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RESUMO

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a distribuição de lipídios
em sedimentos arqueológicos do sítio Rio do Meio, Ilha de Santa Catarina.  Nos
extratos totais de lipídios, analisados por cromatografia gasosa e espectrometria
de massas (CG e CG-EM), predominaram os compostos ácidos e álcoois saturados.
Foram detectados pelo menos dois tipos de matéria orgânica: uma antiga e outra
comparativamente recente.  Na primeira, o extrato total de lipídios foi dominado
por ácidos graxos de cadeias curtas (< Ac20:0), com menor percentagem de ácidos e
álcoois de cadeias longas (> Ac20:0 e Al20:0).  Em contraste, na deposição classificada
como recente, foram identificados em maiores teores os ácidos e álcoois de cadeias
longas (> Ac20:0 e Al20:0).  Neste estudo, foi possível observar a incorporação de
material orgânico procedente de fontes de origem vegetal, bacteriana e,
possivelmente, animal (gorduras) nos sedimentos arqueológicos analisados.

Termos de indexação: biomarcadores, arqueologia, geoquímica orgânica.

SUMMARY:   LIPIDS IN ARCHAEOLOGICAL SEDIMENTS - PRELIMINARY
RESULTS OF THE ARCHAEOLOGICAL SITE RIO DO MEIO,
SANTA CATARINA ISLAND (SC), BRAZIL

In this study the distribution of lipid compounds was evaluated in sediment samples
of an archaeological site Rio do Meio, Santa Catarina Island, Brazil.  In the total lipid
extracts, analyzed by gas chromatography and mass spectrometry (GC and GC-MS),
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INTRODUÇÃO

A geoquímica orgânica usa conceitos da química,
da geoquímica dos fósseis e dos marcadores biológicos
(biomarcadores) para interpretar os resíduos orgânicos
preservados em rochas sedimentares, na tentativa de
encontrar seus possíveis precursores biológicos
(Eglinton & Calvin, 1967).  A composição química da
matéria orgânica de solos e sedimentos marinhos tem
sua origem basicamente nas seguintes fontes:
fitoplâncton, zooplâncton, bactérias, fungos e plantas
superiores, além de uma pequena contribuição animal.
Entre as classes principais dos compostos detectados,
(DNA, carboidratos, proteínas, lipídios e ligninas), os
lipídios destacam-se por apresentar maior resistência
à degradação quando comparados às outras classes,
além de também fornecer um diagnóstico do material
depositado (Mackenzi et al., 1982; Tissot & Welte, 1984;
Eglinton & Logan, 1991).

A matéria orgânica do solo tem como características
a heterogeneidade, a transiência e a suscetibilidade
às variações das condições redox, lixiviação e erosão
(Hedges & Oades, 1997).  Com a contínua reciclagem
do material proveniente de plantas (folhas, galhos e
raízes), a matéria orgânica do solo é constantemente
renovada, sendo freqüentemente encontradas as
classes de lipídios que caracterizam resíduos de
plantas, atividade bacteriana, microflora e microfauna
(Goossens et al., 1986; Amblès et al., 1989, 1993, 1994;
Dinel et al., 1990; Jambu et al., 1991, 1993, 1995;
Hita et al., 1996; van Bergen et al., 1997, 1998; Bull
et al., 1998, 2000a,b; Nierop, 1998).  Embora a
transiência seja uma característica marcante, os solos
possuem mecanismos positivos à preservação da
matéria orgânica, como a adsorção em diferentes
frações (argila, ácidos húmicos e ácidos fúlvicos), e à
formação de agregados (Guggenberger & Zech, 1999;
Kaiser & Guggenberger, 2000; Bastos et al., 2005).  A
preservação da matéria orgânica em solos é fator
preponderante em trabalhos arqueológicos, pois, com
a identificação de certas classes de compostos químicos
preservados (e.g. lipídios), é possível relatar a história
do ambiente de deposição e, assim, demonstrar tanto
a transição de diferentes vegetações como também uma
possível interferência humana.

A análise de lipídios de sedimentos e solos
arqueológicos não é um assunto muito explorado.
Uma das aplicações proeminentes é a avaliação de

biomarcadores fecais (e.g. 5 β-estanóis), seja no
processo de adubação orgânica de solos arqueológicos
ou na composição dos locais de rejeitos (Bethell et al.,
1994; Simpson et al., 1998; Bull et al., 1999a,b e 2003).
Com relação a estudos envolvendo sedimentos/solos
arqueológicos brasileiros, nestes evidenciam-se os
trabalhos sobre a terra preta arqueológica (TPA), nos
quais se percebe uma abordagem com ênfase na fase
mineral (inorgânica) do solo (Kern & Kämpf, 1989;
Kern, 1996).  A parte orgânica, contudo, tem recebido
menor atenção, onde dados de C orgânico total (COT)
e de “black carbon” (partículas de C produzidas por
combustão e que possuem uma microestrutura
grafítica) foram avaliados (Kern, 1996; Glaser et al.,
2000).

O material orgânico e inorgânico de determinado
sítio arqueológico reflete tanto aspectos culturais (ações
antrópicas) como não-culturais (e.g. vegetação)
(Shiffer, 1987).  A potencialidade da aplicação do
estudo dos lipídios é indiscutível, visto o possível
diagnóstico dos diferentes tipos de vegetação que
contribuíram na formação do sítio arqueológico e, ou,
da atividade antrópica durante a ocupação e
exploração da área pelos grupos ali assentados (van
Bergen et al., 1997; Evershed et al., 1997).  Este
trabalho foi realizado com os objetivos de avaliar a
distribuição dos lipídios e investigar qualitativamente
a origem da matéria orgânica depositada em
sedimentos arqueológicos do sítio Rio do Meio, Ilha de
Santa Catarina, SC.

MATERIAL E MÉTODOS

O sítio Rio do Meio foi representado por uma área
total de 448 m2, formada por duas subáreas (área I e
área II).  O sítio estava assentado sobre sedimentos
arenosos holocênicos, junto à praia de Jurerê e à baía
ampla (Baía Norte), quase no norte da Ilha de Santa
Catarina (48 ° 30 ’ oeste e 27 ° 30 ’ sul).  A área II foi
datada de 1170 d.C.; por meio da técnica de 14C
(Fossari, 2004).  O sítio Rio do Meio está relacionado à
população pré-colonial Jê, que ocupou a costa
catarinense a partir dos séculos IX ou X d.C., nela
permanecendo até mais ou menos o século XV.

As amostras de sedimento são provenientes de
escavações arqueológicas da área II, a qual foi dividida

saturated fatty acids and alcohols were predominant.  At least two sources of organic
matter were detected, an older and a more recent one.  In the old deposit, the most abundant
lipids were short-chain fatty acids (< Ac20:0), followed by a minor composition of long-chain
fatty acids and alcohols (> Ac20:0 and Al20:0).  In contrast, the fresh deposit was dominated by
long-chain fatty acids and alcohols (> Ac20:0 and Al20:0).  This paper described the incorporation
of vegetal, bacterial and possible animal (fat) sources into the archaeological sediments
analyzed.

Index terms: archaeology, biomarkers, organic geochemistry.
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horizontalmente em quadras (Q) de 1 m2 de área,
identificadas por uma letra e um número.  Na dimensão
vertical, as camadas arqueológicas ou níveis (N)
variaram de 5 a 10 cm de espessura, sendo cada um
identificado por um número.  As amostras foram
coletadas de três quadras com diferentes níveis,
denominados contextos (QF18/N5, QK22/N2 e QQ21/
N3); todos apresentaram um etnoestrato com restos
faunísticos (ossos e, ou, conchas), mas somente o
contexto QF18/N5 continha núcleos de carvão.  Os
contextos QF18/N5, QK22/N2 e QQ21/N3 encontravam-
se nas profundidades aproximadas de 50, 20 e 30 cm,
respectivamente.

O método utilizado na extração dos lipídios está
descrito em Hansel et al. (2006).  Os lipídios foram
extraídos de cerca de 5,0 g de sedimento seco (60 °C,
24 h) e peneirado (0,5 mm) com a mistura de solvente
CHCl3:CH3OH (2:1 v/v, 10 mL, 2 x 15 min no ultra-
som).  Os extratos foram combinados após serem
centrifugados (25 min, 2.500 rpm) e secos sob leve fluxo
de N2.  Os extratos dissolvidos em 1 mL de tolueno
foram esterificados com uma solução de MeOH:cloreto
de acetila (9:1 v/v, 2 mL, 60 ° C, 12 h).  Após adição de
1 mL de solução aquosa de KCl (10 % m/v), o extrato
orgânico foi extraído com CHCl3 (3 x 1 mL).  Os extra-
tos combinados tiveram o seu volume reduzido a 1 mL.
Em seguida, a água residual foi retirada, passando-se
a solução por uma minicoluna de vidro (10 x 0,5 cm)
contendo sulfato de sódio anidro calcinado (400 ° C, 2 h).
O extrato orgânico foi recolhido em um frasco (3 mL) e
seco sobre um fluxo de N2.  Os extratos esterificados
foram então silanizados (40 μL BSTFA, 70 ° C, 1 h);
posteriormente, o excesso de BSTFA foi evaporado sob
um fluxo de N2.  Os extratos dissolvidos em 80 μL de
hexano foram analisados por cromatografia gasosa
(CG) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria
de massas (CG-EM) em até 24 h.  O volume injetado
foi de 1 μL, utilizando o modo splitless (30 s).  As
quantificações foram realizadas no CG com o método
de padronização interna, utilizando como padrão 30 μg
de 5 α-colestano (desvio-padrão relativo ± 5,9 %).

Os índices preferenciais de C (IPC) para os
compostos ácidos e álcoois saturados foram

determinados a partir da área do pico fornecido pela
CG, por meio da equação (Cooper & Bray, 1963):

IPC = 2(∑ pares C22 a C30) : [(∑  ímpares C21 a C29) +
(∑  ímpares C23 a C31)]

no qual Cx são os compostos ácidos ou álcoois e x é o
número de átomos de C na molécula.

As análises por cromatografia gasosa (CG) foram
realizadas no aparelho da marca Shimadzu (GC-17A)
com detector por ionização em chama, injetor split/
splitless e gás de arraste N2.  As análises por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de
massas (CG-EM) foram realizadas em um
equipamento da marca Shimadzu (GC-MS-QP2000 A)
acoplado a um cromatógrafo gasoso da marca
Shimadzu (GC-14B) com injetor split/splitless.  O gás
de arraste utilizado foi o hélio.  Coluna cromatográfica
usada: CBP1 (25 m x 0,32 mm, 0,25 μm); programação
do forno do CG: temperatura inicial: 40 °C; taxa de
aquecimento: 10 °C min-1 até 150 °C, então 4 °C min-1

até 310 °C; e isoterma de 10 min.

A análise de C orgânico total (COT) (desvio-padrão
relativo ± 0,3 %) foi realizada no aparelho Carlo Erba
EA-1100.  O teor de COT das amostras do sedimento
foi determinado após descarbonatação (2,0 mol L-1 de
HCl) e secagem (60 °C, 12 h).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os contextos QF18/N5, QK22/N2 e QQ21/N3
apresentaram caráter alcalino, o qual está
possivelmente associado à significativa quantidade de
conchas e à proximidade com o mar (pHágua marinha≈7)
(Quadro 1).  Já o teor de matéria orgânica é baixo
quando comparado ao de outros ambientes de
deposição da mesma região, como manguezais e lagoas
(Zwirtes, 2003; Mater et al., 2004).  Isso pode ser
reflexo da característica arenosa do sedimento, a qual
está associada ao baixo teor de matéria orgânica
(Hedges & Oades, 1997).

Quadro 1. Teores de lipídios, álcoois, ácidos, carbono orgânico total (COT) e índice preferencial de carbono
para álcoois (IPCAl) e ácidos (IPCAc) de amostras de sedimento dos três contextos do Sítio Arqueológico
do Rio do Meio, Ilha de Santa Catarina (SC)

Contexto pH(1) COT Lipídios Álcoois IPCAl Ácidos IPCAc

% ____________ µg g-1 ____________ µg g-1

QF18/N5 8,45 0,9 667 119 14 197 5

QK22/N2 8,74 < 0,1 85 12 11 41 4

QQ21/N3 7,44 1,0 423 62 15 224 15

(1) O pH foi medido, após peneirar a 0,5 mm, em água (sedimento:H2O 1:2,5).
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A concentração dos lipídios nos sedimentos variou
de 85 a 667 μg g-1.  Os extratos foram dominados por
compostos ácidos (QF18/N5 - 29 %, QK22/N2 - 48 % e
QQ21/N3 - 52 %) e álcoois (QF18/N5 - 18 %, QK22/
N2 - 14 % e QQ21/N3 - 15 %) de cadeias saturadas
(Quadro 1).  Os ácidos e álcoois foram determinados a
partir de seus espectros de massas característicos,
para os ácidos na forma de ésteres metílicos e os álcoois
na forma de trimetilsilil éteres.  Os fragmentos
característicos dos ácidos saturados (na forma ésteres
metílicos) são o íon molecular M+, o fragmento m/z =
74 ((C3H6O2)

+ - rearranjo de McLafferty) e o m/z = 87
(C4H7O2)

+.  Já para os álcoois saturados (na forma
trimetilsilil éteres) os fragmentos característicos são
o m/z = 75 ((CH3)2SiOH)+ e o (M-15)+ {massa molar
menos uma metila (CH3) do grupo trimetilsilil
[(CH3)3Si]} (Figura 1).

Entre os contextos, os valores de IPCAl para os
álcoois são mais próximos entre si do que no caso dos
ácidos, nos quais o IPCAc do QQ21/N3 é superior ao
dos contextos QK22/N2 e QF18/N5 (Quadro 1).  Os
valores de IPC indicam predomínio de compostos com
número de átomos de C pares em relação aos ímpares,
característica esta observada em plantas superiores,
sugerindo incorporação de resíduos de plantas nos
sedimentos (Jambu et al., 1993; Amblès et al., 1994).
A diminuição do IPCAc para os ácidos nos contextos
QK22/N2 e QF18/N5 indica que essas substâncias
foram influenciadas por importantes mudanças
durante os processos de decomposição e humificação
dos resíduos de plantas e, portanto, caracteriza um
material em processo de diagênese adiantado.  A
diminuição do IPC ocorre devido a aumento da
concentração relativa dos ácidos com cadeia alquílica
ímpares sobre os ácidos pares, o que pode ser um reflexo
da oxidação terminal dos hidrocarbonetos saturados
presentes no ambiente.  Esta característica é
encontrada em solos humificados e desenvolvidos,
portanto mais antigos.  Em valores, camadas recentes

de solos apresentam IPC altos, e estes refletem os
valores encontrados nas ceras epicuticulares
(IPCAc > 10), os quais gradativamente diminuem à
medida que o horizonte do solo sofre com processos de
degradação e humificação (IPCAc < 10), por exemplo,
da serrapilheira para o horizonte A1 (Jambu et al.,
1993; Amblès et al., 1994; Bull et al., 1999a).  Os
altos valores de IPCAl para os álcoois, nos contextos
QF18/N5  e QK22/N2, podem ser atribuídos à maior
resistência à degradação, ou ainda a uma fonte
alternativa recente para eles, os quais não foram de
maneira significativa alterados pelos processos de
decomposição.  Desse modo, nos contextos QF18/N5 e
QK22/N2, os dados de IPCAc sugerem sedimentos mais
antigos quando comparado ao contexto QQ21/N3
(Quadro 1), abrindo a possibilidade de se tratar de um
solo formado na época do assentamento do grupo pré-
colonial.  Já os altos valores dos IPCAl e IPCAc

apresentados no contexto QQ21/N3 sugerem uma
fonte recente e diferente daquelas dos contextos QK22/
N2 e QF18/N5 (Quadro 1).

Na figura 2 são apresentados os histogramas das
percentagens relativas dos ácidos e álcoois identificados
nos sedimentos estudados.  Diferenças qualitativas
podem ser observadas entre os contextos QK22/N2 e
QF18/N5 contra o contexto QQ21/N3.  Os dois
primeiros apresentam maior percentagem relativa de
ácidos graxos com números de átomos de C inferiores
a 20, com máximos nos ácidos palmítico (Ac16:0) e
esteárico (Ac18:0).  O último QQ21/N3 tem como
composto majoritário o ácido docosanóico (Ac22:0)
(Figura 2a).  Com relação à distribuição dos ácidos
graxos acima de 20 átomos de C, percebe-se também
semelhança entre os contextos QK22/N2 e QF18/N5,
nos quais não existe um composto majoritário em
destaque, sendo os compostos com 22 e 24 átomos de
carbono predominantes (Figura 2a).  A distribuição dos
álcoois (Figura 2b) apresenta o mesmo comportamento
dos ácidos: os contextos QK22/N2 e QF18/N5

Figura 1. Espectro de massas exemplificando a identificação dos ácidos e álcoois saturados nas amostras de
sedimento. Ácido docosanóico (a) e álcool tetracosanol (b), nas formas de éster metílico e trimetilsilil
éter, respectivamente.
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assemelham-se entre si e diferem do contexto QQ21/
N3.  Neste contexto, o composto majoritário é o álcool
tetracosanol (Al24:0), o que não é percebido nos demais
contextos, nos quais existe distribuição semelhante
nos álcoois com 22, 24, 26, 28 e 30 átomos de C
(Figura 2b).  Esses resultados corroboram os dados
de IPC para ácidos e álcoois quando se afirma haver
duas fontes distintas: uma depositada nos contextos
QF18/N5 e QK22/N2 e outra no contexto QQ21/N3.

Os ácidos e álcoois saturados detectados nos
contextos QF18/N5 e QK22/N2 são na maioria
pertencentes a plantas superiores (ceras epicuticulares),
mostrando a incorporação de resíduos vegetais no
sedimento (Kolattukudy, 1980).  Entretanto, a
presença dos ácidos graxos com menos de 20 átomos
de C (< Ac20:0) e do colesterol, identificado pelo seu
espectro de massas na forma trimetilsilil éter (M+ 458,
m/z 129, m/z 329, m/z 353, m/z 368, m/z 443, m/z
458), pode estar associada a outras fontes.

No contexto QF18/N5, os ácidos graxos < Ac20:0

podem ter sua origem em gorduras de animais, uma
vez que nele foram constatados restos faunísticos e
marcas de carvão, sugerindo um fogão.  No entanto,
esses compostos não são biomarcadores específicos,
mas amplamente distribuídos na natureza, e podem
tanto ter origem animal (gordura), vegetal ou
bacteriana (Goossens et al., 1986; Amblès et al., 1994;
Hita et al., 1996).  Do mesmo modo que a presença do
colesterol pode ser indicativo da deposição de gordura,
este também pode ter sido sintetizado por artrópodes
a partir de outros esteróis detectados na amostra, como
o β-sitosterol (na forma trimetilsilil éter: M+ 486,
m/z 129, m/z 357, m/z 381, m/z 396, m/z 471)
identificado no extrato lipídico (Svoboda & Thompson,
1985; Nes et al., 1997).  Já os ácidos ramificados iso e
anteiso pentadecanóico e heptadecanóico (Ac15:0r e
Ac17:0r), identificados no contexto, indicam a atividade
bacteriana no sedimento, uma vez que eles são
abundantes nas membranas celulares de certas
bactérias (Figura 2a) (Goossens et al., 1986).

No contexto QQ21/N3, verifica-se um depósito de
matéria orgânica classificada como recente (Figura 3),

sugerido pelos altos valores dos IPC para ácidos e
álcoois (Quadro 1).  As distribuições dos ácidos e álcoois
(> C20:0) refletem a deposição de plantas superiores
(Kolattukudy, 1980; Walton, 1990), mas com origem
diferente da dos contextos QK22/N2 e QF18/N5.  Isso
é reforçado pelas distribuições dos álcoois e ácidos,
presença dos compostos ω-hidroxiácidos com cadeias
carbônicas superiores a 20 átomos, presença de um
derivado do ácido cinâmico, ausência do colesterol e
menor abundância relativa dos ácidos graxos menores
que 20 átomos de C (Figuras 2 e 3).

Os ω-hidroxiácidos foram identificados a partir de
seus espectros de massas característicos na forma de
éster metílicos e trimetilsilil éter (m/z 75
((CH3)2SiOH+), m/z 146 (C6H14SiO2

+), M+.-15 e M+

-47).  A origem deles em solos está associada tanto à
ω-oxidação dos ácidos graxos saturados (Hita et al.,
1996) como à despolimerização de tecidos vegetais
(cutina e suberina) (Kolattukudy, 1980; Walton, 1990).
Considerando o alto valor do IPCAc e nenhuma
correlação entre os ácidos graxos e os ω-hidroxiácidos
(os compostos predominantes são o ácido graxo Ac22:0

e o ácido ω-hidroxi-hexacosanóico, ω-HAc26:0), a
ω-oxidação dos ácidos graxos saturados não é
sustentada.  Por sua vez, a hipótese da despolimerização
de tecidos vegetais, mais especificamente da suberina,
é reforçada pela presença de um derivado do ácido
cinâmico, especificamente o ácido cinâmico 4-etenil-
2-metoxi-fenol (Figura 3).

A suberina possui estrutura polimérica formada
por ligações cruzadas envolvendo estruturas do tipo
poliaromática (ácido cinâmico e seus derivados) e
polialifática (monômeros alifáticos comportando ácidos
graxos de cadeias longas (> 20), ω-hidroxiácidos, di-
hidroxiácidos, tri-hidroxiácidos e epoxiácidos)
(Kolattukudy, 1980; Walton, 1990; Bull et al., 2000b;
Naafs & van Bergen, 2002).  Mesmo que os demais
compostos da estrutura polimérica alifática não
tenham sido identificados, a deposição classificada
como recente e a profundidade do contexto QQ21/N3
(aproximadamente 30 cm) apontam como sua origem
a suberina (associada, no caso, a raízes).

Figura 2. Histogramas da distribuição percentual de compostos ácidos (a) e álcoois (b) de amostras de
sedimento dos três contextos do Sítio Arqueológico do Rio do Meio, Ilha de Santa Catarina, SC. R:
compostos ramificados (iso e anteiso) e I: compostos monoinsaturados.
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A ausência do colesterol (mesmo com a presença
de outros esteróis) e a baixa presença dos ácidos graxos
Ac16:0 e Ac18:0, no contexto QQ21/N3, contribui para
especulação de uma fonte de origem animal (gordura)
para esses compostos nos outros dois contextos (QF18/
N5 e QK22/N2).  Já os outros esteróis detectados no
extrato de lipídios do contexto QQ21/N3 –
estigmasterol (na forma trimetilsilil éter: M+.  484,
m/z 129, m/z 255, m/z 379, m/z 394, m/z 469) e β-
sitosterol – não auxiliam na determinação de uma
fonte específica, uma vez que são comumente
detectados em extratos de plantas.  A presença dos
ácidos graxos < Ac20:0, principalmente dos ácidos
graxos iso e anteiso pentadecanóicos (Ac15:0r), é
indicativo da atividade bacteriana nesse contexto
(Figuras 2a e 3).

CONCLUSÕES

1. A composição orgânica dos sedimentos do Sítio
Rio do Meio tem origem vegetal, bacteriana e,
possivelmente, animal (gorduras).

2. Os extratos de lipídios apresentaram compostos
ácidos e álcoois saturados característicos de plantas
superiores.

3. Detectou-se pelo menos duas fontes de matéria
orgânica: uma antiga e outra recente.  A antiga foi
dominada por ácidos graxos de cadeia curta (< Ac20:0)
com menor percentagem dos ácidos e álcoois de cadeias
longas (> Ac20:0 e Al20:0), e a recente apresentou os
ácidos e álcoois de cadeia longa (> Ac20:0) como
compostos majoritários.

4. Não foi possível definir se a origem da matéria
orgânica do sedimento está associada à ação antrópica
(de ordem cultural) ou não.

TRABALHOS FUTUROS

O estudo do sedimento ou solo arqueológico do ponto
de vista demonstrado neste trabalho abre novas
perspectivas de análises para compreensão da
formação de um sítio arqueológico, sejam as variáveis
envolvidas de ordem cultural ou não. Em trabalhos
futuros, deverão ser buscadas contribuições
interdisciplinares (e.g., arqueologia, química,
agronomia) para ampliar o quadro das investigações
sobre a formação de um sítio arqueológico. A aplicação
de técnicas específicas dessas disciplinas e de número
maior de amostras de estruturas arqueológicas

Figura 3. Cromatograma parcial da amostra de sedimento obtida no contexto QQ21/N3 do Sítio Arqueológico
Rio do Meio, Ilha de Santa Catarina, SC. Em destaque as estruturas de um derivado do ácido cinâmico
(a) e de um ωωωωω-hidroxiácido (b). Acx:y e Alx:y, respectivamente ácidos e álcoois; x, número de átomos de
carbono; y, número de insaturações; ωωωωω-HAcx, hidroxiácidos com a hidroxila na posição ωωωωω; padrão,
5ααααα-colestano.
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reconhecidas (i.é., vestígios de expedientes funcionais,
como fogueiras de cozinhas, marca de solos de cabanas
e locais de descarte de resíduos de atividades
domésticas) possibilitará estudos com mais detalhes,
como por exemplo, a avaliação de outros
biomarcadores, como os 5β-estanóis e os ácidos biliares,
e uma comparação dos extratos de lipídios de
sedimentos com vegetação que cobria o sítio nas fases
recentes.
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