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RESUMO 

 

A análise de restos humanos é dificultada quando os ossos são afetados por uma 

fonte de calor, pois as alterações térmico-induzidas (ATI) interferem com a fiabilidade de 

grande parte dos métodos adotados pelos antropólogos biológicos. Contudo, a 

deformação térmico-induzida (DTI) é útil, embora não suficiente, no conhecimento das 

condições pré-queima dos restos humanos e na compreensão das circunstâncias da morte. 

Por isso, o seu estudo é importante para um melhor entendimento das transformações que 

ocorrem no osso. 

Apesar de alguns estudos, a etiologia específica destas modificações é ainda 

desconhecida. Estas alterações são mais frequentes nos ossos provenientes de queimas de 

cadáveres ainda com tecidos moles, no entanto, são também observadas em restos 

esqueléticos queimados sem a sua presença. Alguns investigadores têm proposto que a 

sua ocorrência está provavelmente relacionada com uma boa preservação das ligações 

entre o colagénio e a apatite que assumem um importante papel na força e resistência 

mecânicas do osso. Neste sentido, esta investigação teve como objetivo perceber se o 

colagénio ósseo influencia de forma significativa as alterações que este apresenta depois 

de ser queimado. Este estudo foi realizado em duas fases: a primeira consistiu na análise 

de amostras de osso não queimados de dois conjuntos periodicamente distintos – um 

composto por ossos arqueológicos provenientes de um cemitério civil do Hospital de 

Santo António do Porto e outro composto por indivíduos que constituem a Coleção de 

Esqueletos Identificados do Séc. XXI (CEI/XXI) – com recurso a um equipamento de 

espetroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier (FTIR-KBr); a segunda 

fase baseou-se na realização de uma queima experimental e controlada com posterior 

avaliação da deformação. 

Os resultados obtidos pela aplicação da espetroscopia vibracional confirmaram a 

presença da banda da amida I atribuída ao colagénio, sendo bastante mais intensa nos 

ossos que apresentam deformação. O conteúdo em colagénio, apesar de significativo (p 

= 0,040), não influenciou da forma esperada a ocorrência de deformação e não foi tao útil 

para a equação como outras variáveis. Fatores, como a temperatura máxima (p < 0,001) 

e a duração da queima (p = 0,001), mostraram contribuir de forma mais significativa. 

Neste caso, uma distribuição assimétrica do colagénio e o conteúdo de outros 

componentes no osso podem eventualmente desempenhar um papel importante na forma 

como este se altera quando sujeito a uma fonte de calor. Outros fatores como a força da 
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gravidade, a forma do osso e a posição em que este é queimado também carecem de uma 

melhor análise.  

Os resultados obtidos na presente investigação indicam que a influência do teor 

em colagénio do osso antes da queima na ocorrência de DTI não é tao linear como se 

supunha. Uma ferramenta útil para estimar as condições de restos humanos antes da 

queima poderá eventualmente ser obtida através da realização de estudos futuros 

seguindo uma mesma abordagem e complementando com outras técnicas de 

espetroscopia vibracional.  

 

 

Palavras - chave: antropologia biológica; antropologia forense; FTIR-KBr; restos humanos queimados; 

alterações térmico-induzidas; condição pré-queima. 
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ABSTRACT  

 

 Analyzing burned human skeletons is difficult due to heat-induced changes (HIC) 

that interfere negatively with the application and reliability of bioanthropological 

methods. However, heat-induced warping is useful, but not enough, for the determination 

of the pre-burning conditions of the human remains and the reconstruction of some of the 

circumstances surrounding death. Therefore, their study is important for a better 

understanding of the changes occurring in the bone. 

 Although some studies focused on this issue, the specific etiology of these changes 

is still unknown. These modifications have been associated more often with the burning 

of corpses (with soft tissues), but also arise from unfleshed and dry bones. Some 

researchers have proposed that its occurrence is probably related to the preservation of 

collagen-apatite bonds which play an important role on the mechanical strength of bone. 

This research investigated the association between bone collagen content and the 

occurrence of warping. This study was conducted in two phases: first, the presence of 

collagen was analyzed in two different samples - one composed of archaeological bones 

from a civil cemetery of Hospital de Santo Antonio, Porto and another one composed of 

individuals from the CEI/XXI identified skeleton collection – through a Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR-KBr) technology; second, bones were submitted to an 

experimental and controlled burning with subsequent warping evaluation. 

 The results obtained through vibrational spectroscopy confirmed the presence of 

the amide I band assigned to the collagen, being much more intense in the bones that 

presented warping. The collagen content, although significant (p = 0.040), did not 

influence the occurrence of warping as expected and so it was not as useful for the 

equation as other variables. Factors such as the maximum temperature (p <0.001) and 

burning duration (p = 0.001) contributed more significantly. In this case, an asymmetric 

distribution of collagen and other components within bone may possibly play an 

important role on heat-induced changes. Other factors such as gravity, the shape of the 

bone and the position in which it is burned also require further analysis. 

 The results obtained in this study indicate that the influence of bone collagen 

content before burning in the occurrence of warping is not as straightforward as 

previously thought. A useful tool to estimate the pre-burning conditions of human 

remains may eventually be obtained by conducting further studies following the same 

approach and complementing with other vibrational spectroscopy techniques. 
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1. Introdução  

1.1. Área de interesse  

 

O antropólogo tem a seu cargo a identificação e o estudo dos restos ósseos 

humanos recuperados em contextos paleontológicos, arqueológicos ou forenses. Em 

contextos paleontológicos é de extrema importância a identificação dos elementos ósseos, 

o que pode auxiliar na interpretação da evolução do Homem. Em contextos 

arqueológicos, a identificação de restos humanos permite reconstruir a vida das 

populações passadas, nomeadamente, o seu estado geral de saúde, quais as atividades que 

desenvolviam, o seu tipo de alimentação, as suas afinidades populacionais, bem como as 

suas práticas funerárias (Walker, 2008). Na investigação forense atual, o antropólogo 

pretende identificar o indivíduo, contribuir para o conhecimento da causa e das 

circunstâncias da morte e estimar o tempo decorrido após a morte (Ubelaker, 2008; 

Pickering e Bachman, 2009; Cunha, 2014; Christensen et al., 2014).  

Deste modo, é possível retirar informação a partir da análise do esqueleto humano 

e construir o perfil biológico de um indivíduo, bem como, compreender as circunstâncias 

que envolveram a morte. No entanto, quando os ossos são afetados por uma fonte de calor 

sofrem alterações que dificultam a sua análise (Herrmann e Bennett, 1999; Thompson, 

2004; Schmidt e Symes, 2008; Keough et al., 2014). Por isso, vários trabalhos têm vindo 

a ser realizados no sentido de melhorar o conhecimento e a compreensão dos efeitos do 

calor/fogo em restos humanos. Por exemplo: Bass (1984) e Bohnert et al. (1998) 

analisaram as alterações que ocorrem quando um cadáver (ainda com tecidos moles) é 

cremado; Binford (1963) e Baby (1954) estudaram as diferenças do efeito do calor em 

ossos secos, recentemente descarnados e, ainda em ossos cujo cadáver teria tecidos moles; 

Gonçalves (2011) e Gonçalves et al. (2013) discutiram as implicações das alterações 

térmico-induzidas na diagnose sexual; Shipman et al. (1984), Stiner et al. (1995), 

Bergslien et al. (2007) e Thompson et al. (2013) centraram-se nas alterações da estrutura 

e da composição do osso provocadas pelo calor e suas possíveis implicações. Assim, o 

estudo sistemático de restos queimados em experiências controladas permite entender os 

efeitos do calor no osso e de que forma estas alterações afetam a análise do perfil 

biológico, a avaliação de traumatismos e de patologias do osso, bem como, a 
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compreensão das circunstâncias da morte e o conhecimento das condições pré-queima 

dos restos humanos.  

Em contextos arqueológicos, a estimativa da condição pré-queima dos restos 

humanos pode contribuir para a distinção de ossos queimados resultantes da cremação de 

um cadáver fresco ou da cremação em ossos secos e desarticulados, o que pode dar 

informação sobre as práticas funerárias. Em contextos forenses, isto pode ser importante 

para eliminar o fogo como causa de morte, se a queima tiver ocorrido sobre os ossos 

secos. No entanto, a determinação da condição dos restos humanos antes da queima deve 

basear-se em outras evidências, para além das alterações térmico-induzidas (ATI). A 

representatividade óssea pode sugerir se o esqueleto estava ou não desarticulado quando 

foi queimado (Roksandic, 2002; Duday e Guillon, 2006). A presença de roupas e objetos 

associados pode indicar a queima de um cadáver (Gonçalves et al., 2014). Diferentes 

cores num mesmo esqueleto e até num mesmo osso é indicativo de atitude pugilística e 

por isso sugerem a presença de tecidos moles aquando da queima (Symes et al., 2008). A 

presença de traumatismos e marcas de corte ou de impacto são possíveis de identificar 

depois da queima, pelo conhecimento da biomecânica das fraturas o que é importante 

para compreender as circunstâncias da morte (Symes et al., 2008; 2014; Lara et al., 2013). 

As ATI, como mencionado anteriormente, embora não suficientes, são muito uteis 

na interpretação das circunstâncias que envolvem a morte, uma vez que variam de acordo 

com as condições que os restos humanos apresentam antes da queima – para esta 

avaliação, são especialmente úteis a deformação térmico-induzida (DTI) e as fraturas 

transversas em curva (FTC) (Binford, 1963; White, 2001; Gonçalves et al., 2011). A 

ocorrência destas modificações tem sido associada à queima de cadáveres (ainda com a 

presença de tecidos moles) (Baby, 1954; Binford, 1963) e de ossos frescos (Thurman e 

Wilmore, 1980), no entanto são também observadas em ossos secos (Spennemann e 

Colley, 1989; Whyte, 2001; Gonçalves et al., 2011; 2014). Desta forma, a etiologia da 

ocorrência das ATI é ainda desconhecida e, por isso várias explicações têm sido 

propostas. Recentemente, Gonçalves et al. (2011; 2014) sugeriram que estes eventos 

podem ocorrer devido à contração do colagénio pelo que dependem da preservação das 

ligações colagénio-apatite e, por isso não estão completamente relacionados com a 

presença de tecidos moles.  

A presente investigação pretende contribuir para esta área, baseando-se na 

avaliação prévia do conteúdo em colagénio e posterior análise de ossos humanos, 

queimados experimentalmente e de forma controlada. A avaliação do colagénio é 
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realizada com recurso a um equipamento de espetroscopia de infravermelho com 

transformadas de Fourier (FTIR). Esta técnica, muito pouco destrutiva e de baixo custo, 

tem mostrado ser útil no estudo de compostos biológicos, particularmente na avaliação 

do desenvolvimento, da composição e da qualidade de ossos humanos (Carden e Morris, 

2000; Paschalis et al., 2011). Desta forma, o principal objetivo consiste na identificação 

de variáveis com efeito significante na ocorrência da DTI. Este é o primeiro passo para 

no futuro se obter uma técnica útil na identificação das condições pré-queima de restos 

humanos e, consequentemente, dos comportamentos funerários do passado e das 

circunstâncias da morte em casos forenses.  

 

1.2. Estado da arte  

 

A cremação é uma prática antiga, usada com frequência pelos nossos antepassados 

e por isso, pode ser encontrada em diferentes contextos crono-culturais (Binford, 1963; 

Bowler et al., 2003; Ubelaker e Rife, 2007; Lara et al., 2013).O aparecimento de restos 

humanos queimados em contextos arqueológicos pode estar relacionado com a ocorrência 

de fogos acidentais ou naturais, mas também a práticas e a rituais funerários. O 

enterramento mais antigo associado a fogo, parece ter ocorrido no Lago Mungo, na 

Austrália datado em 40000BP (Bowler et al., 2003). Atualmente, a maioria dos casos 

envolvendo ossos queimados, não está relacionada com práticas funerárias, mas sim com 

desastres em massa, desastres naturais, incêndios acidentais ou intencionais e homicídios 

ou suicídios recorrendo ao fogo (Mayne Correia, 1997; Thompson, 2003; Christensen et 

al., 2014). A análise de restos humanos cremados é uma das grandes contribuições do 

antropólogo forense. Contudo, o estudo de ossos queimados requer a contribuição de 

vários conhecimentos relacionados com o estudo do esqueleto humano, e por 

conseguinte, beneficia de uma interação entre as duas ciências, arqueologia e 

antropologia forense. Como consequência, a investigação nesta área tem aumentado 

consideravelmente.  

As primeiras investigações em ossos queimados foram realizadas há mais de 200 

anos e a partir de então, reportadas esporadicamente. Só em meados do séc. XX, a 

investigação se torna mais intensa (Prothero, 2001). Algumas das primeiras investigações 

em cremações arqueológicas foram efetuadas por Baby (1954), assim como a queima 

experimental de um cadáver, de alguns ossos frescos e alguns ossos secos. Mais tarde, 
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Binford (1963) usou um corpo de um macaco, ossos recentemente descarnados e ossos 

arqueológicos. Os resultados foram semelhantes aos encontrados por Baby (1954), e 

indicam que cremações em ossos secos podem ser distinguidas das realizadas em ossos 

frescos e em corpos ainda com tecidos moles. Não foi encontrada DTI em ossos secos e 

os ossos frescos apresentaram deformação, fraturas transversas em curva e uma superfície 

de natureza irregular. Importantes resultados foram também obtidos por Whyte (2001) ao 

avaliar as diferenças nas alterações térmico-induzidas entre ossos humanos e ossos de 

animais. A interpretação das implicações forenses do efeito do calor e do fogo em ossos 

humanos apresenta várias preocupações e por isso vários estudos no sentido de a melhorar 

têm sido realizados (Grévin et al., 1998; Thompson, 2003; Arora et al., 2010). Gonçalves 

(2011) e Gonçalves et al. (2013) apresentaram métodos para a determinação do sexo, 

desenvolvidos em ossos cremados. Gonçalves e colaboradores (2011; 2014) centraram-

se nas implicações das ATI na interpretação de práticas e comportamentos funerários e 

na determinação das condições pré-queima dos restos humanos em contextos forenses. A 

utilização de técnicas como a espectroscopia no infravermelho (FTIR), a análise térmica 

diferencial (DSC), a difração por raios-X (XRD), tem provado ser útil na análise de ossos 

queimados (Lozano et al., 2003; Bergslien et al., 2007; Lebon et al., 2010; Thompson et 

al., 2009; 2011; 2013).  

 

1.2.1. Alterações microscópicas  

 

 Para uma melhor compreensão das modificações que ocorrem no osso quando 

queimado é importante perceber o que ocorre na sua estrutura a nível submicroscópico e 

quais as implicações na análise macroscópica. Thompson (2003; 2004) sumariou as fases 

de degradação e de transformação do osso quando sujeito a uma fonte de calor (Tabela 

1.2.1). A desidratação, ou seja, a perda de água, é caracterizada pela presença de fendas 

e de bolhas na lamela externa (Mayne Correia, 1997). As alterações do osso que ocorrem 

durante esta fase afetam a aplicação de algumas técnicas de análise como aquelas 

baseadas no peso ósseo. A decomposição corresponde à combustão da componente 

orgânica. A inversão causa alterações no tamanho e na forma do osso o que interfere na 

aplicação das técnicas de análise osteométrica. A fusão acompanha a decomposição e a 

inversão. Parte da razão pela qual a alteração da fase mineral é mais tardia está relacionada 
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com a natureza heterogénea do osso, uma vez que a matriz orgânica, até se perder por 

completo, protege a componente inorgânica (Lebon et al., 2010).  

 

 

Tabela 1.2.1. Fases de degradação e de transformação do osso quando sujeito a uma fonte 

de calor. Adaptado de Thompson (2003; 2004).  

Fase de transformação Alterações no osso Temperatura (ºC) 

Desidratação 
Perda de peso; encolhimento; 

fraturas 
100-600 

Decomposição 

Alteração da cor; perda de peso; 

redução da força mecânica; 

alterações na porosidade 

300-800 

Inversão 
Recristalização da componente 

inorgânica 
500-1100 

Fusão 

Aumento da força mecânica; 

redução das dimensões; 

alterações na porosidade e na 

componente inorgânica. 

+ 700 

 

 

Relativamente à estrutura histológica do osso, Arora et al. (2010) e Gonçalves, 

(2012) apresentaram uma revisão das alterações que podem ocorrer aquando da queima. 

Mesmo não sendo encontradas diferenças entre ossos não sujeitos a uma fonte de calor e 

ossos queimados a baixas temperaturas, algumas alterações são encontradas como 

resultado da queima a temperaturas mais elevadas. Harbeck et al. (2011) mostraram que 

ATI, compostas por pequenas fendas, surgem aos 200 ºC e que uma deterioração mais 

acentuada ocorre a partir dos 500 ºC. Acima dos 800 ºC os elementos estruturais não são 

reconhecíveis. No entanto, a utilização deste método na identificação de ossos queimados 

requer algum cuidado pois a temperatura a que as alterações se manifestam é ainda um 

problema.   

Shipman et al. (1984) e Nicholson (1993) também estudaram as características 

microscópicas, mas centraram-se na morfologia da superfície do osso utilizando o 

microscópio eletrónico de varrimento (SEM). Em temperaturas mais baixas que 200 ºC 

está presente uma superfície ondulada, com canais vasculares observáveis. Perto dos 300 
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ºC a superfície óssea apresenta um aspeto vítreo e quando aquecida entre 400-700 ºC 

adquire um aspeto espumoso. Em temperaturas superiores a 800 ºC ocorre a fusão e a 

coalescência das partículas em estruturas maiores com formas muito variáveis 

(Gonçalves, 2012).  

A avaliação da estrutura mineral, através do cálculo do índice de cristalinidade 

(CI) ou fator de desdobramento (IR-SF), tem sido frequente nos últimos anos (Stiner et 

al., 1995; Munro et al., 2007; Thompson et al., 2009). O CI mede a ordem da estrutura e 

a composição do cristal no osso, aumentando à medida que os cristais se tornam maiores 

e mais ordenados. Isto ocorre gradualmente, de forma natural após a morte, no entanto o 

processo é acelerado pelas condições climáticas ou pelo calor (Lebon et al., 2010). Uma 

vez que a queima a temperaturas baixas (abaixo dos 550 ºC) e a diagénese podem causar 

alterações semelhantes nos ossos, é necessário cuidado na identificação de restos 

queimados utilizando os valores de CI. De acordo com Thompson et al. (2009) a 

interpretação do CI em associação com o quociente dos números-de-onda das bandas de 

absorção no IV, correspondentes aos iões carbonato e fosfato pode ajudar a resolver este 

problema. O índice de cristalinidade pode ser calculado por espectroscopia de 

infravermelho (FTIR), difração de raios-X (XRD) e espalhamento de raios-X a baixo 

ângulo (SAXS): Shipman et al. (1984) utilizaram a análise de XRD em ovelhas; Hiller et 

al. (2003) usaram SAXS e XRD em ossos frescos também de ovelhas; Pijoan et al., 2007, 

pela utilização de XRD, SAXS e SEM, mostraram que os ossos arqueológicos analisados 

foram queimados; Munro et al. (2007; 2008) avaliaram a composição em oxigénio, 

carbono e a cristalinidade em veados pela aplicação das metodologias FTIR e XRD; Piga 

(2012) aplicou XRD, FTIR e SAXS no estudo de ossos queimados e fósseis. Thompson 

et al. (2009; 2011; 2013) utilizaram a metodologia FTIR para avaliar alterações no índice 

de cristalinidade (CI) e nas razões Ca/P, C/P e C/C variando as temperaturas e a duração 

da cremação. A intensidade da queima parece ter uma forte implicação na alteração do 

CI (Thompson, 2013). 

 

1.2.2. Alterações macroscópicas 

 

As alterações macroscópicas térmico-induzidas podem ser uteis na análise de 

restos humanos queimados. No entanto, algumas dessas mudanças podem ser 
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confundidas, pela sua semelhança com transformações provocadas por processos 

tafonómicos ou patológicos (Buikstra e Ubelaker, 1994; Ortner, 2008).  

As modificações que ocorrem na coloração parecem em parte estar relacionadas 

com a composição química do osso, especialmente com a componente orgânica (Shipman 

et al., 1984; Mayne Correia, 1997; Thompson, 2004). Neste contexto, Holden et al. 

(1995) estudaram fragmentos de uma vítima de fogo por SEM e compararam as variações 

observadas com as alterações encontradas em ossos queimados em laboratório. A uma 

temperatura entre os 1000-1200 ºC, o osso cortical exterior ficou branco e à temperatura 

de 300 ºC, o osso cortical interior ficou preto. Shipman e colaboradores (1984) 

identificaram 6 estádios de cor que variam entre o castanho, cinza escuro, preto, cinza 

claro e branco. Stiner et al. (1995) realizaram uma queima experimental para tentar 

simular eventos de cremações no paleolítico e observaram que as alterações na 

cristalinidade acompanham alterações na cor. Bohnert et al. (1998) obtiveram ossos 

completamente calcinados ao fim de cerca de 1h a temperaturas entre os 670-810 ºC. 

Thompson (2005) observou alterações na cor entre os 550-1000 ºC. A intensidade da 

combustão, a concentração de oxigénio bem como características individuais, podem 

afetar as mudanças de cor (Shipman et al., 1984; Ubelaker, 2008). 

A ocorrência de mudanças dimensionais é mínima a temperaturas abaixo dos 800 

ºC. Estas dependem da intensidade da queima, da quantidade de tecidos moles e outros 

materiais que protegem o esqueleto (Thompson, 2005, Ubelaker, 2008; Arora et al., 

2010). A redução do volume em ossos carbonizados é cerca de 4% e em ossos calcinados 

é aproximadamente 15% (Shipman et al., 1984; Thompson, 2005; Gonçalves, 2011).  

Alterações térmico-induzidas no peso do osso ocorrem principalmente nas fases 

de desidratação e decomposição, como resultado da remoção de água e da decomposição 

da componente orgânica (Hiller et al., 2003; Thompson, 2004) e portanto a partir dos 350 

ºC (Thompson, 2005). A idade e o peso do individuo antes da queima afetam o peso do 

osso após a cremação (Chirachariyavej et al., 2006). Segundo Hiller et al. (2003) e Munro 

et al. (2007) o peso do osso diminui cerca de 30-60%. A sistematização de dados 

relativamente às variações do peso em ossos queimados é importante na determinação do 

número mínimo de indivíduos em amostras com grande mistura de restos ósseos 

(Ubelaker, 2008; Gonçalves et al., 2010).  
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1.2.2.1 Deformação térmico-induzida e fraturas transversas em curva  

 

A ocorrência de deformação tem sido associada à queima de cadáveres, ainda com 

a presença de tecidos moles (Baby, 1954; Binford, 1963), e de ossos frescos (Thurman e 

Wilmore, 1980), contudo são também observadas em ossos secos (Whyte, 2001; 

Gonçalves et al., 2011; 2014). Por isso, a sua interpretação deve ser realizada com 

cuidado. Algumas explicações para o aparecimento de deformação têm sido propostas: 

Binford (1963) sugeriu que podia ser resultado da contração das fibras musculares nos 

cadáveres; Thompson (2005) argumentou que pode resultar da contração do periósteo 

devido à distribuição anisotrópica do colagénio; Gonçalves et al. (2011; 2014) 

propuseram que este evento se deve à contração do colagénio que é dependente da 

preservação das ligações colagénio-apatite, que por sua vez está intimamente relacionada 

com a temperatura.  

A análise das fraturas térmico-induzidas, assim como a análise da deformação, é 

utilizada como indicador das condições dos restos antes da queima. Symes et al. (2008; 

2014) propuseram que a contração da carga cinética protetora do tecido expõe 

gradualmente a superfície húmida do osso à combustão direta, podendo ocorrer fraturas 

transversas em curva. Contudo, isto apenas explica a ocorrência de fraturas em ossos 

frescos e não em ossos secos. Gonçalves et al. (2011; 2014) sugeriram que estas 

características podem também estar associadas à preservação do colagénio, constituindo 

uma manifestação sequencial do mesmo evento, que proporciona a ocorrência da DTI. 

Baby (1954) e Binford (1963) não encontraram fraturas em ossos secos, no entanto, estas 

já foram observadas, por White (2001) e Gonçalves et al. (2011; 2014). Keough e 

colaboradores (2014) associaram as fraturas térmico-induzidas aos estados de 

esqueletização, mostrando que são influenciadas pela composição orgânica, bem como 

pela intensidade da queima. Comummente definidas por uma localização e direção de 

propagação, as fraturas resultantes da exposição a uma fonte de calor são classificadas 

como longitudinais, transversais, transversas em curva, pátina ou reticulares, dendríticas 

e de delaminação (separação das tábuas cranianas). As fraturas transversas em curva são 

consideradas exclusivas da exposição ao fogo e surgem preferencialmente na diáfise dos 

ossos longos (Symes et al., 2008).  

Quando sujeito a uma fonte de calor intensa, a desidratação do colagénio diminui 

a elasticidade do osso, o que altera dramaticamente a sua integridade estrutural, causando 

encolhimento, distorção e deformação. A estabilidade diminui, pois existe uma forte 
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interação entre as moléculas de colagénio e os cristais da apatite (Lozano et al., 2003; 

Ruppel et al., 2006; Heredia et al., 2013). Vários investigadores sugerem a existência de 

uma relação significativa entre o conteúdo em colagénio e a ocorrência das alterações 

térmico-induzidas (Thompson, 2005; Gonçalves et al., 2011; 2014). Por isso, é possível 

assumir que ossos com as ligações colagénio-apatite bem preservadas apresentam uma 

maior instabilidade e uma maior probabilidade de ocorrência de deformação e fraturas 

(Bartsiokas, 2000). No entanto, estas também podem estar relacionadas com a intensidade 

da combustão (temperatura, duração e dinâmica) (Zioupos et al., 1999; Gonçalves et al., 

2014). O efeito de fatores como, o sexo (Brickley, 2002; Gonçalves et al., 2011; 

Adamiano et al., 2012; Curate, 2014) a idade (Very et al., 1997; Zioupos et al., 1999; 

Brickley, 2002; Suda et al., 2009) e o período de inumação (PI) (Bell et al., 1996; Boaks 

et al., 2014) parecem ter um papel significativo no conteúdo em colagénio (Collins et al., 

2002) e este tem um efeito importante na ocorrência das ATI. Contudo, estes fatores não 

intervêm diretamente na ocorrência das alterações.  

A queima experimental e, de forma controlada, realizada nesta investigação 

permite ter em conta parte da dinâmica da mesma e avaliar as variáveis agora 

mencionadas. O mesmo não foi possível em outros estudos, por exemplo em Gonçalves 

et al. (2011; 2014), onde a análise foi realizada num crematório e portanto a intensidade 

das cremações dependem das características de cada individuo e, por isso não pôde ser 

controlada e avaliada. Segundo uma abordagem inovadora, o recurso ao equipamento de 

FTIR, como referido anteriormente, permite aceder ao conteúdo em colagénio e assim, 

avaliar a influência deste na ocorrência de deformação. Esta técnica proporciona uma 

análise rápida, de baixo custo e muito pouco destrutiva (Paschalis et al., 2011), ao 

contrário de outras, como a análise de isótopos estáveis, que apenas de forma indireta, 

morosa e dispendiosa possibilitam determinar o conteúdo em colagénio (Jim et al., 2004; 

Maspero et al., 2011). 

 

1.2.3. Colagénio  

 

O osso é constituído por uma componente mineral (45-70%) formada 

maioritariamente por fosfato de cálcio cristalino ([Ca10(PO4)6(OH)2] - hidroxiapatite), 

água (10%) e uma componente orgânica, que consiste principalmente em colagénio do 

tipo I e, ainda por pequenas quantidades de proteínas não colagénicas e lípidos. O 
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colagénio do tipo I é caracterizado pela sua natureza fibrosa e forte relação com a apatite 

(Weiner e Wagner, 1998). Este componente é bastante utilizado na realização de várias 

investigações, incluindo a análise de isótopos estáveis, estudos proteicos e genéticos 

(Ambrose e DeNiro, 1989; Götherström et al., 2002; Jim et al.; 2004; Maspero et al., 

2011). Contudo, este tipo de análises é bastante dispendioso, moroso e necessita da 

presença de uma quantidade suficiente e bem preservada da componente orgânica. O 

recurso a técnicas de espectroscopia vibracional, como FTIR e Raman, muito pouco 

destrutivas e de baixo custo, é cada vez mais frequente como alternativa na avaliação do 

desenvolvimento, da composição e da qualidade de ossos humanos (Very et al., 1997; 

Carden e Morris, 2000; Morris e Mandair, 2011; Paschalis et al., 2011; Adamiano et al., 

2012; Pestle et al., 2014).  

A espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier (FTIR) é, como 

referido, uma técnica de espectroscopia vibracional e uma ferramenta muito útil no estudo 

de compostos biológicos. Moléculas, como proteínas, péptidos, lípidos, membranas, 

carbohidratos, fármacos, alimentos e tecidos animais, têm sido analisadas com sucesso 

(Movasaghi et al. 2008; Gerwert e Kotting, 2010; Grunenwald et al., 2014). Cada 

molécula apresenta vários estados/níveis de energia (eletrónicos, vibracionais, 

rotacionais). Quando incidida por radiação na gama do infravermelho médio ocorrem 

transições entre diferentes estados vibracionais devido a processos de absorção da 

radiação. Estas transições correspondem a energias perfeitamente definidas 

(quantificadas) e estão relacionadas com os diferentes modos de vibração da molécula: 

elongações (stretchings), deformações (bendings) e torsões (torsions). Num equipamento 

de FTIR, a radiação emerge de uma fonte, passa por um interferómetro, atravessa a 

amostra e atinge o detetor (Fig. 1.2.1). O interferograma assim obtido é transformado num 

espectro (gráfico de intensidade vs. frequência) através de uma operação matemática 

designada por transformada de Fourier (Fig.1.2.2). O espectro revela qual a fração da 

radiação incidente absorvida a cada frequência. Cada banda (sinal espectral) corresponde 

à frequência de vibração de um determinado modo vibracional da molécula (Walker e 

Straw, 1967; Stuart e Ando, 1997; Gerwert e Kotting, 2010).  

Estudos indicam que um espetro de FTIR obtido a partir de amostras de osso 

fornece informação sobre a preservação da componente inorgânica assim como, da 

componente orgânica (Paschalis et al., 2011; Maspero et al., 2012). Na região entre os 

450-1800 cm-1 ocorrem os sinais atribuíveis aos componentes ósseos (Carden e Morris, 

2000; Maspero et al., 2012; Grunenwald et al., 2014). O colagénio é representado pela 
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banda amida I que ocorre entre os 1625-1700 cm-1 (Dyke et al., 1971; Bellamy, 1975; 

Adamiano et al., 2012; Heredia et al., 2013). A presente investigação pretende contribuir 

para esta área, utilizando o equipamento FTIR para avaliar o conteúdo em colagénio de 

ossos humanos no sentido de encontrar uma correlação com a ocorrência de deformação 

termo-induzida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1. Configuração típica de um espectrómetro de infravermelho com transformadas 

de Fourier (FTIR). Adaptado de Gerwert e Kotting, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2.2. Espectro de FTIR obtido após transformadas de Fourier (FFT). Adaptado de 

Gerwert e Kotting, 2010. 
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1.3. Hipóteses e Objetivos  

 

A presente investigação pretende contribuir para melhorar a compreensão das 

alterações térmico-induzidas, particularmente, a ocorrência de deformação. Para tal, 

foram queimados em laboratório ossos de contexto arqueológico e ossos de esqueletos 

recentes e não-reclamados provenientes de um cemitério municipal e doados à Coleção 

de Esqueletos Identificados do Século XXI (Ferreira et al., 2014) cujo conteúdo em 

colagénio foi quantificado previamente. O objetivo foi determinar se o conteúdo em 

colagénio presente no osso antes da queima está relacionado com a ocorrência deste tipo 

de alterações e a hipótese de estar significativamente ligada à ocorrência de deformação 

foi por isso testada. A deformação tem sido associada à queima de cadáveres com tecidos 

moles (Baby, 1954; Binford, 1963), no entanto são também encontradas associadas à 

queima de ossos secos (Whyte, 2001; Gonçalves et al., 2011; 2014). Por isso, o seu valor 

enquanto indicadores da condição pré-queima de restos humanos (com tecidos moles, 

recentemente descarnados ou já secos) é discutível. Assim sendo, foram recolhidas 

amostras de osso e analisadas antes da queima com o recurso a um equipamento de 

espectroscopia de infravermelho – FTIR - na procura de elementos que indicam a 

presença de colagénio. Uma correlação entre o conteúdo em colagénio e a ocorrência das 

alterações acima referidas, permitiria no futuro vir a investigar a possibilidade de obter 

uma técnica útil e objetiva para estimar a condição pré-queima de ossos humanos, 

provavelmente a partir da fase inorgânica do osso. 
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2. Material e Métodos 

2.1. A amostra 

 

Neste estudo foram utilizadas duas amostras distintas de restos esqueletizados, 

uma proveniente de um contexto arqueológico e outra da Coleção de Esqueletos 

Identificados do Séc. XXI (CEI/XXI) do Laboratório de Antropologia Forense do 

Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra.  

A primeira amostra consistiu em trinta ossos humanos que fazem parte de uma 

coleção arqueológica proveniente de um ossário exumado, em 1997, de um antigo 

cemitério do Hospital de Santo António do Porto. O material data de finais do séc. XVII 

até ao início do séc. XX. Uma vez que se trata de um ossário, os restos humanos não 

constituíam esqueletos individualizados (Costa, 2007; Pinto, 2006). Por isso, o sexo, a 

idade à morte e, outras informações relacionadas com o perfil biológico não eram 

conhecidas e, por essa razão não foram consideradas no presente estudo. Na análise foram 

apenas utilizadas diáfises de ossos longos, sendo que nenhuma estava completa. Os ossos 

não foram anatomicamente identificados. A tabela 2.1.1 apresenta o período mínimo de 

inumação (PI) estimado e a dinâmica da queima da amostra arqueológica.  

 

 

Tabela 2.1.1. Detalhes da amostra arqueológica referentes ao período mínimo de 

inumação estimado (PI) e aos parâmetros da queima experimental. 

 

Nº do osso PI (meses)  
Temperatura 

máxima (ºC) 

Duração da 

queima (min) 

1-6 / 21-40 
960 900 

120 

7-20 180 

 

 

A segunda amostra incluiu ossos longos de 12 esqueletos não reclamados e 

identificados provenientes do cemitério civil de Santarém que constituem a Coleção 

CEI/XXI (Ferreira et al., 2014). Ossos que apresentavam traumatismos e próteses não 

foram incluídos na amostra. Sempre que possível foram utilizados o úmero, o radio, a 
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ulna, o fémur, a fíbula, a tíbia, e a clavícula. Os indivíduos tinham idades compreendidas 

entre os 68 e os 89 anos. O sexo e o período de inumação (PI) eram, também, conhecidos. 

Estes dados foram posteriormente considerados na análise estatística. Doravante, a 

amostra é designada por forense pois, uma vez composta por indivíduos recentes replica 

os indivíduos que normalmente são encontrados nesse tipo de contexto. Os detalhes da 

amostra forense estão descritos na tabela 2.1.2. 

Nenhuma das amostras foi sujeita a qualquer tratamento químico intencional, 

portanto assumiu-se que nenhum fenómeno – além daqueles de natureza pós-deposicional 

– resultou em alterações na parte orgânica presente nos ossos. Foram recolhidas duas 

pequenas amostras de cada osso, uma da região proximal e outra da região distal, antes 

da queima para análise do conteúdo em colagénio.  

 

 

Tabela 2.1.2. Dados da amostra forense (CEI/XXI) referentes ao sexo e idade à morte de 

cada indivíduo, ao seu período de inumação (PI) e aos parâmetros da queima 

experimental. 

 

Nº indivíduo Sexo Idade PI (meses)  
Temperatura 

Máxima (ºC) 

Duração da 

queima (min) 

24 F 80 73 800 120 

26 F 90 74 900 195 

29 M 74 74 800 110 

32 F 81 74 800 120 

35 M 75 71 900 180 

43 M 70 72 800 150 

49 F 85 76 850 120 

50 F 89 72 900 120 

51 M 70 73 900 126 

53 F 77 73 800 172 

57 M 85 84 900 105 

64 M 87 73 800 75 

65 F 81 72 900 116 

77 M 68 114 500 75 
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2.2. A metodologia   

2.2.1. A avaliação do colagénio 

 

A avaliação do colagénio foi realizada com recurso ao equipamento de 

espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier (FTIR) da marca Bruker, 

modelo Vertex 70 (Fig. 2.2.1), que pertence à Unidade de I&D “Química-Física 

Molecular” da Universidade de Coimbra. Todo o material necessário à amostragem 

(almofariz, espátula, suporte e KBr) foi mantido seco, armazenado numa estufa a 40 ºC 

quando não estava a ser utilizado. 

 

 

 

Fig. 2.2.1. Espectrómetro Bruker Vertex 70 com pormenor dos detetores e dos 

desdobradores de feixe. Fotos: Unidade de I&D “Química-Física Molecular”, 

Universidade de Coimbra. 

 

 

As amostras foram obtidas com recurso a um bisturi e armazenadas em tubos tipo 

eppendorf devidamente identificados. De cada uma das amostras, foi pesado 1 mg e 
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misturado com 100 mg de solvente sólido KBr (Sigma-Aldrich, FTIR grade) com recurso 

a um almofariz. Desta mistura, 50 mg (correspondentes a 0,5 mg de amostra) foram 

usados para obter discos transparentes de 3 mm (pellets) utilizando uma prensa manual. 

As pellets foram colocadas num suporte e de seguida no compartimento da amostra do 

espectrómetro, calibrado com a câmara da amostra vazia, utilizando a ferramenta de 

correção automática do software. O detetor do aparelho, um MCT (Mercúrio Cádmio 

Telúrio), foi arrefecido com azoto líquido. Através de uma purga, todo o ar a circular no 

interior do aparelho estava isento de vapor de água e de dióxido de carbono. Foram 

adquiridos 128 scans para cada amostra com uma resolução de 2 cm-1. Os espectros foram 

obtidos na região do infravermelho médio, entre os 400-4000 cm-1 de número de onda e 

analisados no computador utilizando o programa OPUS Spectroscopy Software Version 

6 (Walker e Straw, 1967; Stuart e Ando, 1997). 

O tratamento dos espectros foi efetuado recorrendo ao programa OriginLab 9.1. 

A análise foi realizada apenas entre os 450-1800 cm-1, região onde ocorrem os sinais 

atribuíveis aos componentes presentes nos ossos (Carden e Morris, 2000; Maspero et al., 

2012; Grunenwald et al., 2014). Procedeu-se à criação e subtração de uma linha de base 

e normalização dos espectros (Imax = 1). Esta normalização ocorreu em relação à banda 

mais intensa do espectro que corresponde a uma vibração do ião fosfato da hidroxiapatite. 

A intensidade das bandas foi medida, no modo de absorvência, pelo cálculo dos valores 

máximos (peak high = altura do sinal) (Fig. 2.2.2).  

Numa atribuição sumária dos espectros pode-se afirmar que entre os 1200-1800 

cm-1 ocorrem os sinais atribuíveis aos grupos amida: amida I (1625-1700 cm-1), amida II 

(1450-1650 cm-1) e amida III (1200-1305 cm-1) (Dyke et al., 1971; Bellamy, 1975; 

Carden e Morris, 2000; Movasaghi et al., 2008; Grunenwald et al., 2014;); no intervalo 

1330-1530 cm-1, surge uma banda com origem no ião carbonato (CO3
2-), cuja presença se 

deve à substituição de alguns aniões da hidroxiapatite; e entre os 900-1200 cm-1 surgem 

as bandas correspondentes ao ião fosfato (PO4
3-) presente na porção mineral do osso 

[Ca10(PO4)6(OH)2] (Paschalis et al., 1996; Movasaghi et al., 2008; Grunenwald et al., 

2014). A razão entre as intensidades das bandas amida I e PO4
3- perto dos 1030 cm-1 

(Imax) foi usada para a avaliar o conteúdo em colagénio (Lebon et al., 2010). 
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Fig. 2.2.2. Exemplo de um espectro de FTIR de uma amostra de osso. O gráfico está 

normalizado e os máximos das bandas são indicados.  

 

2.2.2. A queima 

 

Após a avaliação do colagénio, os ossos de cada indivíduo foram dispostos em 

tabuleiros e queimados num forno elétrico Barracha K-3 trifásico 14A pertencente ao 

Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) (Fig. 2.2.3) e que se encontra 

no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. A queima foi 

monitorizada através da gravação em vídeo do controlador do forno, recorrendo a uma 

webcam. Deste modo, a temperatura no interior em todos os momentos da queima foi 

sempre registada. A temperatura máxima pretendida, bem como o tempo decorrido até 

atingir a mesma, foram programados. A dinâmica da combustão foi, por isso, controlada. 

Por exemplo, o forno foi programado para atingir os 900 ºC em 2 horas. Acontece que os 

900 ºC foram divididos por 120 minutos e o incremento médio de temperatura foi por 

isso, aproximadamente 7,5 ºC por minuto.  
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As alterações que ocorrem são causadas essencialmente pela perda de água, pela 

combustão dos componentes orgânicos e pela substituição dos componentes inorgânicos 

por carbonatos. Como consequência os ossos tornam-se mais quebradiços, fragmentam, 

fraturam, deformam-se e alteram a cor (Mayne Correia, 1997; Thompson, 2004; 2005). 

Porém, no caso destas queimas controladas, a fragmentação não foi muito problemática 

e os ossos eram perfeitamente reconhecíveis. 

 

 

Fig. 2.2.3. Forno elétrico Barracha K-3 trifásico 14A (Centro de Investigação em 

Antropologia e Saúde, Departamento de Ciências da Vida, Universidade de Coimbra). 

 

2.2.3. Deformação térmico-induzida (DTI).  

  

Após a queima, os restos humanos foram analisados macroscopicamente na 

procura de alterações térmico-induzidas (ATI), particularmente a deformação (Fig. 2.2.4). 

Com a presença de deformação, os ossos apresentam uma curvatura anormal da diáfise e 

fraturas nas extremidades provocadas pelo calor (Symes et al., 2008). Foram registados 

todos os dados relativamente a cada individuo/osso queimado incluindo, sempre que 

possível, a idade à morte, o sexo, o período de inumação, a duração da queima, a 
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temperatura máxima, a dinâmica da combustão e o tipo de osso onde a alteração foi 

detetada.  

 

2.3. A análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com recurso ao programa SPSS, versão 20. O 

principal objetivo foi perceber se existiu uma relação entre o conteúdo ósseo em colagénio 

e a ocorrência de deformação térmico-induzida. Testes não-paramétricos foram usados 

quando as assunções dos testes paramétricos não foram cumpridas. 

Para avaliar as diferenças estatisticamente significativas entre as médias do 

conteúdo em colagénio, comparando a amostra forense e a amostra arqueológica, assim 

como, o grupo de ossos com deformação e o grupo de ossos sem deformação 

(independentemente da amostra a que pertencem) foram aplicados testes não 

paramétricos Mann-Whitney. As diferenças significativas na frequência de deformação 

entre a amostra forense e amostra arqueológica foram detetadas pelo uso de um teste qui-

quadrado de Pearson.  

Com o objetivo de investigar se as diferenças no conteúdo em colagénio entre 

ossos de um mesmo individuo eram consideráveis recorreu-se a uma análise descritiva, 

sem recurso a um teste estatístico especifico. Isto porque a amostra para cada individuo 

era pequena. Assim, verificou-se se a maioria dos valores de cada osso se incluía num 

intervalo de confiança de 99% a partir da média do conteúdo em colagénio presente em 

todos os ossos do mesmo esqueleto.  

No caso da diferença entre duas regiões do mesmo osso, também não se utilizou 

um teste estatístico porque este apenas permitiria comparar médias ou identificar 

linearidades. O que se pretendeu foi examinar diferenças caso a caso e não entre amostras. 

Por isso, calculou-se a diferença relativa entre as duas regiões da seguinte forma: 

 

Diferença Relativa = 100 – (valor mais baixo/valor mais alto*100) 

 

Equação 2.3.1. Calculo da diferença relativa entre as duas regiões do mesmo osso. 

 

Estabeleceu-se o limiar dos 10% como indicativo de uma diferença substancial 

entre as duas regiões. Este valor é apenas teórico, mas é frequentemente usado em outro 
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tipo de análises, como por exemplo o da estimativa do coeficiente de variação ou do 

próprio erro técnico de medição (Perini et al., 2005; Geeta et al., 2009).  

No sentido de perceber se o conteúdo em colagénio esteve de alguma forma 

relacionado com as variáveis independentes sexo, idade à morte, período de inumação e 

tipo de osso, foi utilizada uma regressão linear múltipla. O tamanho mínimo da amostra 

necessário para a aplicação da regressão foi calculado através de uma calculadora online. 

(http://www.danielsoper.com/statcalc3/calc.aspx?id=1). 

O efeito isolado de várias variáveis na ocorrência de deformação foi avaliado. A 

aplicação de testes Mann-Whitney permitiu avaliar a influência da temperatura máxima 

e do período de inumação. O efeito da duração da queima, do incremento médio de 

temperatura e da idade à morte foi verificado pelo uso de testes-t de Student. A influência 

do sexo e do tipo de osso foi detetada pela aplicação de testes qui-quadrado de Pearson. 

Para averiguar quais destes fatores intervieram significativamente na manifestação de 

deformação, usou-se uma regressão logística modelando as seguintes variáveis: 

temperatura máxima, duração da queima, idade à morte, sexo, PI, tipo de osso e conteúdo 

em colagénio. Apesar de ter sido usada a regressão logística, o objetivo principal não foi 

encontrar um modelo de previsão, mas sim perceber se vários fatores exerceram um efeito 

significativo na frequência de deformação. 

Foram também testadas as diferenças na ocorrência de deformação em cada uma 

das amostras individualmente, com recurso a testes Mann-Whitney e testes-t de Student.  
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Fig. 2.2.4. Úmero direito do esqueleto 65 da CEI/XXI antes da queima (esquerda) e 

depois da queima com deformação térmico-induzida (direita). 
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3. Resultados  

 

A análise dos espectros permitiu avaliar o conteúdo em colagénio das amostras, 

arqueológica e forense, antes da queima. A figura 3.1 apresenta os espectros de um osso 

arqueológico e de um osso forense. Notaram-se diferenças, particularmente, na região 

entre os 1400-1800 cm-1. Estando os espectros normalizados pela banda do fosfato da 

hidroxiapatite pressupõe-se que a quantidade desta é constante. O conteúdo em colagénio, 

representado pelas bandas amida I e amida II surge com intensidades bastante distintas, 

quando comparadas as duas amostras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1. Espectros de FTIR de um osso arqueológico e de um osso forense. As bandas 

amida I e amida II, as bandas do carbonato (CO3
2-) e as bandas do fosfato (PO4

3-), são 

indicadas. 

 

 

Assim, com o objetivo de perceber se existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre ossos forenses e arqueológicos, no que diz respeito ao conteúdo de 
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Arqueológico          Forense 

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

v4(PO4
3-) 

v1 v3 (PO4
3-) 

Apatite 

CO3
2- 

Amida II 

Amida I 

Colagénio 



 Deformação térmico-induzida – Resultados 

23 

 

colagénio, foi aplicado um teste não-paramétrico Mann-Withney (Tabela 3.1). Os 

resultados apontaram para uma diferença significativa (p < 0,001). A amostra forense 

tinha significativamente mais colagénio que a amostra arqueológica. Tendo em conta os 

resultados, o tamanho do efeito deve ser calculado (r = Z/√N). Este sugere que a 

magnitude da diferença entre as variáveis foi elevada.  

A frequência de deformação óssea depois da queima foi obtida para as duas 

amostras. Os resultados são apresentados na figura 3.2.  

 

 

Tabela 3.1. Estatística descritiva e resultado do teste Mann-Whitney (MW) tendo em 

conta as diferenças médias no conteúdo em colagénio entre as duas amostras, 

arqueológica e forense. 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Frequências absolutas e relativas da deformação térmico-induzida nas amostras 

arqueológica e forense (M – masculino; F – feminino).  
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Amostra n Média 
Desvio 

padrão 
Mediana Mínimo Máximo Amplitude  MW Sig. 

Tamanho 

do efeito  

Arqueológica 40 0,141 0,041 0,131 0,072 0,278 0,206 
10,000 < 0,001 -0,67 

Forense 177 0,661 0,137 0,687 0,185 0,894 0,708 

17,5% 61,3% 41,7% 82,2% 
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De notar que nas duas amostras os resultados foram registados por tipo de osso 

avaliado e não por individuo. A característica manifestou-se em ambas, no entanto foi 

mais frequente na amostra forense. Os detalhes dos ossos que apresentaram deformação 

em cada um dos grupos são mostrados nas tabelas 3.2 e 3.3. 

 

 

Tabela 3.2. Detalhes dos ossos com presença de deformação na amostra arqueológica 

referentes ao período mínimo de inumação estimado (PI) e aos parâmetros da queima 

experimental.  

 

Nº do osso PI (meses) 
Temperatura 

máxima (ºC) 

Duração da 

queima (min) 

4 

960 900 

120 

5 120 

7 180 

10 180 

16 180 

21 120 

32 120 

  

 

Quando observados os dados, surgiu um problema. Este foi identificado quando 

se tentou perceber se a temperatura máxima da queima teve um efeito significativo na 

ocorrência de deformação. A queima do esqueleto 77 muito provavelmente não atingiu a 

temperatura necessária para que ocorra deformação. Por isso, as amostras deste esqueleto 

foram excluídas da base de dados, exceto nos testes que avaliam a influência dos 

parâmetros da queima, pois poderiam enviesar os resultados. 

Para investigar a relação da frequência de deformação entre as amostras forense e 

arqueológica aplicou-se um teste estatístico qui-quadrado de Pearson. A frequência 

relativa de deformação na amostra arqueológica foi 18% e na amostra forense foi 67% 

(Fig. 3.2). A frequência de deformação no grupo de ossos arqueológicos (n = 7) foi menor 

que o esperado (n = 23) enquanto no grupo forense (n = 114) foi maior (n = 98). Os 

resultados indicaram uma diferença significativa (χ2 = 32,57; df = 2; N = 210; p < 0,001). 

Isto significa que a ocorrência de deformação foi significativamente maior na amostra 

forense. O valor de Phi foi 0,394, o que indicou um elevado tamanho do efeito.  
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Tabela 3.3. Dados dos ossos com deformação na amostra forense referentes ao sexo, à 

idade à morte e ao período de inumação do indivíduo (PI) e aos parâmetros da queima 

experimental. 

*Todos os ossos analisados apresentam deformação. 

 

 

 Uma vez encontradas diferenças significativas entre as amostras forense e 

arqueológica, quer relativamente ao conteúdo em colagénio, quer tendo em conta a 

ocorrência de deformação, foi importante perceber se existiu uma associação entre as 

duas características. Ou seja, verificar se o grupo de ossos com deformação diferiu 

significativamente do grupo de ossos sem deformação em termos do seu conteúdo em 

colagénio. Para tal, foi usado um teste não-paramétrico Mann-Withney. Foi encontrada 

uma diferença significativa (p < 0,001). O grupo de ossos com deformação continha 

significativamente mais colagénio que o grupo sem deformação. O tamanho do efeito, 

calculado após se obter um resultado significativo, foi médio (Tabela 3.4).  

 

 

 

 

 

Nº indivíduo Sexo Idade PI (meses) 
Temperatura 

máxima (ºC) 

Duração da 

queima (min) 
Tipo de osso 

24 F 80 73 800 120 * 

26 F 90 74 900 195 fémur, radio, tíbia e ulna 

32 F 81 74 800 120 /clavícula 

35 M 75 71 900 180 * 

49 F 85 76 850 120 * 

50 F 89 72 900 120 * 

51 M 70 73 900 126 * 

53 F 77 73 800 172 fíbula, úmero, radio, ulna 

57 M 85 84 900 105 /clavícula 

64 M 87 73 800 75 fíbula 

65 F 81 72 900 116 fíbula, úmero, radio, ulna 
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Tabela 3.4. Estatística descritiva e resultado do teste Mann-Whitney (MW) tendo em 

conta as diferenças no conteúdo em colagénio entre ossos com e sem deformação. 

  

 

Amostras de diferentes tipos de osso do mesmo individuo, bem como de regiões 

distintas do mesmo osso, foram recolhidas para averiguar se existiram diferenças 

estatisticamente significativas em termos do conteúdo em colagénio num mesmo 

esqueleto. Para comparar as duas regiões do mesmo osso calculou-se a diferença relativa 

entre os valores referentes ao conteúdo em colagénio de cada uma. A estatística descritiva 

mostrou que a distribuição dos valores no conjunto das 84 amostras não foi 

aproximadamente normal (valores de assimetria e curtose elevados). Por isso, teve-se em 

consideração a mediana (10,3%) da diferença relativa e não a média (15,1), pois esta 

poderia não ser fiável. O valor da mediana foi razoável, no entanto, quando foram 

analisados alguns casos particulares a diferença atingiu os 50, 60 e, até mesmo os 70%. 

Estes valores indicaram que a diferença entre as duas regiões pode ser muito considerável.  

No caso das amostras retiradas de cada tipo de osso, o recurso a um teste estatístico 

específico não permitiria perceber se existiram diferenças no conteúdo em colagénio num 

mesmo esqueleto, particularmente, porque a amostra para cada indivíduo é pequena. A 

fim de confirmar a similaridade entre as amostras, assumiu-se que os valores de colagénio 

de diferentes ossos do mesmo esqueleto deviam estar perto do valor médio que foi obtido 

quando todos foram considerados. Calculou-se o intervalo de confiança de 99% para a 

média e verificou-se que apenas 29% a 75% dos valores (dependendo do esqueleto) 

pertenciam de facto ao intervalo, o que sugeriu que os valores eram bastante diferentes. 

Variações de 0,135 a 0,633 foram observadas, o que foi também indicativo de grandes 

diferenças. Por exemplo, uma grande variação foi observada no esqueleto CEI/XXI 77, 

que apresentou um dos conteúdos médios em colagénio mais baixos (0,573; Tabela 3.5).  

 

 

 

Grupo n Média 
Desvio 

padrão 
Mediana Mínimo Máximo Amplitude MW Sig. 

Tamanho 

do efeito 

Ausente 86 0,460 0,276 0,564 0,072 0,884 0,811 
3287,5 < 0,001 -0,300 

Presente 118 0,641 0,170 0,676 0,091 0,894 0,802 



 Deformação térmico-induzida – Resultados 

27 

 

Tabela 3.5. Estatística descritiva da avaliação das médias do conteúdo em colagénio nos 

diferentes tipos de osso. 

Nº do 

individuo 
Média DP EPM a IC 99%b % no IC 

CC c 

mínimo 

CC 

máximo 
Variação 

24 0,657 0,107 0,030 0,582 - 0,732 54 0,445 0,839 0,394 

26 0,751 0,082 0,024 0,691 - 0,811 67 0,624 0,884 0,260 

29 0,690 0,091 0,024 0,628 - 0,751 64 0,477 0,837 0,360 

32 0,704 0,097 0,026 0,638 - 0,769 71 0,435 0,799 0,364 

35 0,594 0,092 0,025 0,532 - 0,656 57 0,403 0,761 0,313 

43 0,570 0,108 0,030 0,493 - 0,646 71 0,257 0,709 0,452 

49 0,761 0,081 0,023 0,702 - 0,821 64 0,554 0,894 0,340 

50 0,710 0,083 0,026 0,643 - 0,777 50 0,545 0,820 0,275 

51 0,659 0,091 0,026 0,592 - 0,726 57 0,485 0,810 0,325 

53 0,534 0,206 0,055 0,394 - 0,674 29 0,248 0,804 0,556 

57 0,666 0,080 0,022 0,609 - 0,722 71 0,438 0,761 0,323 

64 0,689 0,107 0,030 0,614 - 0,764 57 0,450 0,833 0,383 

65 0,747 0,048 0,015 0,711 - 0,787 43 0,663 0,798 0,135 

77 0,573 0,246 0,068 0,399 - 0,746 36 0,185 0,818 0,633 

a Erro padrão da média; b Intervalo de confiança a 99%; c Conteúdo em colagénio.  

 

 

 No sentido de conhecer quais as variáveis que afetaram significativamente o 

conteúdo em colagénio foi testado um modelo de regressão linear. As variáveis 

independentes testadas foram a idade à morte, o sexo, o tipo de osso e o período de 

inumação (PI). A região do osso não foi incluída pois, apesar de encontradas algumas 

diferenças no conteúdo em colagénio em função da localização da amostra num mesmo 

osso, esta não foi considerada uma variável com efeito significativo para a regressão. Da 

mesma forma a origem da amostra (arqueológica/forense) não foi tida em conta visto que 

muitas das variáveis testadas não eram conhecidas para os ossos arqueológicos. O 

tamanho mínimo necessário da amostra para a aplicação de uma regressão múltipla, dado 

o nível de probabilidade desejado (0,01), o número de variáveis (4), o tamanho do efeito 

esperado (0,35) e o nível de poder estatístico (0,90) devia ser 66, por isso a amostra 

estudada (n = 177) apresentava um tamanho adequado. Nenhuma das variáveis mostrou 

problemas com multicolinearidade, e por isso nenhuma foi muito redundante no modelo. 

A tolerância foi bastante elevada e o VIF (fator de inflação da variância) bastante baixo. 

Quando combinadas as quatro variáveis para prever o conteúdo em colagénio, o modelo 
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foi significativo (F = 6,164; p < 0,01). Contudo, este só explicou 11% da variação (R2 = 

0,105). Apenas a idade à morte teve uma contribuição significativa na equação (p < 0,001) 

(Tabela 3.6).  

 

 

Tabela 3.6. Sumário do resultado da regressão linear para as variáveis sexo, idade à morte, 

período de inumação (PI) e tipo de osso no sentido de prever o conteúdo em colagénio. 

Variável B Erro padrão Beta Sig. Tolerância VIF 

Sexo -0,005 0,023 -0,018 0,832 0,704 1,420 

Idade 0,007 0,002 0,334 0,000 0,678 1,476 

PI 0,000 0,001 -0,025 0,741 0,858 1,166 

Tipo de osso 0,001 0,005 0,011 0,877 0,997 1,003 

 

 

As tabelas 3.7 e 3.8 descrevem o efeito isolado de várias variáveis na ocorrência 

de deformação. Todas as variáveis, exceto o incremento de temperatura (IT), 

influenciaram de forma significativa a deformação do osso. Relativamente à temperatura 

máxima, foi encontrada uma diferença significativa (p < 0,001); o grupo de ossos com 

deformação foi queimado a temperaturas significativamente mais elevadas. A duração da 

queima apresentou um efeito pouco significativo (p = 0,007) mas ainda ao nível 0,01. O 

IT ao longo da queima não manifestou diferenças significativas (p = 0,262) entre o grupo 

que apresenta deformação e o grupo que não apresenta deformação. Tendo em conta a 

idade à morte o efeito foi significativo ao nível de 0,01. Os resultados sugeriram que os 

indivíduos do sexo feminino foram significativamente mais afetados pela deformação (n 

= 74), apesar do esperado (n = 59). A deformação não variou significativamente em 

função do tipo de osso (p = 0,017); todos os tipos de osso, exceto a clavícula, 

apresentaram a contagem de deformação semelhante à esperada. Os resultados indicaram 

que os ossos com um maior PI apresentaram menos deformação. Como exposto na tabela 

3.4, o conteúdo em colagénio teve um efeito significativo na ocorrência de deformação. 

A amostra forense foi significativamente mais afetada pela deformação, como descrito 

anteriormente. 



 Deformação térmico-induzida – Resultados 

29 

 

Tabela 3.7. Estatística descritiva e inferencial relativamente ao efeito das variáveis temperatura máxima, duração da queima, incremento de 

temperatura (IT), idade à morte e período de inumação (PI) na ocorrência de deformação. 

a Teste Mann-Whitney; b Teste-t de Student. 

Variável Grupo n Média 
Desvio 

padrão 
Mediana Mínimo Máximo Amplitude Valor Sig. 

Tamanho do 

efeito 

Temperatura 

Ausente 103 799,03 º C 128,00 800 500 900 400 

4369,50 a < 0,001 -0,287 

Presente 121 864,56 º C 45,00 900 800 900 100 

Duração 

Ausente 103 122,76’ 37,19 - - - - 

-2,709 b 0,007 - 

Presente 121 134,93’ 30,03 - - - - 

IT 

Ausente 103 6,91 º C/min 1,74 - - - - 

1,125 b 0,262 - 

Presente 121 6,68 º C/min 1,33 - - - - 

Idade 
Ausente 56 78,14 anos 7,14 - - - - 

-2,643 b 0,010 0.265 

Presente 114 81,05 anos 5,86 - - - - 

PI 

Ausente 89 402,18 meses 430,64 - 72 960 888 

3847,50 a < 0,001 -0,248 

Presente 121 125,54 meses 207,67 73 71 960 889 
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Tabela 3.8. Efeito das variáveis sexo e tipo de osso na ocorrência de deformação pela 

aplicação de um teste qui-quadrado de Pearson (χ2). Os valores esperados encontram-se 

entre parênteses. 

 

Variável 
Deformação 

χ2 p Phi 
n Presente Ausente 

Tipo de osso 

Clavícula 23 6 (14,3) 17 (8,8) 

15,528 0,017 0,291 

Fémur 26 16 (16,1) 10 (9,9) 

Fíbula 26 18 (16,1) 8 (9,9) 

Úmero 27 18 (16,7) 9 (10,3) 

Rádio 28 20 (17,3) 8 (10,7) 

Tíbia 26 16 (16,1) 10 (9,9) 

Ulna 28 20 (17,3) 8 (10,7) 

Total 184 114 70 

Sexo 

Masculino 82 40 (55) 42 (27)    

Feminino 88 74 (59) 14 (29) 23,958 < 0,001 -0,375 

Total 170 114 56    

 

 

Para perceber quais das variáveis, acima descritas, constituiram fatores 

significativos num modelo de regressão para a ocorrência de deformação foram avaliados 

possíveis problemas de multicolinearidade. Estes existiram em alguns pares de variáveis 

(Tabela 3.9). Isto significa que algumas das variáveis contribuíram com informação 

semelhante e por isso foram redundantes. A análise aos valores de tolerância sugeriu que 

o problema de multicolinearidade estava presente em todas as variáveis (tolerância < 

0,48) exceto no conteúdo em colagénio (tolerância = 0,826) e no tipo de osso (tolerância 

= 0,995). Duas variáveis apresentaram valores de VIF muito superiores a 10 – duração 

(VIF = 37,3) e incremento de temperatura (VIF = 38,9) e, por isso, o uso das duas foi 

redundante. A idade à morte (VIF = 7,5), a temperatura máxima (VIF = 6,1) e o PI (VIF 

= 5,4) apresentaram valores de fator de inflação da variância menores que 10, o que foi 

aceitável. A informação dada pelas variáveis tipo de osso e conteúdo em colagénio não 

foi fornecida por outras e por isso estas foram indicadores únicos (Apêndice A1). Quando 

a variável IT foi removida, a multicolinearidade diminuiu consideravelmente (Tabela 

3.10).  
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Tabela 3.9. Correlações entre as variáveis inicialmente consideradas para o modelo de 

regressão: temperatura máxima, duração da queima, incremento de temperatura (IT), 

sexo, idade à morte, período de inumação (PI), tipo de osso e conteúdo em colagénio.  

a p < 0,01; b p < 0,05; N = 177.  

 

 

Tabela 3.10. Análise da multicolinearidade das variáveis consideradas para o modelo de 

regressão: temperatura máxima, duração da queima, sexo, idade à morte, período de 

inumação (PI), tipo de osso, conteúdo em colagénio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Temperatura  -        

2. Duração 0,485 a -       

3. IT -0,001 -0,836 a -      

4. Sexo -0,220 a -0,300 a 0,276 a -     

5. Idade 0,501 a 0,045 0,326 a -0,530 a -    

6. PI -0,829 a -0,490 a 0,075 0,301 a -0,351 a -   

7. Tipo de osso 0,018 -0,030 0,039 -0,018 0,046 0,012 -  

8. Conteúdo em 

colagénio 
0,228 a -0,091 0,213 a -0,203 a 0,353 a -0,148 b 0,026 - 

Variável Tolerância VIF 

Temperatura 0,200 4,999 

Duração 0,558 1,792 

Sexo 0,527 1,899 

Idade 0,419 2,389 

PI 0,273 3,664 

Tipo de osso 0,995 1,005 

Conteúdo em colagénio 0,833 1,201 
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Assim, foram incluídas na regressão logística para a ocorrência de deformação as 

variáveis: idade à morte, sexo, temperatura máxima, duração da queima, tipo de osso, 

conteúdo em colagénio e PI. Quando todas as variáveis foram consideradas, o modelo foi 

significativo a prever a ocorrência de deformação (χ2 = 126,763; df = 7; N = 234; p < 

0,001). A estatística de Nagelkerke (R2 = 0,698) mostrou que o modelo testado explicou 

70% da variabilidade encontrada na ocorrência de deformação na amostra forense. A 

amostra arqueológica não foi investigada devido à falta de informação de muitas variáveis 

(idade à morte, sexo, PI real e tipo de osso). A contribuição de cada variável foi diferente. 

A maioria contribuiu significativamente ao nível de 0,01. A idade à morte e o conteúdo 

em colagénio contribuíram significativamente ao nível de 0,05. O período de inumação 

não apresentou uma contribuição significativa para a equação (Tabela 3.11).  

 

 

Tabela 3.11. Coeficientes da regressão logística para a ocorrência de deformação na 

amostra forense tendo em conta as variáveis: temperatura máxima, duração da queima, 

sexo, idade à morte, período de inumação (PI), tipo de osso e conteúdo em colagénio.  

Variável B Erro padrão Razão de probabilidade Sig. 

Temperatura 0,061 0,013 1,063 < 0,001 

Duração -0,048 0,015 0,953 0,001 

Sexo -4,859 0,967 0,008 < 0,001 

Idade -0,193 0,075 0,824 0,010 

PI -0,045 0,112 0,956 0,691 

Tipo de osso 0,412 0,137 1,510 0,003 

Conteúdo em colagénio -4,180 2,036 0,015 0,040 

Contante -21,195 7,330 0,000 0,004 

 

 

Apesar de algumas varáveis não terem contribuído significativamente para a 

equação, isto não significa que as mesmas variáveis não apresentaram um efeito 

significativo na ocorrência de deformação. Pois, quando testadas individualmente as 

variáveis influenciaram de forma significativamente a presença da característica (Tabela 
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3.7). Apenas significa que não foram consideradas tão uteis como outras variáveis para a 

equação de regressão que foi obtida.   

O efeito das variáveis, temperatura máxima, duração da queima e conteúdo em 

colagénio, na ocorrência de deformação foi avaliado na amostra arqueológica através de 

uma regressão logística. O modelo não foi significativo (χ2 = ,491; df = 2; N = 40; p < 

0,782; R2 = 0,020) e, por isso não pode ser usado para prever a presença desta 

característica.  

Por fim, foi averiguado se a ocorrência de deformação dentro da amostra 

arqueológica e dentro da amostra forense (ou seja, intra-amostra) apresentou diferenças 

significativas em função das variáveis aqui examinadas (Tabelas 3.12 e 3.13). A 

temperatura máxima teve um efeito significativo no aparecimento de deformação na 

amostra forense (p < 0,001); o grupo com ausência de deformação foi queimado a uma 

temperatura mais baixa (média = 751,4 ºC; dp = 130,5) que o grupo com presença de 

deformação (média = 862,3 ºC; dp = 45,4); a temperatura máxima foi constante na 

amostra arqueológica e, por isso não foi considerada na análise. Na amostra arqueológica 

os grupos, com (média = 145,6’; dp = 32,1) e sem deformação (média = 138,2’; dp = 

28,0), foram queimados em média durante o mesmo período de tempo; na amostra 

forense, a duração da queima foi significativamente menor no grupo sem deformação 

(média = 115,5’; dp = 38,9) do que no grupo com deformação (média = 134,3’; dp = 

29,9). Tanto na amostra arqueológica (p = 0,626) como na amostra forense (p = 0,302), 

os dois grupos não apresentaram diferenças significativas nas médias do incremento de 

temperatura. O mesmo aconteceu nas médias do conteúdo em colagénio (amostra 

arqueológica, p = 0,754; amostra forense, p = 0,595). Relativamente ao PI, na amostra 

forense, não foram encontradas diferenças significativas (p = 0,614) entre o grupo sem 

deformação (média = 73,5 meses; dp = 2,2) e o grupo com deformação (média = 74,3 

meses; dp = 3,6); o período de inumação na amostra arqueológica foi o mesmo pelos 

motivos já referidos e, por isso não foi contabilizado na análise.  
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Tabela 3.12. Estatística descritiva e inferencial relativamente ao efeito das variáveis temperatura máxima, duração da queima, conteúdo em 

colagénio, período de inumação (PI) e incremento de temperatura (IT) na ocorrência de deformação na amostra forense.  

a Teste Mann-Whitney; b Teste-t de Student. 

 

 

Variável Grupo n Média 
Desvio 

padrão 
Mediana Mínimo Máximo Amplitude Valor Sig. 

Tamanho 

do efeito 

Temperatura 

Ausente 56 751,4 º C 130,5 800 500 900 400 

1520,0 a < 0,001 -0,475 
Presente 114 862,3 º C 45,4 900 800 900 100 

Duração 

Ausente 56 115,5’ 38,9 - - - - 

-3,459 b 0,001 0.303 
Presente 114 134,3’ 29,9 - - - - 

IT 

Ausente 56 7,09 º C/min 2,19 7,27 4,62 10,67 6,05 

2882,0 a 0,302 - 
Presente 114 6,70 º C/min 1,34 7,08 4,62 10,67 6,05 

PI 

Ausente 56 73,5 meses 2,2 73 72 84 12 

3044,0 a 0,614 - 
Presente 114 74,3 meses 3,6 73 71 84 13 

Conteúdo em 

colagénio 

Ausente 53 0,658 0,138 0,679 0,257 0,884 0,627 
2790,5 a 0,595 - 

Presente 111 0,672 0,116 0,687 0,248 0,894 0,646 
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Tabela 3.13. Estatística descritiva e inferencial relativamente ao efeito das variáveis duração da queima, incremento de temperatura (IT) e conteúdo 

em colagénio na ocorrência de deformação na amostra arqueológica.  

 

 

 

 

 

 

 

a Teste Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

Variável Grupo n Média 
Desvio 

padrão 
Mediana Mínimo Máximo Amplitude Valor Sig. 

Duração 
Ausente 33 138,2’ 28,0 120 120 180 60 

101,0 a 0,626 
Presente 7 145,7’ 32,1 120 120 180 60 

IT 
Ausente 33 6,74 º C/min 1,17 1.50 5,00 7,50 2,50 

101,0 a 0,626 

Presente 7 6,43 º C/min 1,34 7.50 5,00 7,50 2,50 

Conteúdo em 

colagénio 

Ausente 33 0,142 0,042 0,133 0,072 0,278 0,206 
106,0 a 0,754 

Presente 7 0,137 0,043 0,124 0,091 0,208 0,117 
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4. Discussão  

 

Os resultados deste estudo confirmaram outros anteriores no que diz respeito à 

deteção de deformação térmico-induzida (DTI) em ossos secos (Whyte, 2001; Gonçalves 

et al., 2011; 2014) e contrastaram com as observações divergentes feitas por outros 

investigadores (Baby, 1954; Binford, 1963). Segundo Binford (1963), esta característica 

poderia estar relacionada com a contração dos músculos nos cadáveres. No entanto, 

Thompson (2005) contestou afirmando que a contração dos músculos muito dificilmente 

conseguiria deformar os ossos. Uma outra explicação foi proposta por Spennemann e 

Colley (1989). Estes autores consideraram que a deformação poderia estar relacionada 

com uma excessiva retenção de calor no interior da cavidade medular do osso e, por isso 

poderia ocorrer em ossos frescos e secos. De acordo com Thompson (2005), a natureza 

porosa do osso impediria a concentração de calor na cavidade da medula. Na sua opinião, 

a deformação poderia ocorrer como resultado da contração do periósteo ou da anisotropia 

na distribuição do colagénio no osso. Gonçalves et al. (2011; 2014) propuseram que a 

preservação das ligações colagénio-apatite poderia influenciar de forma significativa a 

ocorrência da DTI. Este estudo permitiu concluir que o conteúdo em colagénio não tem 

um papel tão determinante como estes últimos autores supunham. Os investigadores 

assumiram que um aumento gradual de temperatura permitiria ao colagénio desenvolver 

uma força contráctil necessária para que ocorra deformação e fraturas transversas em 

curva. Para que tal aconteça as ligações colagénio-apatite teriam de estar bem preservadas 

– deformação se bem preservadas, fraturas transversas em curva se um pouco menos 

preservadas e nenhumas das características se mal preservadas.  

Os dados recolhidos através da espectroscopia de infravermelho com 

transformadas de Fourier (FTIR) foram usados para aceder ao conteúdo em colagénio das 

várias amostras dos ossos arqueológicos e forenses. O objetivo, já mencionado, foi 

associar a quantidade em colagénio dos ossos antes da queima à ocorrência de DTI. 

Teoricamente, devido a fenómenos de natureza pós-deposicional que resultam em 

alterações na componente orgânica (Collins et al., 2002; Boaks et al., 2014), os ossos 

pertencentes à amostra arqueológica – mais antigos - teriam uma menor preservação do 

colagénio em comparação com os ossos da amostra forense – mais recentes (Nagy et al., 

2008). Como tem vindo a ser sugerido, em ossos com mais colagénio a interação entre 

este e os cristais da hidroxiapatite, quando sujeitos a uma fonte de calor, é mais intensa e, 
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por isso, o osso tende a deformar (Thompson, 2005; Gonçalves et al., 2011; 2014). Os 

resultados obtidos pela aplicação de FTIR permitiram confirmar que existem diferenças 

na intensidade das bandas correspondentes à porção orgânica do osso quando comparadas 

as duas amostras. O espetro de um osso forense apresentou a banda da amida I (colagénio) 

bastante mais intensa. As amostras arqueológicas mostraram as bandas essencialmente 

atribuíveis ao carbonato e ao fosfato (Fig. 3.1). A deformação manifestou-se em 18% dos 

ossos arqueológicos, apesar da baixa quantidade em colagénio. Mesmo assim, a DTI foi 

muito mais frequente nos ossos com maior conteúdo em colagénio.  

A influência das variáveis independentes – sexo, idade à morte, período de 

inumação (PI), tipo de osso e região – no conteúdo em colagénio foi avaliada. Em relação 

às amostras recolhidas do mesmo osso, os resultados sugeriram que as duas regiões 

apresentaram diferenças consideráveis e, por isso uma única amostra pode não representar 

o osso na sua totalidade. O mesmo parece ter sido observado para diferentes tipos de osso 

do mesmo esqueleto (Tabela 3.5). Isto significa que os resultados da espectroscopia 

vibracional dependem do osso a partir do qual as amostras foram recolhidas. De facto, 

estudos parecem indicar uma diferença na distribuição do colagénio no individuo, bem 

como no osso. Paschalis e colaboradores (1996) descreveram diferenças na distribuição 

dos componentes num mesmo osso e até num mesmo ósteon. Turunen et al. (2013) 

observaram diferenças na composição e na microestrutura do osso trabecular em 

diferentes regiões anatómicas de um mesmo indivíduo. Por consequência as propriedades 

do osso são afetadas.  

Os fenómenos de natureza pós-deposicional influenciam de diferentes formas a 

degradação dos ossos de um mesmo indivíduo (Price et al., 1992). A degradação 

microbial do colagénio deve-se à dissolução localizada do mineral. Fora destas regiões 

localizadas o colagénio sofre uma degradação química, mais lenta, governada pelo tempo 

e pela temperatura. Desta forma, é possível a presença de zonas de osso inalteradas perto 

das regiões deterioradas microbiologicamente (Collins et al., 2002). Ruppel et al. (2006) 

notaram que a proporção das ligações entre os componentes é significativamente menor 

nas microrregiões do osso que por vezes são danificadas em comparação com as regiões 

normais circundantes. Segundo Zioupos et al. (1999), o envelhecimento é acompanhado 

por um aumento da remodelação e substituição do material ósseo. Por isso, um osso de 

um indivíduo com uma determinada idade cronológica é constituído por elementos 

microestruturais de várias idades. Ao mesmo tempo, num individuo mais velho a síntese 

de novos componentes não é realizada da mesma forma que num individuo mais jovem. 
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Assim, parece lógico assumir que um osso de um indivíduo mais velho apresenta uma 

composição mais heterogénea. A amostra estudada era constituída por indivíduos de 

idades avançadas o que pode ter influenciado os resultados obtidos. Comparações com 

indivíduos mais jovens podem ajudar a esclarecer este facto.  

Na amostra forense apenas a idade à morte apresentou uma contribuição 

significativa no modelo de regressão relativamente ao conteúdo em colagénio (Tabela 

3.6). Vários investigadores como Zioupos et al. (1999), Collins et al. (2002) e Ruppel et 

al. (2006) explicaram que a degradação do colagénio começa ainda em vida e aumenta 

gradualmente com a idade. No entanto, os resultados parecem ter sugerido que indivíduos 

mais velhos apresentam mais colagénio. É importante notar que a amostra estudada era 

constituída apenas por indivíduos idosos (68 – 90 anos). Comparações com indivíduos 

mais jovens seriam importantes para refutar ou confirmar estes dados. Relativamente ao 

sexo, foi frequentemente descrito que as mulheres após a menopausa estão mais 

propensas à osteoporose e à perda de resiliência do esqueleto (Brickley, 2002; Curate, 

2014). No entanto, num modelo de regressão, o sexo não influenciou de forma 

significativa o conteúdo em colagénio (Tabela 3.6). O período de inumação foi também 

estudado (Tabela 3.6) pois este, a par do intervalo post mortem, influencia a degradação 

do colagénio (Collins et al., 2002; Boaks et al., 2014). A ausência de diferenças pode ter 

estado relacionada com a pouca variação deste entre os indivíduos (Tabela 2.1.2).  

Quando avaliada a ocorrência de deformação, os resultados indicaram que as 

variáveis relacionadas com a intensidade da queima, com a exceção do incremento de 

temperatura (IT), investigadas isoladamente (Tabela 3.7 e 3.8) e num modelo de regressão 

(Tabela 3.11), influenciaram de forma significativa a manifestação da característica. Os 

ossos com deformação foram queimados a temperaturas mais elevadas e durante um 

maior período de tempo. Estes resultados contrariam os encontrados por Gonçalves et al. 

(2014) em ossos secos queimados num crematório. Os investigadores sugeriram que 

quando os ossos são queimados a temperaturas muito elevadas atingidas rapidamente o 

colagénio é impedido de desenvolver a força contráctil e por isso a deformação não 

ocorre. Em alternativa, ou em complemento, a recristalização da componente inorgânica 

nas mesmas condições poderia impedir a deformação do osso (Thompson, 2004). No caso 

do presente estudo, e visto que a duração foi também um fator importante, a queima a 

temperaturas elevadas, mas atingidas lentamente, permitiu que o osso se deformasse. De 

facto, Zioupos et al. (1999) afirmaram que o colagénio irá contrair quando submetido a 

um aumento de temperatura e irá desenvolver uma força contráctil quando sujeito a uma 
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temperatura mais constante, capaz de mover a fração mineral do osso. O desenvolvimento 

de uma força contráctil só é possível se as ligações colagénio-apatite estiverem bem 

preservadas (Bartsiokas, 2000). No entanto, no decorrente estudo o IT não manifestou um 

efeito significativo na ocorrência de deformação. Porém, a pequena variação no IT entre 

os indivíduos pode ter influenciado os resultados impedindo detetar um eventual efeito 

significativo. A diferença de resultados entre esta e a investigação de Gonçalves et al. 

(2014) poderá ser apenas aparente visto que, apesar dos ossos que apresentavam 

deformação terem sido queimados a uma temperatura (máxima) média mais elevada que 

aqueles que não apresentavam, o incremento médio de temperatura foi na realidade mais 

baixo. Isto reforça a hipótese de ser a dinâmica de temperatura e não a temperatura 

máxima a ser a maior influenciadora da ocorrência de deformação. 

No que diz respeito à idade à morte, indivíduos mais velhos mostraram estar mais 

sujeitos à deformação, no entanto, as diferenças foram pouco significativas. Como 

exposto previamente, embora em desacordo com o conceito da diminuição do colagénio 

com a idade (Zioupos et al., 1999), indivíduos mais velhos apresentaram mais colagénio. 

Estes resultados atestam o pressuposto de que ossos com mais colagénio são mais 

suscetíveis a deformar (Thompson, 2005; Gonçalves et al., 2011; 2014). Como referido 

previamente, uma das explicações terá sido o facto de a amostra não conter indivíduos 

mais jovens e por isso a variação de idades era bastante pequena. Seria importante 

comparar estes resultados com outros de indivíduos mais novos de forma a confirmar as 

diferenças. Em relação ao sexo, os resultados parecem ir contra a premissa teórica de que 

as mulheres mais velhas teriam menos colagénio (Brickley, 2002; Curate, 2014). Os 

indivíduos do sexo feminino foram mais afetados pela deformação. No entanto, como 

referido anteriormente, no modelo de regressão para o conteúdo em colagénio, o sexo não 

apresentou um efeito significativo. Para além disso, a queima dos indivíduos do sexo 

feminino apresentou um incremento de temperatura mais baixo (Apêndice A2) o que 

poderá explicar os resultados, se assumirmos o que foi mencionado previamente 

relativamente à influência da dinâmica da queima na ocorrência de deformação. O PI 

mostrou efeitos significativos na presença de deformação. No entanto, estes resultados 

não são inteiramente fiáveis porque o PI indicado para a amostra arqueológica foi 

estimado e constitui apenas um PI mínimo constante em toda a amostra. Por isso, as 

diferenças encontradas devem ser ainda mais significativas. Quanto ao tipo de osso, 

apesar das diferenças no conteúdo em colagénio, este não manifestou um efeito 

significativo na ocorrência de deformação. Todos os ossos, com a exceção da clavícula 
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apresentaram a deformação próxima da esperada. Pode isto dever-se a uma maior 

dificuldade em avaliar a ocorrência da alteração na clavícula ou esta não ser tao suscetível 

a deformar como outros ossos.  

Num modelo de regressão logística para a presença de DTI foram consideradas 

todas as variáveis referidas exceto o IT e a origem do osso (Tabela 3.11). Estas últimas 

foram excluídas pois contribuíram com informações semelhantes a outras já incluídas. O 

modelo apenas foi testado para a amostra forense pois para a amostra arqueológica não 

era conhecida informação relativamente a muitas variáveis. O PI mostrou não contribuir 

para a previsão de deformação quando associado aos outros fatores. É necessário ter em 

consideração que a variabilidade não era grande (71-84 meses), e por isso o verdadeiro 

efeito do PI pode não ter sido convenientemente investigado. Uma maior variação do PI 

(por exemplo, 36 a 300 meses) pode ser de facto mais esclarecedora. Para além disso, o 

conteúdo em colagénio, apesar de ter sido significativo, não mostrou ter o efeito esperado 

na ocorrência de deformação em relação a outros fatores, como o sexo, a temperatura 

máxima e a duração. Estas variáveis contribuíram de forma bastante significativa na 

aplicação do modelo de regressão. O tipo de osso e a idade à morte, também mostraram 

um importante efeito na presença de deformação em conjunto com as variáveis agora 

referidas. Apesar de algumas variáveis não terem contribuído significativamente para a 

equação, isto não significa que as mesmas não apresentaram um efeito significativo na 

ocorrência de deformação. Pois, quando testadas individualmente, as variáveis tiveram 

uma associação significativa à manifestação da característica. Apenas significa que não 

foram consideradas tão uteis como outras variáveis para a equação de regressão que foi 

obtida. 

Quanto à amostra arqueológica, nenhuma das variáveis, temperatura, duração e 

conteúdo em colagénio, mostraram ser uteis na previsão de deformação quando aplicado 

um modelo de regressão. Estes resultados não foram esclarecedores, pois a temperatura 

máxima da queima foi igual em todos os ossos arqueológicos e a duração da combustão 

não variou consideravelmente. Estudos futuros com uma maior variação de temperatura 

e duração poderão apresentar diferentes resultados.  

Aquando da observação das alterações dos ossos após a queima notou-se que a 

posição em que os mesmos foram colocados no forno parece ter influenciado as alterações 

térmico-induzidas (ATI). Por exemplo, o fémur e a tíbia, pousados sobre o seu lado 

posterior, acabaram por abater (Fig. 4.1; 4.2). Pelo contrário, a clavícula assenta 

totalmente no tabuleiro, o que poderá ser a razão pela qual não apresentou deformação 
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tão frequentemente. Por outro lado, o rádio, o úmero, a fíbula e a ulna (Fig. 2.2.4) 

deformaram muitas vezes lateralmente. Em complemento, a presença de deformação em 

alguns dos ossos arqueológicos apesar do baixo conteúdo em colagénio evidencia que 

além da ação da gravidade, existem propriedades inerentes ao osso, a forma do próprio 

osso e uma diferente distribuição do colagénio, que podem resultar em diferentes tipos de 

deformação (Paschalis, 1996; Zioupos et al., 1999; Collins et al., 2002; Turunen et al., 

2013). Os resultados sugeriram que apesar de contribuir de forma significativa para a 

ocorrência de DTI, em associação com outros fatores, quer relacionados com a queima, 

quer intrínsecos ao individuo/osso, o colagénio não é o fator mais influente. Uma futura 

análise, recorrendo aos espectros de FTIR-KBr obtidos e tendo em conta o conteúdo em 

carbonato (CO3
2-) e o índice de cristalinidade, também possíveis de calcular (Nagy et al., 

2008; Maspero et al., 2012), poderá ser pertinente. A avaliação do efeito dos outros 

componentes do osso no conteúdo em colagénio e destes na ocorrência de deformação 

poderá ajudar a explicar a grande variação de ATI, particularmente a deformação.  

 

 

Fig. 4.1. Esqueleto 24 (esquerda) e esqueleto 57 (direita) da CEI/XXI colocados no forno 

antes da queima. O fémur e a tíbia do esqueleto 24 foram colocados sobre o seu lado 

posterior. O fémur e a tíbia do esqueleto 57 foram colocados sobre o seu lado anterior.  

 

 

De notar que resultados diferentes podem ser obtidos para algumas das variáveis 

consideradas, se o tamanho da amostra for aumentado. Assim como em investigações 

anteriores, a ocorrência de DTI não foi detetada em ossos secos devido ao pequeno 
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tamanho das amostras (Baby, 1954; Binford, 1963; Whyte, 2001), também neste estudo 

o real efeito do conteúdo em colagénio pode não ter sido observado porque seria 

necessária uma maior panóplia de amostras apresentando maior variabilidade ao nível dos 

fatores aqui investigados. O mesmo problema pode ser apontado para a ausência de 

fraturas transversas em curva nos ossos queimados observados nesta análise.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2. Comparação da deformação térmico-induzida no fémur e na tíbia do esqueleto 

24 (esquerda) e do esqueleto 57 (direita) da CEI/XXI. Os ossos do esqueleto 24 colocados 

sobre o seu lado posterior acabaram por abater. 

 

1 cm 
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Como mencionado anteriormente, o objetivo desta investigação foi perceber se a 

ocorrência de DTI estava intimamente relacionada com o conteúdo em colagénio presente 

nos ossos. Assim, a queima de restos humanos esqueletizados de duas amostras 

provenientes de contextos distintos permitiu comparar dois conjuntos de ossos que 

teoricamente teriam um diferente conteúdo em colagénio. A amostra forense constituída 

por indivíduos provenientes da CEI/XXI acrescentou uma vantagem a este estudo pois 

continha informações relativas ao perfil biológico dos indivíduos. Desta forma foi 

possível avaliar a influência desses fatores na ocorrência de deformação. A queima 

experimental permitiu o controlo de parte da dinâmica da mesma – temperatura, duração 

e incremento de temperatura médio – e assim perceber o real efeito destes fatores na 

manifestação de deformação. O mesmo não é possível na queima de restos humanos num 

crematório, onde as exigências de cada esqueleto não permite implementar condições 

controladas (Gonçalves et al., 2011; 2014). Mais ainda, esta abordagem é vantajosa pois 

permite recriar eventos de queima em restos humanos reais, que de outra forma era difícil 

e, assim permite uma melhor e mais correta interpretação e extrapolação das alterações 

em comparação com outras espécies.  

O pequeno tamanho da amostra, a avançada idade dos indivíduos que constituíram 

a amostra forense, a pouca variação no PI e a falta de informação relativamente ao perfil 

biológico da amostra arqueológica são fatores que podem ter influenciado os resultados 

obtidos. Estudos futuros com amostras mais amplas, de diferentes períodos das quais se 

conhece o sexo, a idade e outras informações intrínsecas ao individuo, constituídas 

também por indivíduos mais jovens poderiam contribuir para resultados mais 

esclarecedores.  

A espetroscopia vibracional de infravermelho mostrou ser uma ferramenta útil na 

avaliação da composição do osso antes da queima. No entanto, não foi considerada toda 

a informação proporcionada pelos espetros de FTIR nesta investigação em particular, 

visto que o principal objetivo foi apenas associar o conteúdo em colagénio à ocorrência 

de DTI. Por outro lado, a espetroscopia de Raman tem apresentado importantes resultados 

na avaliação da composição óssea em restos humanos através do uso dos índices – 

mineral/matiz, carbonato/fosfato e cristalinidade (Morris e Mandair, 2011). O uso dos 

dois equipamentos poderá constituir um importante complemento para estimar a condição 

pré-queima dos restos humanos esqueletizados. Uma possível abordagem poderá passar 

pela avaliação dos diferentes índices antes da queima no sentido de os relacionar com o 

conteúdo em colagénio e desta forma tentar perceber qual a influência do mesmo na 
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variação dos índices depois da queima. Se de facto encontrada uma relação poderá ser 

possível estimar a condição pré-queima dos restos humanos. 
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5. Conclusão 

 

O principal objetivo desta investigação foi averiguar se o colagénio ósseo 

influencia de forma significativa a ocorrência de deformação térmico-induzida (DTI). 

Para tal, foram recolhidas amostras de osso antes da realização de uma queima 

experimental e controlada. Os resultados indicaram que o conteúdo em colagénio, apesar 

de importante, não influenciou da forma esperada a manifestação da característica e não 

foi tão útil para a equação como outras variáveis. Fatores, como a temperatura máxima e 

a duração da queima, mostraram contribuir de forma mais significativa. Assim, é lógico 

assumir que o proposto previamente relativamente à influência do teor em colagénio do 

osso antes da queima na ocorrência de DTI não é tao linear. Neste caso, uma distribuição 

do colagénio e o conteúdo de outros componentes no osso podem desempenhar um papel 

importante na forma como este se altera quando sujeito a uma fonte de calor. Outros 

fatores como a força da gravidade, a forma do osso e a posição em que este é queimado 

também carecem de uma melhor análise. Este trabalho teve também como objetivo inicial 

a análise de fraturas transversas em curva (FTC), no entanto esta característica não foi 

encontrada em nenhum dos ossos queimados.  

Futuras investigações recorrendo a uma mesma abordagem – análise de FTIR 

tendo em conta, para além do conteúdo em colagénio, o conteúdo em carbonato e o índice 

de cristalinidade e queima experimental controlada de esqueletos humanos identificados 

– em amostras mais amplas, serão importantes para esclarecer os resultados obtidos neste 

estudo. O complemento com recurso a outras técnicas de espetroscopia vibracional – 

Raman – poderá constituir um importante passo para no futuro obter uma técnica útil e 

objetiva para estimar a condição pré-queima de ossos humanos.  

Assim como em outros trabalhos científicos, os resultados aqui obtidos não 

constituem algo finito. Os conhecimentos adquiridos a partir desta pesquisa são bastante 

inovadores e contribuem para os ainda poucos mas cada vez mais frequentes estudos em 

ossos humanos queimados. Apesar de alguma reticência, no estudo e na análise deste tipo 

de restos humanos, são cada vez mais importantes as investigações nesta área. Restos 

humanos queimados são encontrados em contextos arqueológicos e em contextos 

forenses. Uma melhor compreensão é importante no entendimento das práticas e rituais 

funerários do passado. Estimar a condição dos restos antes da queima, bem como 

compreender as circunstâncias da morte, é particularmente importante no campo da 
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antropologia forense. Estudos similares ao discutido devem ajudar a estabelecer 

comparações e um melhor entendimento do tópico abordado nesta tese. 
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Apêndices  

 

Tabela A1. Análise da multicolinearidade das variáveis inicialmente consideradas para o 

modelo de regressão: temperatura máxima, duração da queima, incremento de 

temperatura (IT), sexo, idade à morte, período de inumação (PI), tipo de osso e conteúdo 

em colagénio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A2. Estatística descritiva e resultado do teste-t de Student tendo em conta as 

diferenças no incremento médio de temperatura da queima entre os indivíduos do sexo 

feminino e do sexo masculino. 

 

Variável Tolerância VIF 

Temperatura ,163 6,129 

Duração ,027 37,284 

IT ,026 39,925 

Sexo ,202 4,955 

Idade ,133 7,533 

PI ,186 5,383 

Tipo de osso ,995 1,005 

Conteúdo em colagénio ,826 1,210 

Grupo n Média 
Desvio 

padrão 
t Sig. 

Tamanho 

do efeito 

Feminino 96 6,458 1,179 
-3,567 < 0,001 0,266 

Masculino 98 7,236 1,802 


