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RESUMO: O presente trabalho visa a caracterização dos fatores paleoambientais do 
manguezal de região costeira dentro do município de Piúma. É interessante ressaltar o fato de 
que o assunto possui pouco enfoque no Espírito Santo. Ambos os pontos de coleta das 
amostras que foram utilizadas se encontravam em situação decadente quanto a conservação 
ambiental de fauna e flora, visto que por se apresentarem em área plana, o assentamento 
humano sempre foi mais fácil. Em razão disso, resíduos sólidos e líquidos como lixo e esgoto 
eram frequentes nos pontos. O primeiro testemunho, com 10 cm de comprimento, retirado mais 
a norte do município (coordenadas 319248m E e 7694672m N), em conjunto com grande 
quantidade de argila, matéria orgânica e porção arenosa fina (da base para o topo), 
apresentava espículas de organismos espongiários, a espécie foraminífera Gaudryna exilis 
(26% em quantidade) e Matinotiella variabilis (18%). Outras espécies foram identificadas, 
contudo estavam em grau de preservação muito baixo a ponto de não ser possível classifica-
las. Mais próximo a superfície havia quantidade considerável de hifas. O segundo testemunho, 
com 55 cm de comprimento (coordenadas 316830m E e 7693220m N), com níveis de lama e 
argila, areia fina e média, material lenhoso e matéria orgânica com novamente granulometria 
arenosa fina (da base para o topo). Mais próximo ao topo havia teores consideráveis de 
oxidação, notados a partir da coloração alaranjada apresentada. Foram encontrados micro-
organismos como Lagena perlucida (18%), Gaudryiina exilis (24,8%), Orbulina universa (48%) 
e Textularina agglutinans (9,2%). Observou-se maior quantidade de espécies devido a este 
testemunho ter adquirido maior profundidade.Em ambos os testemunhos foram encontrados 
em abundância partículas de sal, quartzo e muscovita. As hifas se preservaram devido à baixa 
energia do ambiente. Por sua vez, as espécies de foraminíferos encontradas tem seu habitat 
variando em profundidades entre 0 e 3.700, contudo as espécies Martinotiella variabilis e 
Lagena perlucida tem seu habitat restrito à profundidade média de 40m, o que representa uma 
condição de remobilização e transporte intensa, embora ainda seja uma profundidade dentro 
da plataforma continental. A salinidade do ambiente pode ser definida entre 25 e 40 PPS, 
sendo que Textularina agglutinans se desenvolve em ambientes menos salinos. São 
organismos que se desenvolvem em temperaturas entre 1º e 27º C, onde a Lagena Perlucida é 
a única que tem maior restrição de temperatura, assumindo-se, portanto que os intervalos do 
testemunho em que estavam presentes são o período de menor temperatura (15 a 18ºC), o 
que representa um clima mais frio que o atual, cuja média é de 24ºC. Também é a espécie que 
mais necessita de fosfato, ou seja, tem maior demanda de nutrientes. O aumento de 
granulometria remete a perturbação antrópica, bem como o transporte desde o ambiente praial, 
indicando maior energia do meio. 
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