem
consideradas lugares sagrados, mas o significado dos petróglifos e o culto ao qual estavam
destinados nos são desconhecidos.
Este artigo tem como objetivo apresentar as atividades e produtos relacionados ao
mapeamento do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá e ao registro tridimensional digital
do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá, também conhecido como sítio arqueológico das
Itacoatiaras do rio Ingá.
O sítio Arqueológico Pedra do Ingá constitui-se em um afloramento rochoso cujo bloco principal
mede aproximadamente 24m de comprimento e 2,8 m de altura, está localizado no município
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de Ingá, na Paraíba, na Microrregião de Itabaiana e Mesorregião do Agreste Paraibano, situado
nas coordenadas 35º35’07”W, 7º19’30”S a uma altitude média de 126 m (Figura 1).
A Pedra do Ingá representa atualmente o conjunto de gravuras mais expressivo em termos de
tamanho, profundidade e variedade gráfica do Nordeste do Brasil. Por sua expressividade é
também o sítio que mais está sujeito a interpretações fantasiosas e contraditórias, haja vista a
quantidade de publicações nesse contexto.
Nenhuma inscrição rupestre do Brasil foi tema de tanto interesse para eruditos e
pseudocientistas como a itaquatiara de Ingá, mas, curiosamente, não houve pesquisas
completas realizadas por arqueólogos profissionais que, isolando as fantasia de que fora objeto
desde o século passado, procurassem inseri-la na pré-história do Brasil como mais uma
manifestação do mundo simbólico indígena na tradição rupestre que se espalha por todo
Nordeste. Explica-se tal fato, em parte, por várias razões: o enorme atrativo que o monumento
teve para charlatões e inventores de falsas origens e significados, afastou, de certa forma,
pesquisadores mais sérios, naturalmente receosos ante as dificuldades de se chegar a alguma
conclusão de conteúdo científico sobre ele. Aliás, esse problema existe em relação a quase todas
as gravuras rupestres que, por centenas, espalham-se pelos cursos d'água de todo o Brasil. A
beleza e a complexidade da itaquatiara de Ingá parecem exigir do arqueólogo respostas que
dificilmente ele poderia dar atendendo às informações que até hoje a arqueologia fornece
nesses casos. Naturalmente quando forem organizados repertórios de grafismos que muitas
vezes são repetitivos e se fizer estudos das técnicas empregadas na elaboração das gravuras,
além de se estudar as tendências estilísticas na distribuição geográfica, haverá respostas
científicas. Estudos minuciosos das itaquatiaras nordestinas poderão fornecer resultados
positivos, a longo prazo, quando se tenha maiores conhecimentos dos sítios arqueológicos e dos
seus registros nas mesmas áreas de concentração das gravuras. Porém, no estado atual do
conhecimento, as itaquatiaras, em geral, poucos dados fornecem sobre os grupos étnicos que
as realizaram e a época em que isso aconteceu.
O caso da gravura de Ingá é ainda mais complexo pois é em muitos aspectos, um caso único,
fato que dificulta ainda mais a filiação étnica da famosa itaquatiara. Existem semelhanças com
outros grafismos encontrados na região do Seridó e nos Cariris Velhos, mas, como conjunto
gráfico homogêneo na técnica, na organização e aproveitamento do espaço gráfico e na
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indubitável mensagem que o painel gravado transmite, a itaquatiara de Ingá é única. Por essa
razão as interpretações que a Pedra Lavrada de Ingá tem sofrido, vão desde as explicações e
"traduções" mais desvairadas - nas quais não faltam gregos, fenícios e outros visitantes
transatlânticos ou transpacíficos - até explicações lógicas, porém impossíveis de serem
cientificamente demonstradas. Disposto a não se preocupar com distâncias, cordilheiras ou
mares, José Antero Pereira Júnior, por exemplo, achava que os petróglifos de Ingá tinham sua
origem na escrita da Ilha de Páscoa no Pacífico. Calendário solar é outra das interpretações
preferidas e poderíamos citar algumas mais. A verdade é que os grafismos de Ingá não oferecem
nenhuma explicação fácil e lógica e é até possível que a sua finalidade fosse precisamente essa
e que, através dos séculos, estejam conseguindo seu propósito o autor ou autores dos
petróglifos. A magia não é permitida a todos. O seu grande poder reside, exatamente, no
mistério.

Somente alguns sabem o significado de grafismos, que, sem dúvida, têm um

significado, mas somente os iniciados o conhecem. Aliás, se aceitamos os registros rupestres
como uma forma de comunicação independente de sua conotação plástica e estética, temos o
mesmo problema com a imensa maioria das representações parietais do Nordeste, sejam elas
pinturas ou gravuras, à exceção das cenas explícitas da vida cotidiana retratadas na arte
figurativa da tradição Nordeste. Nenhum sítio pré-histórico com gravuras rupestres, em todo o
Brasil, atraiu tantas pessoas dispostas a opinar e decifrar, como a Pedra do Ingá, cujo impacto
visual impressiona os leigos e desafia a arqueologia.

Figura 1: Sítio Arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas (Instituto Nacional de
Arqueologia, Paleontologia e Ambiente do Semiárido-INCT/CNPq).
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Enquanto vestígio arqueológico, as gravuras rupestres pré-históricas da Pedra do Ingá, são o
resultado de uma atividade que tem um duplo valor para a reconstituição da vida e do ambiente
dos grupos humanos que habitaram a região: material e imaterial.
O valor de sua materialidade reside em que são imagens da cultura humana que podem fornecer
informações sobre as soluções técnicas adotadas para realizar as representações. O valor de sua
imaterialidade reside, por sua vez, em ser o suporte da dimensão imaterial da cultura,
constituída pela temática tratada, pela realidade sensível representada e pela multiplicidade de
significados que essas imagens tiveram para seus autores e observadores, no decorrer dos
milênios (Pessis, et al, 2014).
A tendência, verificada nas extensas publicações da Pedra do Ingá, de se exigir que as gravuras
rupestres, deem respostas da tradição oral, não conduz a resultado científico. Não se chega além
de relatar histórias, narrativas possíveis que poderiam ter acontecido, desde uma ótica subjetiva
e, no contexto de uma mentalidade contemporânea, com valores totalmente diferentes e
significados que escapam a uma realidade apreensível.
Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de priorizar a aplicação dos recursos de
documentação mais afinados, de maneira a conservar a memória gráfica da humanidade na préhistória. Na década de 1990, apareceram novas formas de tratamento imagético com melhores
possibilidades de análise, graças à incorporação de recursos informatizados (Pessis et al, 2014).
O registro total do acervo rupestre pré-histórico do sítio Pedra do Ingá, através de
procedimentos de varredura a laser, é o recurso técnico de documentação tridimensional mais
preciso que existe no momento. Não se trata apenas de um registro fotográfico pormenorizado
como paliativo à destruição das pinturas e gravuras. O procedimento permite acumular um
registro de alta definição e caráter definitivo, visualizando os registros rupestres digitalmente, e
os armazenando num catálogo de registro virtual que permita a reprodução mais próxima ao
sítio real.

Contexto arqueológico e ambiental
Os primeiros relatos que consolidam o conjunto de gravuras do Ingá, segundo Martin (1975),
são os de L. F. Clerot em 1953 sobre um conjunto de blocos de petróglifos na região. Segundo o
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autor, este deveria ser bem maior que o atual e havia sido destruído por trabalhadores enviados
pelo proprietário da terra para extração da matéria-prima para a fabricação de lajes de
pavimentação. C. S. de Lima, que visitou a área em 1953, relata que as inscrições ocupavam
1.200 m2.
Segundo Martin (1975) o Serviço do Patrimônio Histórico efetivou a intervenção em 1972 e
suspendeu a demolição dos suportes rochosos na área. Ainda hoje é possível ver as marcas
deixadas pela exploração de pedreiras em alguns blocos rochosos nas proximidades do sítio.
Contexto ambiental
O sítio encontra-se situado geomorfologicamente nos piemontes orientais do Planalto da
Borborema. Trata-se de uma depressão pré-litorânea que corta faixas de dobramento, suítes
magmáticas e complexos metamórficos do proterozóico. A área é marcada por um relevo
monótono, suave-ondulado, com vales estreitos e vertentes dissecadas.
Borges et al. (2016) define a litologia do suporte rochoso do sítio formado por biotita
granodiorito de textura fina, com composição mineralógica silicática, rica em quartzo e
feldspatos. Esse afloramento de granodiorito estrangula o rio Ingá, tributário do rio Paraíba, que
corre formando pequenas cascatas (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Afloramento rochoso no qual estão localizadas as inscrições rupestres da Pedra do Ingá,
formando uma barreira natural para o curso do rio Ingá. Vista para montante. Fonte: Arquivo Imagético
do Inapas
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Figura 3: Afloramento rochoso no qual estão localizadas as inscrições rupestres da Pedra do Ingá,
formando uma barreira natural para o curso do rio Ingá. Vista para jusante. Fonte: Arquivo Imagético do
Inapas.

No centro do afloramento está o painel rupestre principal do sítio arqueológico, que divide o rio
em dois braços quando este encontra-se mais caudaloso (Martin, 1975). O lado nordeste da
pedra está coberto totalmente por inscrições até uma altura de 2,50 m. Outros pequenos painéis
rupestres dispersos pelo afloramento rochoso completam o conjunto gráfico da Pedra do Ingá.
A vegetação atual é formada por uma caatinga secundária arbustiva de pequeno e médio porte,
como marmeleiro (Alibertia sp.), xique-xique (Cephalocereus gounellei), mandacaru (Cereus
jamacaru); e poucas unidades arbóreas, entre elas o angico (Parapiptadenia rigida).
Contexto Gráfico
O sítio é formado por um conjunto principal composto por três manchas gráficas com gravuras
rupestres (Figura 4) e algumas gravuras em nichos isolados no afloramento ao longo do leito do
rio. Estas discordam de forma sutil em cenografia e técnica com as do suporte principal.
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Gráfica 2
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Gráfica 1
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Gráfica 3
Figura 4: Conjunto principal de gravuras do sítio arqueológico Pedra do Ingá e sua separação em três
manchas gráficas. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

A mancha gráfica 1 possui face voltada para nordeste, com uma grande densidade gráfica. Esta
representa o cenário de gravuras mais conhecido, divulgado e estudado do conjunto gráfico do
Ingá. É constituída por gravuras cuja maior parte se organiza abaixo de uma linha horizontal,
ligeiramente ondulada formada por incisões em forma de cúpulas. Nesse conjunto é possível
identificar zoomorfos e grafismos puros. Esses últimos, com predominância de cúpulas,
pontilhados sequenciais, linhas sinuosas e círculos concêntricos. A técnica utilizada para as
gravuras, a partir de observação macroscópica, corresponde a picoteamento seguido de
raspagem. Essas gravuras são formadas por sulcos em formato de U cuja largura chega até 5cm
de espessura. São gravuras relativamente profundas, se compararmos com às demais existentes
para o nordeste do Brasil, atingindo de 3 mm a 2,5 cm (Figura 5), fato esse que faz da Pedra do
Ingá uma singularidade para as gravuras da região, que em geral possuem sulcos rasos.
A mancha gráfica 2 localiza-se acima do aforamento principal, na face plano-superior da mancha
gráfica 2. Possui pouca densidade gráfica, suas gravuras são todas formadas por grafismos puros
com predominância de cúpulas, pontilhados sequenciais, e círculos concêntricos (Figura 6). A
técnica utilizada para as gravuras é idêntica às demais do mesmo suporte, com sulcos em
formato de U e pouca profundidade de 4 mm a 5 mm.
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Figura 5: Detalhe da mancha gráfica 1. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 6: Mancha gráfica 2, plano superior do suporte, formada essencialmente por grafismos puros.
Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

A mancha gráfica 3 localiza-se na face plano-inferior do afloramento principal. Por sua
localização, é a mais degradada por conta do pisoteio, tanto de grupos humanos quanto de
animais que passam constantemente pela área, assim como pelos atritos de sedimento nas
cheias do rio Ingá. Essa área possui uma baixa densidade gráfica e é formada essencialmente
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por grafismos com predominância de cúpulas, pontilhados e cúpulas com raios (Figura 7). A
técnica utilizada para as gravuras corresponde ao picoteamento seguido de raspagem. Essas
gravuras são formadas por sulcos também em formato de U e profundidade bem menos
expressiva que a mancha gráfica 1, chegando apenas de 3mm a 4mm de profundidade.

Figura 7: Mancha gráfica 3, plano inferior do suporte, formada essencialmente por grafismos puros. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Ao longo do rio, em pequenos afloramentos horizontais e verticais, Podem ser observadas mais
sete manchas gráficas com gravuras rupestres. Essas, porém, apesar de apresentarem
correlação temática e cenográfica correspondente a grafismos puros, possuem discordâncias
sutis quanto à profundidade e às técnicas sequenciais de picoteamento e alisamento (Figuras 8
a 13).
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Figura 8: Mancha gráfica 4, composta de grafismos puros e localizada à norte do painel principal. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 9: Mancha gráfica 5, localizada em um caldeirão na face sudoeste do afloramento rochoso. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

FUMDHAMentos (2019), vol. XVI, n. 2. pp. 35-72.

45

PESSIS, A.P.; MUTZENBERG, D.; CISNEIROS, D.; MARTIN, G.; MEDEIROS, E. Registro tridimensional georreferenciado do Sítio Arqueológico
Pedra do Ingá, Ingá-PB

Figura 10: Mancha gráfica 6, isolada na face sudoeste do afloramento rochoso. Fonte: Arquivo Imagético
do Inapas.

Figura 11: Mancha gráfica 7, localizada em um caldeirão na face sudoeste do afloramento rochoso. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 12: Mancha gráfica 9, localizada na margem direita do rio Ingá, voltada para nordeste. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 13 Mancha gráfica 10, localizada no topo do afloramento rochoso, com abertura para sudoeste.
Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Conservação
As gravuras que existem hoje na região, são apenas uma pequena parte das que existiram em
épocas pré-históricas. Os afloramentos rochosos, no leito do rio Ingá, mostram marcas diretas
da destruição antrópica, além de desprendimentos naturais de blocos, cicatrizes de erosão e
desprendimento de córtex, indicando a perda de um patrimônio cultural irrecuperável. Hoje,
apenas existem os vestígios de um produto final realizado no decorrer de milênios. Os vestígios
que vemos hoje são os que ficaram mais protegidos face às ações naturais e antrópicas (Pessis
et al, 2017).
L. F. Clerot (1969) relata que, até 1953, o conjunto de blocos gravados era bem maior, mas um
grupo de trabalhadores enviados pelo proprietário das terras, destruiu grande parte do pedregal
para a fabricação de lajes de pavimentação. Com a intervenção do serviço do Patrimônio
Histórico foi suspensa a demolição. Clovis Lima (1953) confirma o fato ao afirmar que as
inscrições ocupavam uma área de aproximadamente 1.200 m2.
Em relação ao estado de conservação atual, os suportes gravados que compõem o sítio Pedra
do Ingá foram preliminarmente identificados, a partir de dados macroscópicos, agentes de
degradações de ordem físico-químicas, biológicas e antrópicas.
Observam-se no sítio fatores de degradação do suporte, formados, sobretudo, por agentes
físico-químicos que resultam em desplacamentos e escamações e por agentes biológicos como
plantas, líquens e microorganismos. Os grafismos estão completamente expostos a agentes
naturais como vento, sol e águas (pluviais e fluviais). A maior ação em relação às águas, porém,
são durante as cheias do rio Ingá, que além de levar os sedimentos altamente abrasivos levam
também objetos e lixo que se chocam com a superfície da rocha causando desplacamentos e
fissuras.
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Método
Para atingir os objetivos propostos para a pesquisa e executar o plano de atividades do registro
tridimensional e georreferenciado do sítio, foram utilizadas as seguintes técnicas de registro
tridimensional não invasivas: Ortomosaico do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá; MDT
(Modelo Digital do Terreno) do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá; MDS (Modelo Digital
de Superfície) do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá; Nuvem de pontos de alta precisão
do entorno do sítio arqueológico Pedra do Ingá; Modelos tridimensionais de alta precisão das
manchas gráficas do sítio arqueológico Pedra do Ingá. Essas técnicas permitem uma maior
precisão de dados, sem que haja qualquer forma de contato ou intervenção física no sítio
arqueológico.
Registro de pontos georreferenciados
Para que os produtos gerados estivessem georreferenciados com precisão, foram coletados
cinco pontos de controle espalhados de forma homogênea por um polígono que engloba a área
solicitada a ser mapeada com a utilização de receptores Trimble R6 GNSS (Global Navigation
Satellite System) RTK (Real Time Kinematic). Na área do entorno imediato do sítio foram ainda
registrados mais oito pontos de controle para serem utilizados tanto no mapeamento quanto
para o georreferenciamento dos levantamentos com o scanner LIDAR (Light Detection And
Ranging). O receptor de referência (base) do GNSS-RTK foi instalado, permanecendo por quatro
horas em um ponto no afloramento rochoso. Após o processamento, a base foi novamente
instalada no mesmo ponto, sendo agora inserida sua coordenada precisa conhecida. Os pontos
de controle e checagem foram coletados com o uso de um rover. Enquanto a base calcula as
correções em relação às coordenadas do ponto em que está instalada, transmite essas
informações para o rover. Isso permite que os pontos sejam registrados com coordenadas
precisas em tempo real. Os pontos foram registrados no Datum SIRGAS 2000 (Sistema de
Referência Geocêntrico para as Américas) no sistema de coordenadas UTM e marcados com
alvos de PVC a serem capturados pelas fotografias aéreas e pelo levantamento tridimensional
com o scanner LIDAR (Figura 14). Em laboratório foi calculada a altitude ortométrica dos pontos
mensurados utilizando o software MAPGEO2015 do IBGE.
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Figura 14: Registro de pontos georreferenciados em campo mediante a utilização de um GNSS-RTK (base
e rover). Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Mapeamento do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá
Para o mapeamento da área do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá, foi utilizado um VANT
(Veículo aéreo não tripulado) DJI Phanton 4 Pro. O planejamento do voo foi realizado utilizando
o software DroneDeploy. O levantamento aerofotogramétrico foi realizado de forma
automática, seguindo o planejamento do voo, a uma altura de 120m, totalizando 570 imagens.
A sobreposição lateral entre as imagens foi de 65% e a longitudinal de 80%.
As fotografias e coordenadas capturadas com o VANT foram processadas em laboratório no
software Agisoft PhotoScan Pro. No Agisoft as fotos foram alinhadas cobrindo toda a área
mapeada, gerando, por meio de fotogrametria digital, uma nuvem de pontos tridimensional
(Figura 15). Utilizando-se dos alvos com as coordenadas devidamente capturadas, as fotografias
foram então georreferenciadas (Figura 16). A partir dessa nuvem densa georreferenciada com
78.269.004 de pontos foi criado um MDS (Modelo Digital de Superfície). Este serviu como base
para a criação de um ortomosaico, no qual as fotos são ortorretificadas, possibilitando a
realização de mensurações sobre as mesmas. O MDS também serviu de referência para a criação
do MDT (Modelo Digital do Terreno), construído a partir de um processo que utiliza algoritmos
para remoção da vegetação e construções. Nas áreas com presença de vegetação e construções,
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os valores foram interpolados baseados apenas nos pontos localizados no terreno do MDS. A
partir do MDT foram extraídas curvas de nível com uma equidistância de 5 m.

Figura 12: Alinhamento das fotografias sobre a área mapeada. Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá.
Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 16: Processo de ortorretificação e georreferenciamento das fotografias aéreas. Parque
Arqueológico Itaquatiaras do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Mapeamento do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá
Foi realizado um mapeamento de detalhe do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá também utilizado
um VANT DJI Phanton 4 Pro (Figura 17), mesmo não constando como um dos produtos do
projeto original. O planejamento do voo foi realizado utilizando o software DroneDeploy. O
levantamento aerofotogramétrico foi realizado de forma automática, seguindo o planejamento
do voo, a uma altura de 50 m, totalizando 198 imagens. A sobreposição lateral entre as imagens
foi de 65% e a longitudinal de 80%.
O método de processamento foi idêntico ao mapeamento do Parque Arqueológico Itaquatiaras
do Ingá. As fotos foram alinhadas cobrindo toda a área mapeada, gerando uma nuvem de pontos
tridimensional (Figura 18). As fotografias aéreas foram ortorretificadas e georreferenciadas
(Figura 19). A nuvem densa georreferenciada gerada, com 8.562.387 de pontos, serviu como
base para a criação do MDS, posteriormente sendo gerados o ortomosaico e o MDT. A partir do
MDT foram extraídas curvas de nível com uma equidistância de 1 m.

Figura 13: Início do mapeamento do sítio arqueológico Pedra do Ingá mediante utilização de um VANT.
Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 18: Alinhamento das fotografias sobre a área mapeada. Sítio Arqueológico Pedra do Ingá. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 19: Processo de ortorretificação e georreferenciamento das fotografias aéreas. Sítio Arqueológico
Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Registro tridimensional do sítio arqueológico Pedra do Ingá
Seguindo a metodologia aplicada por Pessis et al. (2014), para o registro tridimensional do sítio
arqueológico Pedra do Ingá foi utilizado o scanner laser FARO FOCUS 3D X 330 (Figura 20). Tratase de um scanner do tipo LIDAR (Light Detection And Ranging) que aplica de forma automática
fotografias coloridas de alta resolução sobre a nuvem de pontos. No processo de registro, foram
utilizadas 48 estações, cada uma realizando uma tomada de 360º azimutais por 300º zenitais,
coletando milhões de pontos cada uma.
Foram utilizados alvos para indicar os pontos registrados com os receptores GNSS RTK, com o
fim de georreferenciar posteriormente em laboratório a nuvem de pontos gerada com precisão.

Figura 20: Registro tridimensional do sítio arqueológico Pedra do Ingá mediante utilização de scanner
LIDAR. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Os dados do scanner LIDAR foram processados no software FARO SCENE 7.1, onde realizou-se o
alinhamento de todas as varreduras, a limpeza de pontos redundantes, aplicação das fotografias
coloridas de alta resolução cor sobre a nuvem de pontos e o georreferenciamento da mesma,
mediante a importação das coordenadas dos pontos coletados com os receptores GNSS RTK.
Foram gerados 48 arquivos .fls, um para cada tomada, totalizando uma nuvem com 721.761.806
pontos. Foram então calculados o erro máximo e médio para cada uma das tomadas, além das
conexões existentes entre as varreduras e a sobreposição mínima.
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Registro tridimensional das gravuras rupestres do sítio arqueológico Pedra do Ingá
Para o escaneamento detalhado das gravuras rupestres do sítio arqueológico Pedra do Ingá foi
utilizado o scanner por luz estruturada Artec EVA (Figura 21). Esse tipo de scanner funciona com
uma projeção de um padrão de luz conhecido sobre o objeto do levantamento tridimensional,
fazendo uso de triangulação ativa descrita. Permite capturar e processar simultaneamente até
2.000.000 de pontos por segundo, capturando até 16 quadros neste intervalo, proporcionando
uma alta resolução (até 0,5 mm) e alta precisão (até 0,1 mm).
Além das manchas gráficas 1, 2 e 3 do conjunto principal do sítio, objeto de contratação desse
projeto, foram ainda registrados tridimensionalmente outras seis manchas gráficas dispersas
pelo afloramento rochoso do sítio arqueológico Pedra do Ingá.

Figura 21: Processo de registro tridimensional do conjunto principal de gravuras rupestres do sítio
arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Os dados obtidos foram processados em laboratório utilizando-se o software ARTEC STUDIO 12.
Cada arquivo passou pelo processo de alinhamento fino dos frames, criação do mesh (malha de
polígonos) (Figura 22) e aplicação de textura (Figura 23). Esses modelos tridimensionais foram
então georreferenciados e alinhados à nuvem de pontos do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá,
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obtida através da utilização do scanner LIDAR. Esse alinhamento foi realizado utilizando-se do
software Geomagic Design X. Por fim, os modelos, com resolução entre 0,5 e 0,9 mm, foram
exportados em formato .obj, estando prontos para importação em softwares de análise,
medição, animação 3D e afins.

Figura 22: Malha de polígonos de parte do conjunto principal de gravuras do sítio arqueológico Pedra do
Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 23: Modelo tridimensional texturizado de parte do conjunto principal de gravuras do sítio
arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Resultados
Mapeamento do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá
Foram construídos o Modelo Digital de Superfície (Figura 24), o Ortomosaico (Figura 25) e o
Modelo Digital do Terreno (Figura 26). A resolução do ortomosaico após processado foi de
3,27cm, enquanto para o MDS e o MDT foi de 13,1cm. Os dados matriciais foram salvos em
arquivos GeoTIFF (.tif). As curvas de nível e limites do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá
foram salvos em arquivos shapefiles (.shp). Foi montada, ainda, uma vista panorâmica da área
para fins ilustrativos do modelo (Figura 27).
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Figura 24: Modelo digital de superfície. Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá. Fonte: Arquivo
Imagético do Inapas.
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Figura 25: Ortomosaico. Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 26: Modelo digital de terreno, com filtragem de vegetação e construções. Parque Arqueológico
Itaquatiaras do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 27: Vista panorâmica do Parque Arqueológico Itaquatiaras do Ingá a partir dos dados de elevação
do modelo digital de superfície e cores do ortomosaico. Vista para sudeste. Fonte: Arquivo Imagético do
Inapas.

Mapeamento do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá
Foram construídos o Modelo Digital de Superfície (Figura 28), o Ortomosaico (Figura 29) e o
Modelo Digital do Terreno (Figura 30). A resolução do ortomosaico após processado foi de
1,19cm, enquanto para o MDS e o MDT foi de 4,76cm. Os dados matriciais foram salvos em
arquivos GeoTIFF (.tif). As curvas de nível e limites do sítio arqueológico Pedra do Ingá foram
salvos em arquivos shapefiles (.shp).
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Figura 28: Modelo digital de superfície. Sítio Arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do
Inapas.
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Figura 29: Ortomosaico. Sítio Arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 30: Modelo digital de terreno, com filtragem da vegetação. Abaixo da figura é apresentada a
representação de um perfil topográfico Sudoeste-Nordeste. Sítio Arqueológico Pedra do Ingá. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.
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Registro tridimensional do sítio arqueológico Pedra do Ingá
Foi criada uma nuvem georreferenciada com 721.761.806 pontos coloridos (Figura 31 e 32). A
nuvem de pontos é composta por 48 arquivos .fls com milhões de pontos cada um.

Figura 31: Nuvem de pontos do sítio arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 32: Detalhe da nuvem de pontos do sítio arqueológico Pedra do Ingá. Fonte: Arquivo Imagético do
Inapas.
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Registro tridimensional das gravuras rupestres do sítio arqueológico Pedra do Ingá
Foram gerados 34 arquivos em malhas de polígonos texturizados para os modelos
tridimensionais das gravuras rupestres do sítio arqueológico Pedra do Ingá registrados como
arquivos .obj, um formato de arquivos universal para malhas poligonais tridimensionais.
As manchas gráficas maiores foram divididas em mais de um arquivo. No total foram construídos
oito modelos tridimensionais baseados na localização das gravuras rupestres no suporte
rochoso do sítio arqueológico Pedra do Ingá (Figuras 33 a 44).

Figura 33: Localização dos modelos tridimensionais das gravuras rupestres do sítio arqueológico Pedra do
Ingá (MT – Modelo tridimensional). Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 34: Modelo tridimensional 1, primeira parte. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 35: Modelo tridimensional 1, segunda parte. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 36: Modelo tridimensional 1, terceira parte. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 37: Modelo tridimensional 2. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 38: Modelo tridimensional 3. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 39: Modelo tridimensional 4, primeira
parte. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 40: Modelo tridimensional 4, segunda
parte. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 41: Modelo tridimensional 5. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 42: Modelo tridimensional 6. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.

Figura 43: Modelo tridimensional 7. Fonte:
Arquivo Imagético do Inapas.
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Figura 44: Modelo tridimensional 8. Fonte: Arquivo Imagético do Inapas.

Considerações Finais
Como apontado por Pessis et. al (2014) pode-se ressaltar várias perspectivas de utilização da
documentação tridimensional de sítios arqueológicos com pinturas ou gravuras rupestres. Os
modelos tridimensionais do Sítio Arqueológico das Itacoatiaras do rio Ingá podem ser utilizados
tanto para o uso científico quanto educacional e cultural. A realização desses modelos permitirá:
1. A utilização do modelo como documento da situação do sítio atualmente. Essa base pode ser
utilizada para comparação com futuros levantamentos visando diagnosticar áreas mais
susceptíveis ao intemperismo e desgaste;
2. Fornecimento de informações sobre diferentes horizontes de análise, através da realização
de medições com precisão milimétrica. Uma dessas informações é a localização precisa de
determinada gravura no suporte rochoso, permitindo a busca de padrões entre as dimensões
técnica, temática e cenográfica. Além da localização das figuras, essa tecnologia auxilia na
segregação dos painéis dentro das manchas gráficas, levando-se em consideração parâmetros
quantitativos para a classificação e separação dos mesmos;
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3. Captura das dimensões de diversas figuras, levando-se em consideração o volume. Isso
permite examinar a relação de proporções das figuras. A associação entre figuras, painéis e
manchas gráficas, pode ser analisada de maneira precisa, procurando obter controle entre áreas
não-gravadas e gravadas;
4. Mensuração precisa dos sulcos gravados, permitindo uma análise comparativa das técnicas
utilizadas na manufatura dos painéis rupestres;
5. Transmissão de cultura e conhecimento através de amostras das réplicas digitais em museus
ou mesmo na própria internet, com menor resolução, porém diretamente acessíveis ao usuário
final;
6. Utilização dos modelos para vídeos e animações 3d, permitindo ampliar a divulgação do Sítio
Arqueológico das Itacoatiaras do rio Ingá;
7. O modelo pode ser utilizado futuramente para criar uma réplica física do Sítio Pedra do Ingá
através de impressoras tridimensionais.
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