
ARQUEOLOGIA 
3.0

Carta dos 
Ventos 2019

Janderson Rubens Tameirão
Diretor 



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Estamos no meio de uma era de transformação digital que
afeta a sociedade tanto em sua economia quanto em seus
processos culturais.
Esta revolução nos vem como uma terceira parte da
revolução industrial e é baseada em tecnologias digitais que
já se estabeleceram em etapas individuais em várias áreas
de nossa vida. Termos como Industria 4.0 e Web 4.0 são
realidades vivenciadas em nossa sociedade digital.
A arqueologia também vem passando por uma
transformação digital de uma ciência análoga para uma
arqueologia 4.0.



Na Europa, principalmente em Portugal se fala muito em arqueologia 3.0.
Saindo de uma arqueologia analógica, em que os dados da pesquisa foram
mantidos em livros, seguindo para uma era digital em que a digitalização
progride e os dados são trabalhados em rede.

Nesse contexto integra-se o uso de geotecnologias como o uso de drones
georadar, dados arqueométricos e modelagens 3D de objetos ou de
estruturas.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 



Nos Estados Unidos já se tem falado em uma arqueologia 4.0 com o uso de
modelagens de dados. Big Data e inteligência artificial e realidade virtual
sobretudo no que diz respeito ao conceito de arqueologia pública.

No Brasil em alguns trabalhos já podemos observar o usos de novas
tecnologias. Sobretudo em arqueometria e modelagens 3D.

Mas a arqueologia preventiva ainda se encontra no que chamamos de
Arqueologia 2.0 com parte de seus processos feitos em modo analógico e
com o uso incipiente de tecnologias digitais.

E o resultado disto, em muitos os casos e um trabalho longo e ineficiente
principalmente pela falta de sistematização e objetividade dos dados de
campo
Pensando nisso e com base nos inúmeros problemas vivenciados, criamos o
SIGEPA.
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Aplicativo desenvolvido para a ARQUEOPROJECT 
PROJETOS E PESQUISAS com o intuito de otimizar, 
sistematizar e qualificar a coleta de dados de campo, bem 
como a elaboração de relatórios parciais e totais através 
de gráficos, planilhas, relatórios fotográficos e outros.

O SIGEPA se adequa a 
qualquer tipo de metodologia 
utilizada no Brasil para 
licenciamento arqueológico em 
diversos tipos de 
empreendimentos, tais como: 
geração e transmissão de 
energia, empreendimentos 
viários, agronegócio, 
mineração e infraestrutura 
urbana, dentre outros.

SIGEPA



Coleta de 
dados em 

campo

Registro no 
aplicativo

SIGEPA

Envio 
automático 

para Sistema 
Web

Geração de 
relatórios

Revisão 
de dados

ENTRADA REVISÃO SAÍDA

SIGEPA - Funcionamento

Nuvem



MÓDULO PONTO

Ao final do registro, são 
anexadas 3 imagens do ponto.

Em todos os módulos, a coleta de 
dados em campo é feita de acordo 
com a localização geográfica.

Todos os dados do ponto são selecionados nos 
campos pré-determinados que contém todas 
as informações possíveis de cada categoria. 
Ex.: Tipo de solo: argiloso, arenoso, silto arenoso, etc.



Nele a coleta de 
dados é feita 
por pontos. 

O módulo Torre tem 
funcionamento 
semelhante ao 
módulo Ponto.

MÓDULO 
TORRE

São anexadas as 
informações de 
cada ponto 
e 2 imagens
ilustrativas.



O módulo de coleta de 
sondagens oferece a 
possibilidade de coletar 
dados por níveis 
estratigráficos, bem como 
o registro da presença ou 
não de cultura material e 
sua quantidade.

MÓDULO 
SONDAGEM São anexadas 

2 imagens de 
cada nível.



Registro de atividades para sistematização 
de dados de acompanhamento 
arqueológico, entrevistas, palestras, etc.

MÓDULO 
ATIVIDADE

A quantidade de 
fotos é ilimitada.



No sistema web é possível 
pesquisar todos os pontos, 
torres e sondagens por 
diversas categorias como: 
número, usuário, uso do 
solo, tipo de solo, vegetação, 
profundidade, etc.

SISTEMA 
WEB



O SIGEPA facilita a 
geração de relatórios 
com revisão e agilidade.

SISTEMA WEB
Relatórios

Otimização de quase
do
serviço.70% 



O Sistema Web do SIGEPA
apresenta dados em 
Dashboard de pontos e 
torres filtrados por unidades 
ou projetos e despesas.

SISTEMA WEB
Dashboard



Módulo de gestão de projetos 
com a possibilidade de inserção 
das tarefas e atividades 
relacionadas a cada fase do 
processo da FCA, passando pelo 
controle de atividades de campo 
e gabinete até a emissão da 
anuência pelo IPHAN.

SISTEMA WEB
Gantt



Uso off-line em campo com 
sincronização automática de 
dados por nuvem ao se 
conectar à internet.

VANTAGENS

Redução de

na coleta
dos dados.

10% 

Redução de

no tempo de elaboração 
do relatório de pesquisa.

60% 

Redução de

das solicitações de informações 
complementares aos dados apresentados.

100% 



OBRIGADO!

www.arqueoproject.com.br
contato@arqueoproject.com.br
(61) 98273-9955


