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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição espaço temporal das larvas de 

decápodes na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, no município de Laguna, Santa Catarina. Para tanto, 

buscou-se também analisar a influência dos parâmetros físico-químicos (temperatura, salinidade, 

pH, oxigênio dissolvido, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal e ortofosfato (fósforo solúvel reativo) 

nas áreas de estudo. A Lagoa Santo Antônio dos Anjos localiza-se no município de Laguna (SC) e 

faz parte do Sistema Estuarino Lagunar (SEL), considerado um dos principais estuários da região 

Sul do Brasil. A ligação do estuário com o oceano se faz pelos Molhes da Barra e o aporte de água 

doce é proveniente, principalmente, do rio Tubarão, o qual confere uma característica particular, 

referente à variação de salinidade, proporcionando uma elevada diversidade de fauna. Foram 

realizadas amostragens trimestrais, durante os picos das estações (primavera, verão, outono e 

inverno), em diferentes áreas da Lagoa Santo Antônio dos Anjos. As áreas foram determinadas de 

acordo com a ecoclina da lagoa, onde a área A1 representou o canal de acesso ao mar, a A2 a região 

do rio Tubarão, próximo a desembocadura, a A3 região do centro de Laguna e A4 a região do Mato 

Alto, próximo a ponte Anita Garibaldi. Em cada área foram realizados três arrastos subsuperficiais, 

com uma rede cônica de 1,5 m de comprimento, 0,5m de diâmetro da abertura de boca e malha com 

abertura de 150 micrômetros e fixado em formaldeído 4%. Em laboratório, as amostras foram 

triadas, identificadas e contabilizadas. Os resultados demonstraram que não ocorreu variações das 

densidades de larvas de decápodes entre as áreas estudadas, por outro lado uma marcada variação 

em relação as estações do ano, sendo a temperatura e salinidade os principais fatores. Para a 

salinidade os maiores valores foram no mês de dezembro, e menores no mês de junho. Para o 

oxigênio dissolvido os valores foram inversos ao da temperatura. A turbidez não apresentou 

diferenças temporal, porém mostrou uma variação espacial entre as áreas estudadas, principalmente 

na área 2, região do Rio Tubarão, com altos valores, assim como alta concentração de nitrogênio e 

fosforo. De acordo com nossos resultados as maiores densidades de larvas de decápodes foram 

relacionados aos pontos de menor turbidez, podendo esses estar relacionado a produtividade 

primária dessas áreas, uma vez que o fitoplâncton serve de alimento para as larvas. Por fim, como 

um primeiro estudo de zooplâncton no Complexo Estuarino de Laguna, o presente estudo 

caracterizou a distribuição espaço-temporal das larvas decápodes, sendo ainda necessário mais 

análises relacionadas aos parâmetros ambientais ao longo de um ano. Tal compreensão é de grande 

relevância, uma vez que as larvas de decápodes representam importantes recursos pesqueiros na 

região, como camarão e siri, e esses são importantes indicadores para a gestão da pesca artesanal. 
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