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Resumo: Este relatório apresenta resultados preliminares do uso de metodologias distintas para a 
obtenção de dados craniométricos em dois crânios e uma mandíbula provenientes do sítio Toca do Gongo 
I, Piauí, Brasil, que estão sob a guarda da Fumdham. Foram utilizados paquímetro digital, compasso de 
pontas rombas e fita métrica de uso antropométrico e três a cinco medidas consecutivas por um único 
observador nesta primeira etapa. Foram obtidas duas medidas consecutivas com escâner 3D, por um 
único observador, apresentadas em conjunto nos resultados finais. No crânio de adulto foi observada a 
ausência de ossos, e obtido menor número de medidas. O frontal era caracteristicamente fugidio, ainda 
que não associado a alteração cultural não intencional pelo uso da cabeça como artefato. O crânio infantil, 
embora não descrito craniometricamente, apresentou depressão na região do frontal, próximo ao 
bregma, indicando possivelmente modificação de origem cultural. Palavras-chave: Craniometria, Toca do 
Gongo I, Fumdham, Macromorfologia osteológica. 

Abstract: This report presents preliminary results from the use of different methodologies to obtain 
craniometric data on two skulls and one mandible from the Toca do Gongo I site, Piauí, Brazil, which are 
under the custody of Fumdham. A digital caliper, a spreading caliper and a cloth measuring tape for 
anthropometric use and three to five consecutive measurements by a single observer were used in this 
first stage. Two consecutive measurements were obtained with a 3D scanner, by a single observer, 
presented together in the results. In the adult skull, the absence of bones was observed, and a smaller 
number of measurements was obtained. The frontal was characteristically elusive, although it was not 
associated with an unintentional cultural alteration due to the use of the head as an artifact. The infantile 
skull, although not described craniometrically, showed depression in the frontal region, close to the 
bregma, possibly indicating a change of cultural origin. Keywords: Craniometry, Toca do Gongo I, 
Fumdham, Osteological macromorphology. 
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Contexto da Pesquisa  

Este trabalho apresenta os resultados da obtenção de dados craniométricos e cranioscópicos 

dos esqueletos recuperados no sepultamento 1, no sítio Toca do Gongo I, Piauí, que estão sob a 

guarda da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham) (Silva, 2018). O objetivo da 

pesquisa deveu-se à verificação das causas de morfologias anômalas em crânios provenientes 

de sítios arqueológicos das regiões das Serras da Capivara e da Serra das Confusões, no Piauí, 

objeto de pesquisa no âmbito das prerrogativas da equipe do Instituto Nacional de Arqueologia, 

Paleontologia e Ambiente do Semiárido (Inapas) para maximizar o potencial de pesquisa das 

coleções de remanescentes humanos da Fumdham.  

Uma das formas de diagnosticar a presença de alterações morfológicas nos crânios 

selecionados, em especial na região do neurocrânio, com reflexos no viscerocrânio e vértebras 

cervicais, foi a caracterização macromorfométrica dos ossos cranianos, a partir das 

recomendações de mensuração sugeridas por White et al (2012).  

A interpretação arqueológica dos modos de vida dos povos indígenas que habitaram aquela 

região de serras no Piauí, entre 500 e 8000 anos AP, inclui interpretar as modificações corporais, 

notavelmente aquelas encontradas na cabeça. A origem dessas modificações (deformações) 

apresenta algumas hipóteses preliminares que formulamos: a) origem cultural intencional, 

vinculada à identidade e status social, procedida desde a infância, com uso de artefatos para 

essa modificação e comum em populações das Américas Andina e Central, região Norte do 

Brasil, Europa, África e Oceania; b) origem cultural não intencional, causada pelo uso da cabeça 

como instrumento para carregar cargas desde a infância; c) origem cultural não intencional, 

causada pelo transporte de recém-nascido e crianças em cestos ou amarradas ao corpo do 

adulto; d) origem cultural não intencional, ocasionada pelo uso de artefatos de adorno ou 

outros, na região do neurocrânio, desde a infância; e) origem natural, não intencional, 

ocasionada por processos tafonômicos, como observamos em crânios do sítio arqueológico Toca 

do Enoque, na Serra das Confusões, Piauí, ainda não incluídos em amostras de comparação. 

Por isso, a pesquisa partiu de modificações observadas a priori, que divergiam das morfologias 

dentro da anatomia normal, para uma verificação diagnóstica preliminar com base em 

metodologias da craniometria comparada, macromorfometria comparada e futuramente pela 
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morfometria geométrica comparada. O uso de instrumentos de medida representou um 

problema metodológico para o diagnóstico das modificações cefálicas, explanado neste artigo 

para que seja dado prosseguimento a comparações de amostras mais significativas, como as 

formadas após as escavações nos sítios arqueológicos descritos por Guidon, Vergne e Vidal 

(2009) e, incluindo crânios de outros sítios e de indivíduos infantis e adultos, em conjunto.   

O sítio Toca do Gongo I está localizado no município de São João, Piauí, região do semiárido 

nordestino, a 8o39’12”S e 42o31’50”W, com escavação iniciada pela missão francesa entre 1973  

e 1976. Teriam sido evidenciados 6 sepultamentos, com 4 deposições de corpos no solo e 2 em 

urnas funerárias (Maranca, 1976; Bernardo e Neves, 2009: 98; Cook e Souza, 2012). Artefatos 

líticos, tramas de fibras e cabelo encontravam-se em associação de alguns deles.  

Com a análise bioantropológica retrospectiva realizada por Cook e Souza (2012), o número 

mínimo de indivíduos foi novamente estimado (n=±20), considerando que neste sítio ocorreram 

ossos dispersos, misturados por fatores tafonômicos e sepultamentos primários, secundários, 

com inumações no solo e com recipientes cerâmicos servindo como urnas funerárias.  

Segundo Maranca (1976) e Cook e Souza (2012), uma amostra de carvão de fogueira associada 

ao Sepultamento 4 havia sido datada, sem calibração, em 2090 ± 110 anos AP (GIF-3223). A 

ausência de datações seriais de colágeno dos esqueletos impossibilitou determinar sua 

cronologia e contemporaneidade (Maranca 1976, apud Strauss et al., 2018:156).  

O crânio do indivíduo 1, sepultamento 1, pertence a um adulto e encontra-se exposto na sala de 

educação patrimonial no Museu do Homem Americano. Sua identificação na bibliografia foi 

possível pelas características morfológicas, alterações tafonômicas, número do sepultamento 

ao qual estava associado (Sepultura 1) e mensurações descritas em Prates (1974), Bernardo e 

Neves (2009) e Cook e Souza (2012), conquanto, sem a citação do número da sua etiqueta de 

registro institucional. O crânio do indivíduo 2, sepultamento 1, encontra-se na exposição de 

longa duração do Museu do Homem Americano e pertence a uma criança.   

Durante uma primeira etapa, realizada no laboratório de vestígios orgânicos da Fumdham, 

foram mensurados os crânios com instrumentos manuais mecânicos e digitais (GPM), que 

incluem o paquímetro digital, o compasso de pontas rombas e a fita métrica de uso 



SILVA, S. F. S. M. da; SOLARI, A. & SILVA, A. L. da. Medindo Crânios e Comparando Métodos: estudo preliminar de metodologias distintas 
para a obtenção de dados craniométricos e cranioscópicos em esqueletos do Sítio Toca do Gongo I (Primeira Parte) 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 29-67.  32 

antropométrico. Em uma segunda etapa, os crânios e mandíbulas foram escaneados pela equipe 

da Fumdham e mensurados digitalmente.  

Os resultados obtidos naquela nessa primeira etapa e apresentados neste trabalho referem-se 

a uma certa tipologia de medidas, enquanto os obtidos via escaneamento digital e após a 

renderização das imagens correspondem exclusivamente aos subtenses. Isso se deve à não 

disponibilidade do paquímetro de coordenadas (mecânico ou digital) para a obtenção desses 

tipos de medidas. O número de casas decimais nos valores das medidas obtido pela mensuração 

digital em 3D foi maior que os obtidos mecanicamente ou via instrumento digital. Os dados 

métricos são empregados em estudos de comparação inter e intrapopulacional, em estudos de 

migrações, microevolução humana e afinidade biológica, bioancestralidade geográfica, 

alterações patológicas e modificações de natureza cultural (intencional ou não intencional), 

cálculo de estatura, estimativa do sexo biológico, entre outros (Prates, 1974; Bernardo e Neves, 

2009; Cook e Souza, 2012). Naquela amostra, observou-se a presença de modificações 

morfológicas no neurocrânio do não adulto, com leves traços reminiscentes no adulto com, pelo 

menos, quatro hipóteses de causalidades possíveis para verificação futura, na perspectiva da 

formulação de diagnósticos diferenciais (Lawer, 2017; Mays, 2018).  

Características da coleção de remanescentes ósseos humanos da Toca do Gongo I 

A coleção antropológica de Toca do Gongo caracteriza-se, segundo Maranca (1976) e Cook e 

Souza (2012) pela presença de esqueletos de sepultamentos “diretos” e “indiretos”, isto é, de 

deposições simples ou primárias de corpos em covas no chão ou em deposições simples ou 

primárias com presença de corpos acondicionados em recipientes cerâmicos (urnas funerárias).  

Nos dois casos, foram observados esqueletos incompletos e ossos desarticulados, junto de 

poucos esqueletos articulados no contexto arqueológico. Cook e Souza (2012: 36) observaram 

as seguintes características na coleção: a) ossos com sedimentos de campo; b) ossos com sinais 

de conservação curativa pela presença de cera e adesivos; c) conjuntos de ossos de indivíduos 

diferentes (indicação de sepultamentos perturbados); d) estado de preservação variável, ossos 

com cor de “marfim”, duros, com aspecto de ossos “macerados recentemente”, com “partes 

moles ainda aderidas” e “alguns coloridos  por pigmento marrom escuro, sendo friáveis”; e) 

pouca informação sobre o contexto arqueológico; f) as bordas das “fraturas” (quebras) estavam 
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pouco intemperizadas, sugerindo “distúrbios recentes”; g) em “alguns ossos” havia “ocre”. As 

autoras observaram um certo número de ossos misturados nos diferentes sepultamentos, assim 

como esqueletos completos, caracterizando práticas de enterros secundários, frequentemente 

descritas para casos no Brasil. Uma parte dos ossos estava dispersa por perturbações tardias nos 

níveis arqueológicos. O Quadro 1 contém as principais características da coleção quanto aos 

dados de laboratório e de campo. 

Quadro 1. Dados de contexto arqueológico e de laboratório dos sepultamentos humanos do sítio Toca do 
Gongo I, Piauí, Brasil, sob a guarda da Fumdham (NMI>18 indivíduos, 6 sepultamentos) 

Sepultamento Dados contexto NMI Idade Sexo Remanescentes 
ósseos 

Dados 
paleopatológicos 

Referências 

Urna I   Fossa de 70 x 
110cm de 
diâmetro, 
crânio apoiado 
sobre ossos 
longos (sinais 
de 
secundarização)  

2 <25a  F Fragmentos de crânio 
e ossos longos, 4 
dentes  

Desgaste dentário, 2 
cáries (interproximal e 
cervical)  

Maranca 
(1976), 
Cook e 
Souza 
(2012) 

6-12a I (Intrusão): 21 
fragmentos ósseos, 
incluindo clavícula. 

Sem observações. 

Urna II  Ossos muito 
danificados, 
deposição 
perturbada. 

2 12-
16a 

I 
 

3 fragmentos de 
crânio, 17 fragmentos 
de ossos do esqueleto 
infracraniano, 25 
dentes; Ind.2  

Não observadas 
alterações patológicas 

Maranca 
(1976), 
Cook e 
Souza 
(2012) 

A I (Intrusão): 3 
fragmentos de 
costelas, diáfises 
metacarpais, corpo 
vertebral e lado direito 
de mandíbula, raízes 
do terceiro molar 
inferior direito 
presentes. 

 Fratura cicatrizada de 
costela, perda ante 
mortem do primeiro e 
segundo molares 
inferiores direitos. 

Urna III 
(Sepultura 4) 

Fossa de 
70x110cm, 
“secundário” 
(sinais de 
manipulação 
óssea?) 

2 J I Ossos fragmentados   Sem observações Maranca 
(1976); 
Cook e 
Souza 
(2012) 

7a I Fragmentos de crânio 
e 22 dentes. 

Não observada 
presença de cárie. 

Sepultura 1 Fossa de 
65x50cm, 
esqueleto 
principal 
fletido, 
parcialmente 
desarticulado, 
com tórax, 
pelve e ossos 
dos membros 
em conexão 
anatômica, 
presença de 
fogueira, 
remanescentes 
de mais 5 
indivíduos em 

6 7a  I  Ind. 1: Crânio com 
cabelo, mandíbula 
erodida; 6 dentes 
anteriores perdidos 
post mortem; crânio, 
mandíbula e ossos de 
um membro superior 
sem conexão 
anatômica, coluna 
vertebral, pelve e 
fêmures articulados;  

Ind. 1: presença de fios 
de cabelo aderidos no 
parietal direito, cárie 
interproximal, 
hipoplasias de esmalte 
nos incisivos e molares 
permanentes, alteração 
do esmalte indicando 
doença metabólica, 
assimetria do 
neurocrânio, com 
achatamento ao redor 
das bossas frontais e 
asterion esquerdo, com 
sutura sagital e coronal 
deprimidas; sutura 
escamosa esquerda 

Maranca 
(1976), 
Cook e 
Souza 
(2012); 
Prates 
(1974), 
Bernardo e 
Neves 
(2009) 
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associação 
(deposição 
simples 
perturbada e 
com intrusões) 

projetada para fora por 
processo tafonômico;     
     

35-
50a 

I/M  Crânio (sem conexão 
possível), ossos de um 
membro superior, 
escápulas, vértebras 
T4 a T9, pelve e 
membros inferiores 
(exceto patelas e 
grande parte dos 
ossos de mãos e pés); 

o crânio estava  bem 
preservado, sem 
temporal e arco 
zigomático esquerdo, 
suturas sagital e 
coronal fechadas, 
impressões dos 
corpúsculos de 
Pachione marcadas, 
parte do temporal 
esquerdo e todos os 
dentes perdidos post 
mortem, presença de 
processos tafonômicos 
por intemperização e 
água, 4 molares 
superiores perdidos 
ante mortem, cavidade 
apical no segundo pré-
molar esquerdo, fratura 
consolidada dos nasais, 
vômer desviado para o 
lado direito, conchas 
nasais esquerdas 
hipertrofiadas, 
margens sagitais dos 
parietais com 
porosidade por 
atividade periosteal, 
elevação superficial e 
densa do frontal junto 
do bregma por 
inflamações antigas e 
recentes por processos 
locais 

27-
30a 

M Robusto, 1,65m altura, 
ossos articulados em 
campo 

Lesões cicatrizadas, 
avulsão cicatrizada de 
epicôndilo do úmero 
direito (arremesso), 
osteocondrite na face 
superior do acetábulo 
direito e epicôndilo 
medial da tíbia 
esquerda, osteofios 
marginais nas vértebras 
L5 e S1, facetas de 
agachamento, faceta 
sub-talar posterior no 
calcâneo direito, 
fraturas irregulares por 
queda sobre os pés, 
osteófitos no calcâneo 
e metatarsiano 1 

A F(?)  1 mandíbula 
fragmentada 

Perda dentária ante 
mortem; 

A I  Escápula pequena e 
escura 

Escápula delgada e 
inserções musculares 
marcadas (envelhecida) 

6a I 1 costela Sem observações 
Sepultura 2 Fossa de 60cm, 

associada com 
fogueira, 

2 4a I Crânio sem face e 
base; 12 dentes; sacro, 
2 vértebras lombares e 

3 ou 4 dentes com cárie, 
em faces lisas, pits e 
fissuras; depressão pós-

Maranca 
(1976); 
Cook e 
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esqueleto 
principal em 
decúbito 
lateral, fletido, 
parcialmente 
desarticulado 
(deposição 
simples 
perturbada) 

epífises; ossos de cor 
marrom, bem 
preservados; cabelo 
preservado.  

coronal e ossos 
intersuturais na sutura 
lambdática. 

Souza 
(2012) 

6a I 2 caninos decíduos, 1 
incisivo central 
superior. 

Sem alterações 
patológicas 

Sepultura 3 Fossa de 
70x75cm, 
associada a 
restos de 
fogueira, 
esqueleto 
principal 
articulado, 
crânio sobre o 
tórax, em 
decúbito lateral 
esquerdo, 
fletido 
(deposição 
simples, 
parcialmente 
perturbada, 
com intrusões 
de ossos de 3 
indivíduos) 

4 50a M  Crânio, mandíbula, 
vértebras com tecidos 
moles, 5 incisivos 
rearticulados;  

Indivíduo envelhecido, 
com suturas coronal, 
sagital e lambdática 
fechadas, periostite 
cicatrizada entre as 
linhas temporais, 7 
molares e 3 incisivos 
perdidos ante mortem, 
abcessos apicais no 1 
molar inferior direito, 
terceiro molar superior 
esquerdo, drenagem 
para o seio maxilar por 
fístula, reabsorção dos 
alvéolos dos incisivos 
centrais inferiores e de 
um primeiro molar, 
cárie em 6 dentes 
(inter-proximais e 
cervicais, pouco 
desgaste oclusal, 3 
molares com desgaste 
próprio pela falta dos 
oponentes, desgaste de 
incisivo inferior direito 
e canino inferior direito 
pelo uso de tembetá, 
desgaste lingual dos 
incisivos  e mordida 
aberta 

Maranca 
(1976); 
Cook e 
Souza 
(2012) 

A I Úmero, rádio e ulna 
esquerdos, com partes 
moles, jovem  

 Inserções musculares 
pouco rugosas, 
labiamento proximal do 
úmero, labiamento 
distal da ulna, exostose 
na incisura troclear da 
ulna 

40-
45a 

F Alguns ossos de cor 
marrom, ossos 
fragmentários 

Sulco sub-auricular 
largo e rugoso (partos), 
osteofitose na coluna 
vertebral, fratura de 
compressão cicatrizada 
na T12, osteofitose na 
T11 e L1, nódulos de 
Schmorl em t11 e T12, 
ligamentos vaginais no 
meio das diáfises dos 
metacarpianos 
alterados, ossos de 
mãos e pés com 
entesopatias (artrite 
reumatoide pela 
confecção de redes), 
presença de faceta de 
dorsiflexão nas 
articulações 
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matatarsofalangeanas 
(postura de joelhos) e 
esporão calcâneo 
(intensa deambulação) 

10a I Incisivo superior, 
canino inferior, pré-
molares. 

Incisivos e caninos não 
erupcionados, coroas 
de pré-molares sem 
patologias.  

 a=anos, A=adulto, J=jovem, F=feminino, M=masculino, I=indeterminado 

Cook e Souza (2012: 33) fizeram a seguinte consideração sobre os ossos de Toca do Gongo I: 

“Embora haja poucos esqueletos no Gongo e a sua preservação não esteja boa, o presente 

trabalho se propõe a apresentar uma descrição detalhada dos mesmos, proporcionando dados 

sobre sua saúde e outros aspectos da biologia esquelética”. Empregaram uma metodologia que 

teria resultado em: a) separação e identificação de todos os materiais, considerando as etiquetas 

de identificação já existentes na coleção; b) limpeza com escovas macias, quando necessário; c) 

associação de ossos avulsos aos seus esqueletos de origem; d) observação das principais 

alterações tafonômicas nos ossos; e) estimativa do número mínimo de indivíduos em cada 

“conjunto funerário” ou “unidade de coleta” em campo; f) descrição dos principais aspectos 

paleopatológicos, como os indicadores inespecíficos de estresse, sinais de trauma, patologias, 

variações morfológicas mais importantes; g) realização de algumas medidas, como o cálculo da 

estatura. Não foi feita a reintegração de fragmentos ósseos (conservação curativa), o que 

justificou a ampliação das análises no futuro.  

Perfil bioantropológico da amostra 

O perfil bioantropológico, que compõe o conjunto expandido de informações dentro de um 

processo de diagnose paleopatológica (Lawer, 2017; Mays, 2018) da amostra, foi estimado 

parcialmente, pela determinação macroscópica do sexo e idade, conforme as recomendações 

de Acsadi e Nemeskeri (1970, figura 16 apud Buikstra e Ubelaker, 1994: 20, figura 4) e Meindl e 

Lovejoy (1985 apud Buikstra e Ubelaker 1994: 32-38). Outros itens, como estatura, patologias, 

traumas, anomalias e caracteres odontológicos serão revisados em uma próxima etapa. 

Algumas inferências diagnósticas interpretativas foram feitas por Cook e Souza (2012) e constam 

no Quadro 1. As abordagens naquele primeiro momento da pesquisa incluíram aspectos 

comparativos com manuais que não fizeram inclusão da abordagem biológica, focada nas 

análises histológicas/microbiológicas e bioquímicas.  
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O material ósseo humano estudado inclui: a) um crânio de adulto pertencente ao indivíduo 2, 

sepultamento 1, recuperado em 1973 e acondicionado em vitrine da sala de exposição 

temporária para fins de educação patrimonial, ao lado do Museu do Homem Americano, com 

etiqueta n. 84020; b) um crânio e mandíbula de não adulto, indivíduo 1, sepultamento 1, 

exposto em vitrine do segundo andar da exposição de longa duração do Museu do Homem 

Americano, com etiqueta n. 55291. 

a) Crânio, indivíduo 2, sepultamento 1, etiqueta n. 84020 (Toca do Gongo I): 

Neste contexto, trata-se de um crânio de indivíduo adulto (30 a >35 anos), masculino (Figura 1). 

A idade e o sexo foram determinados conforme as recomendações de Buikstra e Ubelaker 

(1994), Brothwell (1981); Cox et al. (2008) e White, Black e Folkens (2012). Foram observadas as 

características relacionadas ao crescimento e envelhecimento ósseo nos graus de 

fechamento/calcificação das suturas cranianas, da sincondrose esfeno-occipital. O sexo foi 

determinado pelos graus de desenvolvimento das características cranianas descritas em 

Buikstra e Ubelaker (1994: 19-21) e White, Black e Folkens (2012: 410-415). Cook e Souza (2012) 

ampliaram o intervalo etário, sugerindo uma idade entre 35 e 50 anos, pois apresentava 

fechamento completo das suturas sagital e coronal, com grandes impressões das granulações 

(corpos) de Pacchioni. 

O crânio apresenta a região do arco superciliar bem desenvolvida, com glabela moderadamente 

saliente, frontal fugidio, inclinado para trás (grau 4 de Buikstra e Ubelaker, 1994). A região da 

protuberância occipital externa é saliente, com linha suprema desenvolvida, com linha nucal 

suprema desenvolvida (grau 4 de Buikstra e Ubelaker, 1994). O processo mastoide apresenta-se 

desenvolvido e a margem supraorbitária espessa (ambos entre graus 4 e 5 de Buikstra e 

Ubelaker, 1994). Os graus dessas características morfológicas, que podem ser observadas na 

Figura 1 (a - f), são recorrentes, mas não exclusivas, em indivíduos do sexo biológico masculino. 

Uma característica peculiar está nos nasais possivelmente fusionados entre si (hipoplasia nasal 

associada ou não a cromossopatias: à trissomia do cromossomo 21; e associável à 

ancestralidade afro-caribenha, segundo Cicero et al. 2005 e Martins e Barra, 2009), fratura ou 

anomalia, compondo um único elemento ósseo afilado. Essa morfologia aparece também nos 

nasais do esqueleto 1, sepultamento 7, do Engenho Jaguaribe, Abreu e Lima, Pernambuco 

(Oliveira, 2019).  Segundo Cook e Souza (2012: 38), ao examinar um dos crânios de adulto da 
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sepultura 1 de Toca do Gongo, concluíram que essa remodelação representa uma fratura bem 

consolidada dos dois ossos nasais, com depressão da ponte nasal, com vômer desviado para o 

lado direito e as conchas nasais, do lado esquerdo, hipertrofiados.  

Trata-se de provável cicatrização, após fratura, causada por golpe (vômer voltado à direita) ou 

hipoplasia relacionada a alguma cromossopatia ou outra variação. As bordas da abertura nasal 

anterior, incluindo a espinha nasal anterior, apresentam quebras post mortem. Essa diagnose 

preliminar parece adequada, considerando a remodelação dos nasais e suas vistas em perfil 

(Figura 2). Entretanto a remodelação final ainda demanda análise sob uma perspectiva da 

biologia da lesão (micromorfologia e histologia do aspecto dos calos ósseos e do 

reposicionamento dos nasais dentro da cavidade nasal) ou achado hipoplásico (diagnóstico da 

cromossopatia), ou ainda uma variação anatômica com ausência de formação de um dos nasais 

ou fusão congênita, considerando a ausência de sutura internasal na base desses ossos e a 

reabsorção total de grande parte dos nasais.  

O estado de conservação do crânio apresenta as seguintes características de alterações post 

mortem: ausência do zigomático esquerdo (95%); ausência do zigomático direito (95%), 

processo zigomático direito do frontal, temporal direito, porção da escama do temporal 

esquerdo, côndilos occipitais, porção do processo jugular e margem mastoidea direita do 

occipital, de parte da porção basilar do occipital; perda de porção do ângulo mastoideo do 

parietal direito; de parte do processo zigomático da maxila direita; de porções maxilares e nasais 

das margens laterais e superior da abertura nasal; e perda das eminências alveolares dos 

incisivos, caninos e pré-molares; perda ante mortem do segundo e terceiro molares superiores 

e do primeiro e do terceiro molares superiores esquerdos; e post mortem dos incisivos 

superiores direitos, canino, pré-molares e primeiro molar superior direitos e dos incisivos, 

canino, pré-molares e segundo molar superiores esquerdos. A superfície exocraniana do parietal 

direito e porção direita do occipital apresentam degradação, com formação de microfissuras e 

perda de substância óssea do tecido compacto superficial da díploe, com característica de 

exposição a ação de intempérie (Figura 1b, 1f).  

Nas órbitas foi observada incisura supraorbitária bilateral. No frontal as linhas temporais são 

moderadamente desenvolvidas e no occipital, a região da musculatura nucal apresenta-se 

também com moderado desenvolvimento, com inio saliente (Figura 1a). 
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Figura 1: Crânio, ind. 2, sep.1, etiq. 84020, Toca do Gongo I: a) norma anterior, b) norma lateral direita, c) 
norma lateral esquerda, d) norma posterior, e) norma superior, f) norma inferior. Fonte: Fumdham, 2019. 

 
Figura 2: Detalhe dos ossos nasais (norma anterior e laterais) do crânio do esqueleto 2, sepultamento 1, 
etiq. 84020, Toca do Gongo I. Fonte: Fumdham, 2019.  
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b) Mandíbula, indivíduo 2a, sepultamento 1, Toca do Gongo I: 

Esta mandíbula está representada pela porção esquerda do ramo e corpo, apresentando perda 

dentária generalizada ante mortem. Não pode ser articulada ao crânio do indivíduo 2, 

sepultamento 1, muito embora esteja acondicionada como pertencente a este indivíduo. Foi 

descrita por Cook e Souza (2012) como pertencente a um indivíduo feminino, com ângulo 

goníaco aberto e inserções musculares marcadas (Figura 3).   

 
Figura 3: Mandíbula de indivíduo adulto, feminino (?), sepultamento 1, Toca do Gongo 1. Fonte: 
Fumdham, 2019. 

 

c) Crânio e mandíbula, indivíduo 1, sepultamento 1, Toca do Gongo I, etiq. n. 55201 e 55291: 

Na exposição de longa duração do Museu do Homem Americano, esse material apresenta a 

etiqueta com os seguintes dados: “Crânio de um adolescente proveniente de uma sepultura 

escavada no sítio Toca do Gongo I. Sobre ele havia uma grande camada de coloração cinza-claro 

misturada com folhas secas e um feixe de fibras vegetais. A ocupação humana neste sítio tem 

uma antiguidade de 2100 anos”. Crânio e mandíbula estavam articulados. Esta última apresenta 

sinais de restauração com uso de adesivo. Uma camada de Paralóide B72 reveste os ossos do 

crânio e a mandíbula.  



SILVA, S. F. S. M. da; SOLARI, A. & SILVA, A. L. da. Medindo Crânios e Comparando Métodos: estudo preliminar de metodologias distintas 
para a obtenção de dados craniométricos e cranioscópicos em esqueletos do Sítio Toca do Gongo I (Primeira Parte) 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 29-67.  41 

O crânio (Figura 4) encontra-se em bom estado de conservação, com presença de fios de cabelo 

(lisótrico) ainda aderidos na superfície do parietal direito (Figura 4b). A análise dos caracteres 

morfológicos cranianos não possibilitou inferir o sexo. A idade pôde ser calculada entre 7 anos 

± 2 anos e 9 anos ± 2 anos pelo desenvolvimento dentário, segundo Ubelaker (1999 apud White 

et al, 2012: 386, Fig. 18.2), encontrando conformidade com a idade de cerca de 7 anos estimada 

por Cook e Souza (2012: 37). Essa idade está no intervalo etário classificado como criança (3 a 

12 anos), segundo White et al (2012: 385).  

 
Figura 4: Crânio, indivíduo 1, sepultamento 1, et. 55291, Toca do Gongo I: a) norma anterior, b) norma 
lateral direita, c) norma lateral esquerda, d) norma posterior, e) norma superior, f) norma inferior. Fonte: 
Fumdham, 2019.  

Na maxila e mandíbula (Figura 5), o incisivo permanente superior central esquerdo encontra-se 

rearticulado invertido, ocupando o alvéolo para o incisivo superior direito (ausente). Observa-

se perda post mortem dos incisivos inferiores permanentes centrais e lateral direito, de parte 

do primeiro molar inferior decíduo esquerdo, segundo molar decíduo inferior esquerdo e dos 

dois primeiros molares inferiores permanentes. O alvéolo para o incisivo superior central 

permanente esquerdo encontra-se vazio. Os segundos molares permanentes superiores e 

inferiores, em desenvolvimento, encontram-se inclusos. A persistência dos molares e caninos 

decíduos superiores e inferiores indicam idades entre 7 e 9 anos, com erros de ± 2 anos (White 
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et al, 2012:386). A presença de um incisivo central superior permanente e dos incisivos 

permanentes inferiores indicam que o indivíduo, de ancestralidade americana estimada pela 

ocorrência de incisivo em forma de pá possui idade entre 8 e 9 anos ± 2 anos. O aparecimento 

das coroas dos caninos superiores permanentes nos alvéolos para os incisivos laterais 

permanentes pode indicar que tanto incisivos laterais superiores quanto os caninos superiores 

poderiam erupcionar conjuntamente, em espaço ósseo remodelado para atender sobreposições 

dentárias por anomalia de posição - linguoversão, vestibuloversão. Dois alvéolos vazios acima 

dos alvéolos dos caninos permanentes, ainda em crescimento, podem indicar a perda ante 

mortem de dois caninos decíduos superiores, possibilitando a inferência da idade de 7 anos ± 24 

meses. Não foram observados desgastes significativos nas faces oclusais dos dentes 

permanentes. Os dentes decíduos apresentaram desgaste moderado nas mesmas faces, 

evidenciado pela presença de ilhotas de dentina exposta. 

      

Figura 5: Detalhe da maxila (esquerda) e mandíbula (direita), com dentes em norma oclusal, com perdas 
post mortem, Ind. 1, sep. 1, et. 55201, Toca do Gongo I: Fonte: Fumdham, 2019). 

Segundo Cook e Souza (2012), o sepultamento 2 do Toca do Gongo I continha remanescentes 

de 2 crianças, uma de cerca de 4 anos de idade e com crânio incompleto (ausência de face e 

base) e uma criança de cerca de 6 anos, representada por 2 caninos decíduos e um incisivo 

central superior. A criança menor apresentava depressão pós-coronal (pós-bregmática) e ossos 

wormianos (lambdáticos, intersuturais) na sutura lambdática. Essa característica pode ser 

observada no crânio completo 55291 do indivíduo 1, sepultamento 1. Entretanto, as autoras 

descrevem no sepultamento 1, entre os 6 indivíduos aí estimados, uma criança de 

aproximadamente 7 anos. O crânio apresenta cabelo, mandíbula friável e erodida, perda post 

mortem de 6 dentes anteriores, cáries inter-proximais associadas a um tipo de dieta; desgaste 
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das cúspides, expondo a dentina; “muitas” hipoplasias lineares leves nos terços central e cervical 

dos incisivos permanentes e nos terços centrais dos primeiros molares permanentes. As 

superfícies de esmalte pardas e mal calcificadas, especialmente nos terços centrais das coroas, 

sugeririam “distúrbios repetitivos no metabolismo por volta dos 4 anos de idade”. Assim, o 

crânio 55291 pertence ao conjunto de indivíduos relacionados ao sepultamento 1, e não ao 

sepultamento 2.   

Outra característica peculiar no crânio 55291, registrada por Cook e Souza (2012), foi a 

assimetria do neurocrânio, com áreas ao redor das bossas frontais e asterion esquerdo 

“achatadas” (comprimidas); a área em torno da sutura escamosa esquerda encontrava-se 

projetada para fora, possivelmente por causa tafonômica; as suturas coronal e sagital estavam 

deprimidas. Essa modificação craniana também aparece no indivíduo 1 do sepultamento 2 (4 

anos de idade).  

Métodos e técnicas: os dados craniométricos e cranioscópicos 

Os dados métricos e morfológicos foram obtidos conforme as recomendações específicas de 

Buikstra e Ubelaker (1994: 69-78), Cox et al. (2008: 432-442), Brothwell (1981: 79-84; 90-98) e 

White et al (2012: 54-59; 96-98).  

Em uma primeira etapa de laboratório, as medidas foram obtidas com instrumentos para 

mensuração óssea digitais e não digitais: (ced) compasso de espessura digital (Digital Caliper 

Gage, iGaging, Serial. No. 12000518), (pd) um paquímetro digital (Mitutoyo Digimatic Caliper, 

Code No. 500-144, Serial No. 0026308, 150mm), (pn) um paquímetro não digital (Mitutoyo, 

150mm), (gm) um goniômetro não digital (Loyal Protractor No. 5001, 180º), (gm) um goniômetro 

não digital (Carci, 360º), (fm) uma fita métrica não digital (Medical, 150mm), (ost) uma tábua 

osteométrica (osteômetro), sem marca, não digital.   

Na segunda etapa, os crânios foram escaneados superficialmente com um escâner de captura 

3D, Artec Spider, na Fumdham. O aparelho usa a tecnologia de Luz Estruturada para realizar a 

captura do objeto. Os dados brutos do escâner foram processados no software Artec Studio 14, 

onde foi criada a malha de polígonos que formou a superfície do modelo (Figuras 7 e 8). Por fim, 

as medidas foram feitas no software Geomagic Design X. Ainda em relação às medidas de 
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subtenses, foi feita a análise dos ângulos para todas as medidas, garantindo estarem com o 

ângulo de 90º entre a linha de máxima distância até a superfície óssea (subtense) e a linha da 

corda. 

Foram obtidas as medidas cranianas, com 5 mensurações consecutivas por um primeiro 

observador para pd, fm e ced e 2 mensurações consecutivas por um segundo observador para 

escâner 3D (Quadro 2; Figuras 6, 7 e 8):  

Quadro 2: Relação das medidas, abreviaturas e instrumentos usados nos crânios da amostra do Gongo. 

Abreviatura Medida Instrumento 
Número de 

observadores/ 
e de medições 

1CFR Corda frontal (nasion-bregma) pd e esc 3d 1/5 e 1/2 
2CPR Corda parietal (bregma-lambda) pd e esc 3d 1/5 e 1/2 
3COC Corda occipital (lambda-opistion) pd e esc 3d 1/5 e 1/2 
4AFR Arco frontal (nasion-bregma) fm 1/5 
5APR Arco parietal (bregma-lambda) fm 1/5 
6AOC Arco occipital (lambda-opistion) fm 1/5 
7SFR  Subtense nasion-bregma  esc 3d 1/2 
8SPR Subtense bregma-lambda esc 3d 1/2 
9SOC Subtense lambda-opisthion esc 3d 1/2 
10LFRMN Largura frontal mínima – frontotemporale-

frontotemporale  
pd 1/5 

11LFRMX Largura frontal máxima – stephanion-stephanion pd 1/5 
12DBB Distância basion-bregma ced 1/5 
13DBN Distância basion-nasion ced 1/5 
14DBL Distância basion-lambda ced 1/5 
15DBP Distância basion-prosthion ced 1/5 
16CMC  Comprimento máximo do crânio – glabela-

opisthocranion  
ced 1/5 

17LMC Largura máxima do crânio – bi-euryon ced 1/5 
18DBA Distância bi-asterion pd 1/5 
19LFS Largura facial superior – bi-frontomalare temporale pd 1/5 
20LBZ Largura bizigomática - bi-zygion  ced 1/5 
 21LBPT  Largura bi-pterion  ced 1/5 
 22LBJ  Largura bijugale ced 1/5 
23LBPO Largura bi-porion ced 1/5 
24LBM Largura bi-mastoideale pd 1/5 
25LBA Largura bi-auriculare ced 1/5 
26LBC Largura bi-condylion superior ced 1/5 

pd=paquímetro digital; esc 3d= escâner 3d; fm=fita métrica; ced=compasso de espessura digital 
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Figura 6: Diagrama esquemático com as medidas e pontos craniométricos no plano sagital. Crânio etiq. 
84020, Toca do Gongo I, norma lateral esquerda (Desenho: Monteiro, 2019). 

 
Figura 7: Diagrama esquemático com as medidas e pontos craniométricos bilaterais, passíveis de 
mensuração. Crânio etiq. 84020, Toca do Gongo I, norma anterior (Desenho: Monteiro, 2019). 
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Figura 8: Diagrama esquemático com as medidas e pontos craniométricos bilaterais, passíveis de 
mensuração. Crânio etiq. 84020, Toca do Gongo I, norma inferior (Desenho: Monteiro, 2019). 

Na mandíbula foram obtidas as seguintes medidas, com cinco momentos de observação por um 

primeiro observador: 1AM altura do mento – infradentale-gnathion (pd); 2ACM altura do corpo 

da mandíbula (pd); 3LCM largura do corpo da mandíbula (pd); 4DBG distância bigonial – gonion-

gonion (pd); 5LBCL largura bicondilar – condylion laterale - condylion laterale (pd); 6LMIRD 

largura mínima do ramo direito (pd); 7LMIRE largura mínima do ramo esquerdo (pd); 8LMARD 

largura máxima do ramo direito (pd); 9LMARE Largura máxima do ramo esquerdo (pd); 

10AMRDL  altura máxima do ramo direito – condilar (pd); 11AMRDC altura máxima do ramo 

direito – coronóidea  (pd); 12AMREL altura máxima do ramo esquerdo – condilar (pd); 13AMRED 

altura máxima do ramo esquerdo coronóidea (pd); 14CM comprimento mandibular (fm); 

15LMM largura mentale-mentale (pd); 16ÂMD ângulo mandibular direito (gm); 17ÂME ângulo 
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mandibular esquerdo (gm).  Não foi usada aqui a mensuração indireta sobre imagem 3D 

renderizada da mandíbula infantil e de adulto do mesmo sítio. Essas medidas mandibulares 

foram incluídas neste artigo, mas não analisadas de forma exclusiva.  

Em uma terceira etapa, foram empregadas algumas medidas das etapas anteriores para uma 

aproximação da ancestralidade biogeográfica do crânio do indivíduo 2, sepultamento 1 (adulto) 

com o método do AncesTrees.  

O AncesTrees é um método específico para a estimativa de ancestralidade. Ele é o produto de 

um trabalho realizado por Navega et al. (2015), a partir dos métodos propostos por Hefner 

(2009) e Hefner e Ousley (2014) e pelos aportes dos autores de aplicativos de computador como 

FORDISC e CRANID. Desta forma, Navega et al. (2015), utilizaram como referência amostral 1734 

crânios da série craniométrica de Howells (1973; 1995). Estes indivíduos foram organizados em 

seis grupos ancestrais: Africano, Austro-Melanésio, Leste Asiático, Europeu, Nativo Americano 

e Polinésio, sendo empregados vinte e três aspectos morfoscópicos.  

Para as análises apresentadas neste artigo, foram consideradas as médias aritméticas dos 

resultados obtidos pelas medições entre pontos craniométricos realizadas por um observador 

em cinco momentos distintos, conforme Tabela 1. Esses dados foram lançados no aplicativo e o 

AncesTrees empregando o algoritmo Random Forest realizou a combinação com os grupos 

ancestrais possíveis.  

No crânio do indivíduo 2, sepultamento 1, adulto, entre os caracteres não métricos 

(epigenéticos), observados estão: presença de sutura infraorbitária completa, presença de 

incisura supraorbital, presença de ossículo asteriônico e canal condilar. No crânio do indivíduo 

1, sepultamento 1, não adulto, estão presentes os seguintes traços não métricos (Brothwell 

1981: 94): osso da incisura do parietal esquerdo, ossículo da escama-parietal esquerdo, ossículo 

do asterion, bilateral (Figura 9), ossículo lambdoide, na porção esquerda da sutura. Observa-se 

presença de incisura supraorbitária, órbita direita (Buikstra e Ubelaker, 1994) e forame 

supraorbitário completo na órbita esquerda (Brothwell, 1981). Neste crânio, observa-se 

assimetria no occipital e depressões pré-bregmática e pós-bregmática na região do frontal, 

possivelmente associada a remodelação não intencional durante o crescimento do crânio 

(Figura 10).  
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Figura 9: Detalhe do crânio não adulto do ind. 1, sep. 1, em norma lateral esquerda, com ossos 
intersuturais na sutura escamosa esquerda e porção da sutura lambdática, do lado esquerdo (asterion), 
traços não métricos. Fonte: Monteiro, 2019; Fumdham, 2019). 

 
Figura 10. Crânio de criança, indivíduo 1, sepultamento 1, Toca do Gongo I, et.  55291, em norma lateral 
direita. Em A: as setas indicam superfícies com sinais de depressão óssea; B: os círculos indicam as áreas 
com depressão e as setas as áreas distendidas Fonte: Fumdham, 2019. 

Duas hipóteses preliminares podem ser formuladas a partir da observação das Figuras 4 e 10: a) 

a modificação craniana, de origem cultural, deve ter sido ocasionada pela forma de fixação e 

transporte do recém-nascido por tempo não determinado, com recorrência em, pelo menos, 

três indivíduos inumados no Toca do Gongo I; b) a modificação craniana pode estar relacionada 

ao uso da cabeça como apoio para transporte de materiais relacionados à prática de subsistência 
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ou rituais desde a infância (Sofaer, 2006: 82). Outras hipóteses incluem modificação de origem 

hereditária; deformação ocasionada durante o parto (assimetrias do neurocrânio); em 

decorrência de técnicas de parto; modificação cultural intencional (hipótese fraca, considerando 

que os adultos não apresentam mais essa modificação de forma clara); e modificação por fatores 

tafonômicos, possível em alguns casos, como a projeção da escama do occipital nos infantis. 

Essas modificações cranianas culturais não intencionais são objeto de um artigo que está sendo 

desenvolvido pelos autores deste texto. Neste caso, a assimetria observada nos três 

neurocrânios de Toca do Gongo I e Pedra do Caboclo denotam uma modificação possivelmente 

não intencional, considerando que as remodelações afetam determinadas regiões do crânio 

(frontal, região bregmática e região lambdática), de forma assimétrica (ocorre assimetria na 

circunferência craniana), mas recorrente em idades que variam de <4 anos a idade adulta e 

realizadas com uso de artefatos ou dispositivos de transporte de recém-nascidos e crianças e/ou 

por hábito também cotidiano do transporte de carga usando a cabeça como artefato de 

sustentação, como exemplificado por Sofaer (2006). 

Resultados preliminares  

Nesta primeira etapa do estudo métrico, foram obtidas 26 medidas cranianas e 17 medidas 

mandibulares, coletadas por um observador em 5 momentos de mensuração, com instrumentos 

digitais e não digitais e por um segundo observador em 2 momentos com instrumento digital do 

tipo escâner 3D (medidas indiretas sobre imagem 3D renderizada). Os dados métricos em mm, 

como cordas, arcos, distâncias, alturas, larguras, comprimentos, subtenses, larguras e ângulos 

foram registrados na Tabela 1 e nos Gráficos 1 a 4. O crânio de adulto (indivíduo 2, sepultamento 

1) não possibilitou a obtenção de todas as medidas devido ao seu estado de preservação, 

caracterizado pela falta de regiões importantes, como os zigomáticos e o temporal esquerdo, 

impossibilitando a obtenção de larguras máximas abaixo do frontal. 
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Tabela 1: Dados métricos obtidos com instrumentos digitais e não digitais nos crânios e mandíbulas da 
Toca do Gongo I, indivíduos 1 e 2 do sepultamento 1, por um único observador em 5 momentos de 
mensuração e por um segundo observador em 2 momentos com escâner 3D sobre imagem renderizada 
3D (*): 

Medidas Crânio indivíduo 2, sepultamento 1, adulto 
(etiq.84020) - esparso 

Crânio indivíduo 1, sepultamento 1, infantil (etiq. 
55291) 

 OB1A OB1B OB1C OB1D OB1E OB1A OB1B OB1C OB1D OB1E 
Crânios           
1CFR 103,26 103,82 104,18 104,18 103,66 99,71 100,15 100,15 100,16 100,16 
1CFR* 104.1751 103.9773 - - - 99.8569 100.1087 - - - 
2CPR 95,17 95,32 95,32 95,52 95,52 97,51 97,68 97,80 97,83 97,86 
2CPR* 95.8056 96.1543 - - - 99.9243 99.1418 - - - 
3COC 94,54 94,77 94,76 94,92 94,59 85,89 85,97 85,92 85,78 85,65 
3COC* 94.2178 94.1012 - - - 86.7552 87.1634 - - - 
4AFR 115 115 116 114 115 112 112 112 113 112 
5APR 113 114 113 114 114 112 111 111 112 112 
6AOC 112 113 113 114 112 101 102 102 102 102 
7SFR* 19.5908 19.5061 - - - 21.0249 21.0701 - - - 
8SPR* 18.8869 19.0441 - - - 19.6300 19.4447 - - - 
9SOC* 25.7258 26.0696 - - - 21.1500 21.5062 - - - 
10LFRMN 96,94 96,97 96,88 97,00 96,75 93,15 93,27 93,15 93,01 93,01 
11LFRMX 108,42 108,36 108,17 108,03 107,63 113,67 115,36 114,54 114,54 114,49 
12DBB 123,5 123,1 123,4 123,5 123,4 113,5 113,6 113,7 113,8 113,5 
13DBN 95,2 96,4 96,7 96,3 96,3 83,5 84,4 84,2 84,3 84,6 
14DBL 113,1 112,8 112,1 112,0 111,9 105,8 105,9 106,1 105,9 106,1 
15DBP 98,4 99,4 99,5 99,1 99,0 82 82,3 82,4 84,4 82,5 
16CMC 167,5 167,6 167,5 167,6 167,5 162,8 162,5 161,7 162,0 162,0 
17LMC 145,9 145,0 144,7 145,5 145,4 145,6 146,6 146,4 146,4 146,5 
18DBA 114,14 113,85 113,59 113,58 113,64 100,8 99,8 100,6 100,3 100,1 
19LFS - - - - - 93,8 93,7 93,7 93,5 93,6 
20LBZ - - - - - 113,0 113,8 113,6 113,4 113,5 
21LBPT 112,1 112,6 112,2 112,5 112,5 107,6 108,1 107,9 107,9 108,0 
22LBJ - - - - - 98,6 98,5 98,1 98,5 97,2 
23LBPO - - - - - 101,1 101,0 100,6 100,7 100,9 
24LBM - - - - - 93,2 94,5 92,5 92,4 92,8 
25LBA - - - - - 117,9 118,3 118,2 110,0 118,2 
26LBC - - - - - 105,4 105,3 106,2 106,5 107,6 
Mandíbulas Mandíbula indivíduo 2(a), sepultamento 1, adulto 

(etiq. 84020**) - esparsa 
Mandíbula indivíduo 1, sepultamento 1, infantil 

(etiq. 55201) 
1AM 26,27 25,00 24,46 24,78 24,59 23,20 23,12 23,10 23,09 23,07 
2ACM 22,18 22,28 22,42 22,38 22,29 22,91 23,09 22,73 22,47 22,97 
3LCM 13,09 12,73 12,88 12,89 13,01 12,08 11,61 11,95 11,06 12,00 
4DBG - - - - - 63,83 62,98 63,75 63,38 63,59 
5LBCL - - - - - 106,80 106,50 106,66 106,30 106,22 
6LMIRD - - - - - 27,33 27,35 27,09 27,32 27,42 
7LMIRE 29,37 29,36 29,34 29,24 29,21 26,25 26,29 26,26 26,19 26,19 
8LMARD 45,21 45,97 45,10 45,08 45,08 34,38 34,67 34,18 34,03 34,05 
9LMARE 45,35 45,50 45,65 45,69 45,77 34,11 33,90 33,84 33,51 34,11 
10AMRDL - - - - - 41,88 41,58 41,31 40,24 41,05 
11AMRDC - - - - - 48,96 48,12 47,55 47,63 47,69 
12AMREL 48,16 47,98 47,54 47,74 47,80 37,17 36,18 36,04 35,94 35,81 
13AMRED 61,40 61,63 61,39 61,58 61,64 47,86 47,22 47,26 47,07 47,23 
14CM 74 75 76 77 77 63 62 63 61 62 
15LMM - - - - - 38,56 38,46 37,88 38,24 38,60 
16ÂMD - - - - - 125 124 126 126 126 
17ÂME 129 130 129 130 130 129 129 128 129 129 

(*) medidas que obtidas por mensuração 3D (escâner 3D). OB = momento de observação/mensuração por um único observador. 
(**) A mandíbula de adulto, incompleta, não pertence ao crânio 84020 por ausência de conexão anatômica possível, embora 
apresente esta numeração. 
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É importante frisar que, em decorrência de perdas ósseas, o Gráfico 1 não contemplou todas as 

medidas previamente estabelecidas. O potencial osteométrico e osteoscópico do crânio (etiq. 

84020) e da mandíbula esparsa (inicialmente atribuída ao adulto masculino) não contempla o 

total das medidas e observações propostos neste artigo. No gráfico não foram incluídos os 

resultados dos subtenses (7SFR, 8SPR, 9SOC), obtidos por um segundo observador em dois 

momentos de mensuração. 

Gráfico 1: Medidas cranianas (em mm) obtidas com instrumentos manuais (GPM) com 5 momentos de 
mensuração, esqueleto 2, sepultamento 1, adulto, Toca do Gongo I. 

 
Obs: as medidas 7SFR, 8SPR e 9SOC foram obtidas com escâner 3D. 
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Gráfico 2: Medidas da mandíbula (em mm) obtidas com instrumentos manuais (GPM), com 5 momentos 
de observação, indivíduo 2a, sep. 1, adulto feminino, esparsa, Toca do Gongo I: 

 

A ausência do corpo e ramo direitos da mandíbula, por fatores tafonômicos antrópicos e/ou 

naturais, possibilitou a obtenção de 10 (58,82 %) das 17 medidas previstas para esse osso.  

  

0

20

40

60

80

100

120

140

1AM
2ACM

3LC
M

4DBG
5LB

CL

6LM
IRD

7LM
IRE

8LM
ARD

9LM
ARE

10AMRDL

11AMRDC

12AMREL

13AMRED
14CM

15LM
M

16ÂMD

17ÂME

OB1A

OB1B

OB1C

OB1D

OB1E



SILVA, S. F. S. M. da; SOLARI, A. & SILVA, A. L. da. Medindo Crânios e Comparando Métodos: estudo preliminar de metodologias distintas 
para a obtenção de dados craniométricos e cranioscópicos em esqueletos do Sítio Toca do Gongo I (Primeira Parte) 

FUMDHAMentos (2021), vol. XVIII, n. 1. pp. 29-67.  53 

Gráfico 3: Medidas do crânio (em mm) obtidas com instrumentos digitais, com 5 momentos de 
observação, esqueleto 1, sepultamento 1, não adulto, Toca do Gongo I: 

 

Obs: as medidas 7SFR, 8SPR e 9SOC foram obtidas com escâner 3D, virtualmente, de forma indireta. 

Neste gráfico não foram inseridos os subtenses, obtidos por um segundo observador em dois 

momentos de mensuração.  
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Gráfico 4: Medidas da mandíbula (em mm) obtidas com instrumentos digitais e não digitais, com 5 
momentos de observação. Indivíduo 1, sepultamento 1, não adulto, Toca do Gongo I: 
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A integridade da mandíbula e do crânio da criança do sepultamento 1 possibilitaram a obtenção 

de todas as medidas programadas. As Tabelas 2 e 3 apresentam os dados de mensurações 

procedidas por dois observadores em 5 e em 2 momentos de mensuração, com instrumentos 

não digitais, digitais e virtuais (a partir de software com imagem 3D renderizada). A variação 

pode ser preliminarmente observada nos resultados de ơ(X). 

Tabela 2: Dados métricos obtidos com instrumentos digitais, não digitais e escâner no crânio do ind. 2, 
sep. 1, adulto, (etiq. 84020), Toca do Gongo I, por um único observador em 5 momentos de mensuração 
direta e por um segundo observador em 2 momentos de mensuração virtual com escâner 3D sobre 
imagem renderizada 3D (*) : 

Medidas (mm), menor e maior medida, média e desvio padrão do crânio de adulto, indivíduo 2, sep.1 (etiq. 
84020 - Toca do Gongo I) - PI - Fumdham 

Medidas  OB1A OB1B OB1C OB1D OB1E Menor 
medida 

Maior 
medida 

 Me  ơ(X) 

1CFR 103.26 103.82 104.18 104.18 103.66 103.26 104.18 103.82 0.38678 
1CFR* 104.1751 103.9773 - - - 103.9773 104.1751 104.0762 0.13986 
2CPR 95.17 95.32 95.32 95.52 95.52 95.17 95.52 95.37 0.15000 
2CPR* 95.8056 96.1543 - - - 95.8056 96.1543 95.97995 0.24656 
3COC 94.54 94.77 94.76 94.92 94.59 94.54 94.92 94.716 0.15274 
3COC* 94.2178 94.1012 - - - 94.1012 94.2178 94.1595 0.08244 
4AFR** 115.00 115.00 116.00 114.00 115.00 114.00 116.00 115.00 0.70710 
5APR** 113.00 114.00 113.00 114.00 114.00 113.00 114.00 113.60 0.54772 
6AOC** 112.00 113.00 113.00 114.00 112.00 112.00 114.00 112.80 0.83666 
7SFR* 19.5908 19.5061 - - - 19.5061 19.5908 19.54845 0.05989 
8SPR* 18.8869 19.0441 - - - 18.8869 19.0441 18.96550 0.11115 
9SOC* 25.7258 26.0696 - - - 25.7258 26.0696 25.8977 0.24310 
10LFRMN 96.94 96.97 96.88 97.00 96.75 96.75 97.00 96.908 0.09884 
11LFRMX 108.42 108.36 108.17 108.03 107.63 107.63 108.42 108.122 0.31554 
12DBB 123.50 123.10 123.40 123.50 123.40 123.10 123.50 123.38 0.16431 
13DBN 95.20 96.40 96.70 96.30 96.30 95.20 96.70 96.18 0.57183 
14DBL 113.10 112.80 112.10 112.00 111.90 111.90 113.10 112.38 0.53572 
15DBP 98.40 99.40 99.50 99.10 99.00 98.40 99.50 99.08 0.43243 
16CMC 167.50 167.60 167.50 167.60 167.50 167.50 167.60 167.54 0.05477 
17LMC 145.90 145.00 144.70 145.50 145.40 144.70 145.90 145.30 0.46368 
18DBA 114.14 113.85 113.59 113.58 113.64 113.58 114.14 113.76 0.23885 
19LFS - - - - - - - - - 
20LBZ - - - - - - - - - 
21LBPT 112.10 112.60 112.20 112.50 112.50 112.10 112.60 112.38 0.21679 
22LBJ - - - - - - - - - 
23LBPO - - - - - - - - - 
24LBM - - - - - - - - - 
25LBA - - - - - - - - - 
26LBC - - - - - - - - - 

* medida com escâner 3D, **medida com instrumento não digital. O número de casas decimais das medidas varia conforme o tipo 
de registro em cada instrumento. 
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Tabela 3: Dados métricos obtidos com instrumentos digitais, não digitais e escâner no crânio do indivíduo 
1, sepultamento 1, não adulto, (etiq. 55291), Toca do Gongo I, por um único observador em 5 momentos 
de mensuração direta e por um segundo observador em 2 momentos de mensuração virtual com escâner 
3d sobre imagem renderizada 3D (*) : 

Medidas (mm), menor e maior medidas, média e desvio padrão do crânio esq.1, sep.1, não adulto (etiq. 55291) - 
Toca do Gongo I - PI - Fumdham 

 OB1A OB1B OB1C OB1D OB1E Menor 
medida 

Maior 
medida 

Me  ơ(X) 

1CFR 99.71 100.15 100.15 100.16 100.16 99.71 100.16 100.066 0.20354 
1CFR* 99.8569 100.1087 - - - 99.8569 100.1087 99.9828 0.17804 
2CPR 97.51 97.68 97.80 97.83 97.86 97.51 97.86 97.736 0.14363 
2CPR* 99.9243 99.1418 - - - 99.1418 99.9243 99.53305 0.55331 
3COC 85.89 85.97 85.92 85.78 85.65 85.65 85.97 85.842 0.12794 
3COC* 86.7552 87.1634 - - - 86.7552 87.1634 86.9593 0.28864 
4AFR** 112.00 112.00 112.00 113.00 112.00 112.00 113.00 112.20 0.44721 
5APR** 112.00 111.00 111.00 112.00 112.00 111.00 112.00 111.60 0.54772 
6AOC** 101.00 102.00 102.00 102.00 102.00 101.00 102.00 101.80 0.44721 
7SFR* 21.0249 21.0701 - - - 21.0249 21.0701 21.0475 0.03196 
8SPR* 19.6300 19.4447 - - - 19.4447 19.6300 19.53735 0.13102 
9SOC* 21.1500 21.5062 - - - 21.1500 21.5062 21.3281 0.25187 
10LFRMN 93.15 93.27 93.15 93.01 93.01 93.01 93.27 93.118 0.11009 
11LFRMX 113.67 115.36 114.54 114.54 114.49 113.67 115.36 114.52 0.59787 
12DBB 113.50 113.60 113.70 113.80 113.50 113.50 113.80 113.62 0.13038 
13DBN 83.50 84.40 84.20 84.30 84.60 83.50 84.60 84.20 0.41833 
14DBL 105.80 105.90 106.10 105.90 106.10 105.80 106.10 105.96 0.13416 
15DBP 82.00 82.30 82.40 84.40 82.50 82.00 84.40 82.72 0.95760 
16CMC 162.80 162.50 161.70 162.00 162.00 161.70 162.80 162.20 0.44158 
17LMC 145.60 146.60 146.40 146.40 146.50 145.60 146.60 146.30 0.40000 
18DBA 100.80 99.80 100.60 100.30 100.10 99.80 100.80 100.32 0.39623 
19LFS 93.80 93.70 93.70 93.50 93.60 93.50 93.80 93.66 0.11401 
20LBZ 113.00 113.80 113.60 113.40 113.50 113.00 113.80 113.46 0.29664 
21LBPT 107.60 108.10 107.90 107.90 108.00 107.60 108.10 107.90 0.18708 
22LBJ 98.60 98.50 98.10 98.50 97.20 97.20 98.60 98.18 0.58051 
23LBPO 101.10 101.00 100.60 100.70 100.90 100.60 101.10 100.86 0.22803 
24LBM 93.20 94.50 92.50 92.40 92.80 92.40 94.50 73.08 0.85264 
25LBA 117.90 118.30 118.20 118.00 118.20 117.90 118.30 116.52 0.16431 
26LBC 105.40 105.30 106.20 106.50 107.60 105.30 107.60 106.20 093541 
* medida com escâner 3d, **medida com instrumento não digital. O número de casas decimais das medidas varia conforme o tipo 
de registro em cada instrumento. 

Outros resultados preliminares obtidos referem-se a aplicação do AncesTrees para aproximação 

de uma ancestralidade biogeográfica; de índices craniométricos; e das medidas com escâner 3D 

(3D scanner). 

Ancestralidade biogeográfica conforme o AncesTrees 

As taxas de assertivas e o mecanismo de validação cruzada relacionados aos resultados 

encontrados foram emitidos. Desta forma, o aplicativo refutou, estatisticamente, diversas 

probabilidades, com exceção da América do Norte e do Sul, bem como, Leste e Sudeste Asiático. 
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Porém, o P value da associação do grupo de 0,9538835 para a primeira, e de 0,0000000 para a 

segunda hipótese, sugere que o crânio analisado seja de um ancestral da América do Norte ou 

do Sul, uma vez que há uma probabilidade maior ou igual a 95% que o ind. 1, sep. 1, seja da 

América do Sul ou do Norte. Entretanto, se o P value for aumentado para maior ou igual a 

99.999999%, o que não é comum nas análises paramétricas, o esqueleto pode ser alocado tanto 

no grupo 1 quanto no 2, mas permanece sendo maior a probabilidade de ser classificado como 

Nativo Americano. 

Índices craniométricos e medidas lineares 

As medidas preliminares possibilitaram caracterizar um dos crânios conforme os índices 

cranianos. O esqueleto 1, sepultamento 1, da Toca do Gongo I (Figura 1) apresenta crânio muito 

curto, quanto ao diâmetro anteroposterior máximo; base do crânio curta; diâmetro bilateral 

máximo (bi-eurion) largo; largura frontal média; altura basion-bregma muito baixa; 

comprimento da face (basion-prosthion) de dimensão média. Quanto ao índice craniano (86,72), 

apresenta hiperbraquicrania, crânio muito arredondado, confirmando a classificação de Prates 

(1974), com diâmetros transversais predominantes sobre os verticais; quanto à altura basion-

bregma, trata-se de um ortocrânio, com altura média. O frontal é metriometópico, com cristas 

temporais intermediárias e camemetópico (frontal inclinado). Nesta etapa, não foram incluídas 

as medidas de Bernardo e Neves (2009). 

Medidas com escâner 3D 

Foram obtidas imagens por escaneamento portátil 3D dos crânios de adulto e não adulto 

(Etiquetas 84020 e 55291). As vistas laterais esquerdas dos crânios, a partir das imagens 

renderizadas podem ser observadas nas Figuras 11 e 12. A partir dessas imagens foram obtidas 

as mesmas medidas de cordas, tomadas com instrumentos de medida (digitais). Os resultados 

dessas mensurações estão nas Tabelas 1 e 2 e foram possíveis de forma preliminar e 

experimental com o auxílio de um membro da equipe da Fumdham, responsável pelo uso e 

gerenciamento das informações visuais de escâner 3D. Os Gráficos 5 e 7 apresentam uma 

comparação prévia entre as medidas virtuais e as medidas com instrumentos digitais e os 

Gráficos 6 a 8 apresentam as variações de ơ(X). O observador que usou os instrumentos digitais 
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e não digitais de mensuração possui experiência em osteometria e osteoarqueologia. O 

observador que obteve as medidas virtuais em 3D não possui experiência em osteometria e 

osteoarqueologia, tendo recebido orientação sobre as medidas e pontos craniométricos antes 

da obtenção das mesmas.  

Gráfico 5: Resultados comparados de medidas craniométricas obtidas com escâner 3D (medidas virtuais, 
sem manuseio do crânio) com medidas craniométricas obtidas com instrumentos digitais (medidas 
diretas, com manuseio do crânio), crânio do ind. 2, sep. 1, adulto (84020) de Toca do Gongo I. 

 

Gráfico 6: Resultados comparados de ơ (X) entre medidas das cordas frontal, parietal e occipital obtidas 
com escâner 3D (medidas virtuais, sem manuseio do crânio) e medidas  obtidas com instrumentos digitais 
(medidas diretas, com manuseio do crânio), crânio do ind. 2, sep. 1, adulto (84020) de Toca do Gongo I. 

 

Gráfico 7: Resultados comparados de medidas craniométricas obtidas com escâner 3D (medidas virtuais, 
sem manuseio do crânio) com medidas craniométricas obtidas com instrumentos digitais (medidas 
diretas, com manuseio do crânio), crânio do ind. 1, sep. 1, não adulto (55291) da Toca do Gongo I, PI, 
Fumdham. 
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Gráfico 8: Resultados comparados de ơ (X) entre medidas das cordas frontal, parietal e occipital obtidas 
com escâner 3D (medidas virtuais, sem manuseio do crânio) e medidas obtidas com instrumentos digitais 
(medidas diretas, com manuseio do crânio), crânio do ind. 1, sep. 1, não adulto (etiq. 55291) de Toca do 
Gongo I, PI, Fumdham. 

 

Foram observados ơ (X) variáveis entre as cordas obtidas por instrumento digital e por 

mensuração virtual 3D. Entre as três cordas obtidas para o crânio de adulto (etiq. 84020), a 1CFR 

apresentou menor ơ (0.17677), assim como para o crânio de não adulto (etiq. 55291), que 

apresentou ơ (0.05656). Foi identificado um possível erro de mensuração para 2CPR do não 

adulto. O Gráfico 10 apresenta os ơ (X) obtidos entre as medidas de cordas para os dois crânios. 

Gráfico 9: Resultados comparados de ơ (X) das medidas das cordas frontal, parietal e occipital obtidas com 
escâner 3D (medidas virtuais, sem manuseio do crânio) e obtidas com instrumentos digitais (medidas 
diretas, com manuseio do crânio), nos crânios do sepultamento 1, não adulto (etiq. 55291) e adulto (etiq. 
84020) de Toca do Gongo I, PI, Fumdham. 
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A amostra de dados métricos mostrou-se insuficiente para comparações satisfatórias, 

considerando a necessidade de modificação dos métodos de obtenção primária das medidas, 

como o número de mensurações por observador. O primeiro observador (com experiência em 

osteometria) obteve a mesma medida por cinco vezes e o segundo observador (sem experiência 

em osteometria), obteve a mesma medida por duas vezes. Ambos possuem pelo menos duas 

observações para cada medida, quando considerado o uso do escâner 3D. A corda 2CPR 

apresentou um ơ (X) > 1.  

É importante que sejam obtidas medidas com o escâner 3D, com eventual uso da Tomografia 

Computadorizada 3D, as sugeridas por Buikstra e Ubelaker (1996), especificamente, e White et 

al (2012), de forma complementar, para o maior número de elementos esqueléticos possível 

com o objetivo de comparar métodos e técnicas e seus resultados (eficácia, acurácia, desvio 

padrão, erros inter e intra-observadores). O uso da TC3D (Tomografia computadorizada 3D em 

versão de alta resolução e de microtomografia das imagens renderizadas de ossos e dentes) é 

útil para a mensuração de espessuras e acidentes anatômicos, distâncias, áreas e volumes no 

interior dos ossos, mensuração de coroas e raízes, propiciando craniotomias e secções 

transversais e diáfises de forma virtual, minimizando o impacto de manuseio assistemático dos 

acervos antropológicos / arqueológicos sensíveis.  

Esse experimento poderá indicar as formas mais adequadas ou suficientes para obter dados 

métricos comparáveis para caracterizar remodelações ósseas (aqui denominadas “deformações 

cranianas” culturais não intencionais, por uso do corpo como artefato, objeto de estudo de um 

artigo em andamento) e para auxiliar na discriminação de indivíduos.       
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Figura 11: Imagem renderizada colorida 2D a partir de escaneamento do crânio de adulto de Toca do 
Gongo I, etiq. 84020, norma lateral esquerda, orientado pelo plano de Frankfurt. As linhas indicam 
medidas de cordas e subtenses mensurados na imagem em 3D. Observam-se a inclinação do frontal e 
leve depressão pós-bregmática (Fonte: Fumdham, 2019). 

 
Figura 12. Imagem renderizada colorida 2D a partir de escaneamento do crânio de não adulto de Toca do 
Gongo I, etiq.  55291, norma lateral esquerda, orientado por Frankfurt. As linhas indicam medidas de 
cordas e subtenses mensurados na imagem em 3D. Observam-se depressões no frontal, pós-bregmática 
e sub-lambdática (Fonte: Fumdham, 2019). 
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O crânio de não adulto não pôde ser caracterizado nesta etapa da pesquisa, pois apresentava as 

seguintes características: a) apresenta-se em estágio de crescimento e desenvolvimento ósseo; 

b) ausência de dados morfométricos e osteoscópicos da mesma coleção e outras para 

comparação. Notam-se depressões e assimetria no neurocrânio (Figuras 4 e 8), possivelmente 

associáveis as alterações culturais não intencionais descritas anteriormente e correlacionadas a 

algumas remodelações de natureza tafonômica, como a desarticulação da sutura escamosa 

direita, com adelgaçamento da escama do temporal para fora. Reminiscências dessas alterações 

sutis aparecem no crânio do indivíduo adulto do sepultamento 1 (Figura 7). 

Algumas considerações preliminares e futuras 

Foram efetuadas medidas em um crânio de adulto e um não adulto de Toca do Gongo I, 

especificamente os de etiquetas de registro 84020 e 55291. As medidas foram efetuadas por 

dois observadores em etapas de 5 e de 2 sequências de mensurações. Os resultados foram 

apresentados e discutidos. A abordagem bioarqueológica de Cook e Souza (2012) apresentou 

um caráter retrospectivo, integrando dados de campo com os de laboratório, ampliando a 

qualidade e quantidade das informações diante desse material proveniente de sepultamentos 

perturbados e coletados sem a presença de bioarqueólogos em campo. 

 Entretanto, a carência de procedimentos curatoriais de registro, como o inventário numerado 

das unidades ósseas depois do processo diagnóstico, prejudica a verificação das informações do 

perfil biológico e paleopatológicas individuais apresentadas em Cook e Souza (2012).  Suas 

análises paleopatológicas apresentaram o direcionamento semelhante à proposta de Lawer 

(2017): obtenção de um conjunto de informações iniciais (espécie, avaliação contextual inicial, 

dados ecológicos); um conjunto expandido de informações (exame físico das amostras, lista de 

problemas e diagnose diferencial); conjunto de informações de diagnóstico (aqui foram 

baseadas na observação macroscópica direta); e a avaliação diagnóstica (lista refinada de 

diagnósticos diferenciais em arqueologia - adoção do formato DAMNIT - a partir da lista de 

problemas). Ainda, o método macroscópico, dominante na paleopatologia (Mays, 2018) 

predominou na bioarqueologia retrospectiva de Cook e Souza (2012), distantes em certa 

medida, dos critérios ideais quanto a disponibilidade de amostras de referência com dados 

significativos para comparação. 
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As comparações de possíveis afiliações etnoarqueológicas consideraram de modo mais geral os 

grupos Macro-Jê que viveram na região até a chegada dos europeus (Cook e Souza, 2012). 

Entretanto a impossibilidade comparativa entre remanescentes humanos nesse caso é 

complexa, envolvendo a “disponibilidade” de coleções de remanescentes de diversos povos 

indígenas (Pimenteira, Kariri, Akroá, Aruá, Guegué, Kanakan, Rodeleiros, Botocudo, Beiçudo, 

Coroado, Canela, Mocoaz e do tronco linguístico Tupi e Karib, citados de fontes etnohistóricas 

pelas autoras).  

Por outro lado, o uso de instrumentos para mensuração de crânios e ossos também representa 

uma forma tradicional de obtenção de dados para fins comparativos que podem auxiliar na 

solução de questões relacionadas a afinidade biológica, estimativa de sexo, estimativa da 

estatura, inferência sobre a ancestralidade biogeográfica, presença de deformações 

intencionais, traumas, anomalias, doenças e estresses em contextos de patologias ambientais e 

a identificação de indivíduos em casos de misturas de ossos. Ainda assim, torna-se possível uma 

descrição cranioscópica pormenorizada.  

Nesta primeira etapa foram analisados um crânio de adulto e um infantil. Foram obtidas 26 

medidas cranianas e 17 medidas mandibulares, coletadas por um observador em cinco 

momentos de mensuração. Os dados métricos em mm, como cordas, arcos, distâncias, alturas, 

larguras, comprimentos, larguras e ângulos foram considerados em conjunto com as medidas 

obtidas no meio exclusivamente digital, a partir de imagens 3D renderizadas de escâner (Figuras 

11 e 12).   

A comparação de acurácia e eficácia, erros inter e intra-observadores e desvios padrão entre 

dados obtidos manualmente, mesmo que com instrumentos digitais (tomadas diretamente 

sobre os crânios), com dados obtidos pelo uso de escâner 3D portátil (tomadas indiretamente 

no crânio já renderizado) constitui o principal objetivo desta pesquisa experimental, 

apresentada aqui em sua primeira fase. Hipoteticamente, a comparação deverá apresentar 

casas decimais em maior número, maior precisão, acurácia, eficácia e minimização dos erros e 

desvio padrão. Entretanto, o fator humano - que demanda treinamento em osteometria 

aplicada - ainda deve afetar as mensurações em qualquer um dos meios técnicos empregados.  
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Um estudo comparado de erros de mensuração (EM), a partir de métodos de medição de traços 

cranianos com uso de compassos e fotos digitalizadas e software especializado foi desenvolvido 

por Muñoz-Muñoz e Perpiñán (2010). Neste caso, três observadores mediram 10 caracteres 

craniométricos em 12 crânios de Mus musculus. As medições foram repetidas individualmente 

três vezes com cada um dos dois métodos. A separação da variância total entre e intra- 

componentes foi obtida com uso do ANOVA. O EM foi testado quanto ao efeito do tamanho do 

seu traço, encontrando maiores valores em relação ao método empregado, ao observador e à 

replicação da mensuração, respectivamente. Tanto no método não digital quanto no método 

digital, a variação intra-observador foi menor do que a variação inter-observador. Na maioria 

das mensurações avaliadas pelos autores, o método digital possibilitou maior grau de 

repetitividade de mensuração, sendo mais preciso e menos influenciado por fatores que 

aumentavam o EM. 

Conforme White et al (2012), devem ser levadas em consideração a tomada das medidas 

conforme a definição exata do standard métrico utilizado, para possibilitar contextos descritivos 

e comparativos; a precisão do instrumento usado para a mensuração; o efeito do erro aleatório, 

presente em todas as medições; o efeito de erros sistemáticos (calibradores zerados, calibrações 

incorretas, diferenças individuais na mensuração); e as convenções para a presentar a melhor 

estimativa métrica real e o erro estimado nessa estimativa. Os Gráficos 7 a 10 mostram possíveis 

erros de precisão, quer seja do instrumento ou do observador.  

A aplicação futura da macromorfometria geométrica (associada à macromorfometria 

geométrica comparada) e tratamento estatístico do EM para a série de Toca do Gongo I, poderá 

auxiliar na compreensão do potencial de análise e de interpretação de características específicas 

individuais e comparar universos idiossincráticos de dados individuais em universos coletivos, 

em relação a outros sítios do mesmo período e região arqueológica. O incremento da tomografia 

TC3D poderá oferecer dados complementares aos obtidos por escâner 3D, considerando que a 

tomografia possibilita a mensuração de estruturas ósseas internas, como seios frontais, seios 

maxilares, estruturas internas dos temporais, entre outros.  

 Para o estudo arqueológico futuro dos esqueletos de Toca do Gongo I, em uma perspectiva 

curatorial de média e longa duração, sugerimos que seja: a) feita uma revisão no registro da 

numeração dos ossos; b) dado seguimento à datação serial por AMS dos esqueletos; c) feita uma 
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revisão do NMI (número mínimo de indivíduos) e calculado o número mais provável de 

indivíduos; d) elaborado um mapa de danos para cada unidade esquelética, por indivíduo; e) 

estimados o sexo e a idade com recurso tecnológico (amelogenina e análise de esmalte dentário 

quanto ao crescimento, p. ex.); f) reconstituídos os perfis genéticos dos adultos e não adultos, 

sendo comparados entre si para a determinação de afiliação genética, vínculos biológicos 

interpessoais e comparação em banco de dados arqueogenéticos; g) feita uma coleta de dados 

métricos expandidos no crânio e esqueleto infracraniano com instrumentos não digitais, digitais 

(coleta direta)  e escâner (coleta virtual); h) finalmente seja dado seguimento à análise 

morfométrica comparada pormenorizada para a caracterização e determinação das causas 

possíveis das alterações cefálicas (remodelações do neurocrânio) em não adultos e adultos do 

Toca do Gongo I e crânios de coleções de referência (com modificação e sem modificação) e 

crânios de outros sítios da região, como Pedra do Caboclo e São Bráz, com presença de casos de 

modificações cefálicas peculiares ou muito específicas.  No futuro, o uso do escâner 3D, 

associado à TC3D, será fundamental para o desenvolvimento da pesquisa bioarqueológica 

aplicada e para ampliar e maximizar o inventário sistemático da coleção da Fumdham como um 

todo. 
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