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Introdução 

A Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, localizada no município de Laguna, Sul do Estado 

de Santa Catarina, faz parte do Complexo Lagunar Sul, um dos maiores sistemas estuarinos do 

sul do Estado. O Complexo Lagunar Sul é formado por um emaranhado de lagoas e pequenos 

rios que, além da Lagoa de Santo Antônio, fazem parte as lagoas: Mirim, Imaruí, Santa Marta, 

Camacho, Garopaba do Sul, Manteiga e Ribeirão Grande. 

O Rio Tubarão, um dos principais afluentes da lagoa de Santo Antônio dos Anjos, nasce 

da confluência dos Rios Bonito e Rocinha que têm origem na encosta da Serra Geral. Ele 

percorre aproximadamente 120 Km até desembocar na Lagoa de Santo Antônio, passando por 19 

municípios da região, uma área de aproximadamente 5923 Km2. Ao realizar este trajeto o rio 

recebe um aporte considerável de carga poluidora, destacam-se os efluentes da mineração e 

beneficiamento de carvão, das fecularias, das vinícolas, das olarias, das cerâmicas, da 

suinocultura, de indústrias alimentícias, de termelétricas, da extração de fluorita, além de esgotos 

domésticos. Com a retificação do Rio Tubarão na década de 70 a lagoa de Santo Antônio passou 

a ser uma bacia de sedimentação natural dos dejetos gerados pelos municípios desde a foz do Rio 

Bonito e Rocinha.    

A falta de saneamento básico nas comunidades que vivem as margens do Rio Tubarão e, 

em especial, as margens da Lagoa Santo Antônio dos Anjos podem contribuir com o alto teor de 

coliformes termotolerantes e compostos orgânicos, que, juntamente com os demais dejetos 

lançados podem inviabilizar algumas atividades realizadas na Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, 

conforme a resolução do CONAMA No 357 de 17 de março de 2005. 

 

Metodologias 

Foram georeferenciados seis pontos ao longo da lagoa de Santo Antônio dos Anjos 

definidos como: Ponto 1, comunidade do Bananal; Ponto 2, comunidade das Laranjeiras; Ponto 3, 

comunidade de Cabeçudas; Ponto 4, Centro Histórico; Ponto 5, Iate Clube de Laguna; Ponto 6, 
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Ponta da Barra, e um ponto na lagoa do Noca denominado de Ponto 7, localizada nas adjacências 

da Lagoa de Santo Antônio, próxima a abertura da barra. Foram realizadas as determinações dos 

teores de nitrogênio amoniacal dissolvido (N-NH4
+) utilizando o método descrito por Strickland e 

Parsons (1972), ortofosfato dissolvido descrito por Murphy e Riley (1962) e coliformes 

termotolerantes utilizando duas metodologias, Collilert® e 3M®. As coletas foram realizadas 

com auxílio de garrafas PET de 500 mL para N e P, e uma garra de vidro (boro-silicato) de 250 

mL para coliformes. Todas as garrafas foram previamente esterilizadas, e mantiveram-se fixas 

para cada ponto de coleta. As amostras coletadas foram analisadas no Laboratório de Análise 

Química Ambiental da UDESC (LAQUA). As coletas para as determinações de nitrogênio e 

fósforo ocorreram entre os meses de maio a julho, e para as análises de coliformes entre os meses 

de janeiro a julho. Destaca-se que as análises de coliformes foram realizadas apenas no Ponto 5, 

Iate Clube de Laguna.   

 

Resultados e Discussões 

 Os resultados obtidos para os teores de nitrogênio amoniacal dissolvido, referente as 

coletas do dia 31 de maio de 2017, indicam que os Pontos 3 e 4, comunidades de Cabeçudas e 

Centro Histórico, respectivamente, estão com a concentração acima de 0,40 mg.L-1 de N-NH4
+, 

classificando estes dois locais como água salobra Classe 2. Para os demais pontos de coleta os 

valores de nitrogênio amoniacal dissolvido ficaram abaixo de 0,40 mg.L-1. As coletas do dia 30 

de julho de 2017 apresentaram, para todos os pontos amostrados, valores menores do que 0,40 

mg.L-1 de N-NH4
+, classificando estes locais como Classe 1 segundo a resolução do CONAMA 

2005. Entretanto, cabe salientar que o ponto com a maior concentração neste dia foi o Ponto 3, 

com um valor de nitrogênio amoniacal dissolvido de 0,225 mg.L-1. 

Resultados semelhante foram observados para as determinações de fósforo. Para as 

amostras coletadas no dia 31 de maio de 2017 os Pontos 3 e 4 ficaram acima do máximo 

permitido para classificar água como Classe 1 (0,124 mg.L-1), atribuindo desta forma a Classe 2 

para estes locais, enquanto os demais pontos ficara abaixo deste valor. Para as coletas do dia 30 

de junho todos os pontos avaliados ficaram abaixo de 0,124 mg.L-1, classificando estes pontos 

como Classe 1 para este nutriente. Conforme mencionado acima, mesmo estando abaixo do valor 

estipulado para Classe 1, o Ponto 3 foi o que apresentou a maior concentração de fósforo para 

esta coleta 0,119 mg.L-1, indicando o comprometimento deste local.  

Para coliformes termotolerantes durante o período avaliado, de janeiro a junho de 2016, 

percebe-se uma diminuição considerável na concentração deste parâmetro. No mês de janeiro o 

valor ficou próximo de 20.000 UFC/100 mL e no mês de junho o valor ficou em 260 

UFC/100mL. Esta diferença pode estar associando ao aumento na população de Laguna durante 

os meses de verão. Destaca-se ainda que no mês de maio o valor encontrado foi na ordem de 

15.400 UFC/100 mL, provavelmente devido aos elevados volumes de chuva.  

Os resultados destas análises demostram que a Lagoa de Santo Antônio, apesar de 

apresenta uma capacidade de regeneração, sofre um impacto ambiental considerável. 
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