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A Lagoa Santo Antônio dos Anjos faz parte do Sistema Estuarino de Laguna 

(SEL) e possui papel fundamental para o desenvolvimento socioeconômico para o 

município de Laguna e região. Por ter aporte de água doce proveniente do Rio Tubarão e 

possuir uma ligação com o oceano, através dos molhes da barra, esta lagoa possui uma 

característica particular de salinidade, proporcionando assim, uma elevada taxa de 

diversidade de espécies de invertebrados e peixes. 

O crescimento desordenado da população às margens da lagoa, aliado ao 

desmatamento da mata ciliar, junto com a falta de tratamento de esgoto doméstico e 

industrial, fez com que a Lagoa Santo Antônio dos Anjos se tornasse uma bacia de 

decantação para a região do Complexo Lagunar Sul. Dentre os possíveis contaminantes 

destacam-se os metais, presente nos efluentes de diversas atividades praticadas nos 

municípios que são cortados pelo rio Tubarão, a exemplo destas atividades destaca-se a 

mineração de carvão. 

Vale ressaltar que a pesca artesanal praticada na Lagoa de Santo Antônio dos 

Anjos, bem como, o cultivo de camarões marinhos, possuem um papel relevante na 

economia da cidade de Laguna. Muitas fazendas de produção de camarão utilizam a água 

da Lagoa de Santo Antônio como fonte de abastecimento. 

Destaca-se ainda que os camarões marinhos são animais que possuem o hábito 

alimentar de fundo, proporcionando assim o contato direto com o sedimento da lagoa ou 

dos viveiros de produção. 

Com base no exposto acima, o principal objetivo deste trabalho foi analisar a 

contaminação por íons cobre (Cu) e zinco (Zn) em camarões da espécie Litopenaeus 

vannamei produzidos por uma fazenda de cultivo que capta água da lagoa de Santo 

Antônio dos Anjos. 

Todo experimento foi conduzido no Laboratório de Análise Química Ambiental 

(LAQUA), da UDESC de Laguna. As amostras de camarão foram coletadas na Fazenda 

Marmironda, que capta água da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos, durante o período de 

novembro de 2020 a fevereiro de 2021. Os camarões coletados foram medidos, pesados 

e os animais foram separados em músculo, cefalotórax e exoesqueleto. Toda a vidraria 

utilizada neste experimento foi devidamente esterilizada com solução de HNO3 (10%). 
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Para a digestão das amostras foi utilizado o processo via úmido, na qual aproximadamente 

1,0 g dos tecidos foram digeridos com 3,0 mL da solução nitroperclórica (2:1 v/v), em 

bloco de digestão a temperatura de 60oC por 72h. Ao final do processo de digestão o 

produto foi avolumado para 25 mL com água deionizada e posteriormente filtrado em 

membrana de acetato de celulose (0,45µm). As análises de determinação de Cu e Zn 

foram realizadas no Espectrofotômetro de Absorção Atômica.  

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, no mês de novembro, 

quando os animais estavam na fase de pós-larva, verificou-se as maiores concentrações 

de Cu. Este resultado pode ser um indicativo da dificuldade na metabolização deste 

elemento pelo animal nas fases iniciais. Verifica-se ainda que o tecido com o maior 

acúmulo foi exoesqueleto, seguido do cefalotórax e, por fim o tecido muscular. 

Na Tabela 2 estão descritos os resultados para as concentrações de Zn. Percebe-

se um comportamento semelhante ao observado na Tabela 1 para o mês de novembro, 

onde verifica-se a maior concentração de Zn na fase de pós-larva. Percebe-se também um 

maior acúmulo deste metal no cefalotórax, região onde estão concentrados os principais 

órgãos dos camarões, seguido do exoesqueleto e, por fim, no músculo. 

Infelizmente a resolução em vigor (RDC Nº 487, de 26 de março de 2021) que dispõe 

sobre os Limite Máximo Tolerável de contaminantes em alimentos consumidos por seres 

humanos, retirou o LMT para Cu e Zn, o qual era contemplado no Decreto nº 55.871, de 26 de 

março de 1965. Observa-se que tanta para Cu, com exceção do mês de novembro, quanto para Zn 

os valores encontrados ficaram abaixo do LMT observado no Decreto nº 55.871, de 26 de março 

de 1965, que trazia um máximo de 30 mg/L para Cu e 50 mg/L para Zn.  

 

Tabela 1.  Concentração Média e Desvio Padrão para as determinações de Cobre (Cu) no 

Músculo, Exoesqueleto e Cefalotórax dos animais coletados ao longo do experimento. 

Meses\tecido Músculo (mg/Kg) Exoesqueleto (mg/Kg) Cefalotórax (mg/Kg) 

Novembro 4,6699(a) ± 0,563 19,278(b) ± 0,437 17,915(b) ± 2,125 

Dezembro 2,944(a) ± 0,915 11,046(b) ±  1,164 10,472(b)± 1,336 

Janeiro 2,936(a) ± 0,098 13,774(b) ± 0,381 10,925 (b) ± 0,870 

Fevereiro 2,189(a) ± 0,574 9,711(b) ± 3,028 10,666(b) ± 4,425 
Análise Estatística: Comparações realizadas nas coletas e nos tecidos. Letras diferentes deferem estatisticamente pelo Teste de Tukey 

(p<0,05). 

 

Tabela 2: Concentração Média e Desvio Padrão para as determinações de Zinco (Zn) no 

Músculo, Exoesqueleto e Cefalotórax dos animais coletados ao longo do experimento. 

 

Meses\Tecido Músculo (mg/Kg) Exoesqueleto (mg/Kg) Cefalotórax (mg/Kg) 

Novembro 13,110(a) ± 1,504 15,813 (a) ± 1,355 21,539 ± 1,236 

Dezembro 10,877(a) ± 0,063 11,238 (a) ± 1,068 15,151 ± 2,300 

Janeiro 12,537(a) ± 1,578 14,474 (a) ± 0,718 15,354 ± 1,945 

Fevereiro 11,705 (a) ± 0,568 10,627 (a) ± 1,049 19,887 ± 2,157 
Análise Estatística: Comparações realizadas nas coletas e nos tecidos. Letras diferentes deferem estatisticamente pelo Teste de Tukey 

(p<0,05). 
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