
Começam os trabalhos oceanográficos no complexo estuarino-lagunar de 

Canáia-Iguape 

  

O INCT-TMCOcean-CNPq pesquisa o processo de trocas de materiais entre  o 

continente e os oceanos, avaliando de que modo e até que ponto a ação do homem 

altera a biodiversidade e o equilíbrio ecológico das  zonas costeiras. Coordenadora do 

LABNUT, Elisabete de Santis Braga é membro do Comitê Gestor do INCT-TMCOcean 

e representante da Universidade de São Paulo para o projeto.  

 

 
A associação do laboratório do IOUSP ao TMC-Ocean é resultado de uma série 

de trabalhos desenvolvidos pelo LABNUT desde 1992 na região do Complexo 

Estuarino-Lagunar de Cananéia-Iguape, acompanhando os ciclos biogeoquímicos dos 

nutrientes mais especificamente na região sul do  sistema, em Cananéia, onde as 

características hidrológicas e  hidroquímicas apresentam menor grau de influência do 

homem. O setor norte, Iguape, sofre influência do Valo Grande, canal que liga o 

estuário ao rio Ribeira inicialmente aberto com três metros de largura e que hoje atinge 

mais de 300 metros, resultando na queda no nível de salinidade do estuário. 

A equipe da professora Elisabete estuda em Cananéia e Iguape, no litoral sul de 

São Paulo, a parte química da água, seus ciclos bioquímicos e os nutrientes no 

sistema costeiro como nitrogênio, fósforo e silício. O trabalho inclui a coleta de 

amostras de águas para determinação da concentração de metais dissolvidos 

(chumbo, cádmio e zinco), amostras de sedimentos e da  

biota, principalmente peixes (bagres) e gramíneas aquáticas (Spartina sp.) que 

acumulam esses metais. Estuda ainda os sinais de toxidade nos organismos, além de 

observar os diferentes níveis de contaminação entre Cananéia e Iguape.  

A avaliação dos processos de interface e a atuação dos estuários como 

retentores/exportadores de materiais entre o continente e os oceanos é  

o principal foco dos trabalhos “Estamos comparando o sistema sul de Cananéia com a 



parte norte do mesmo sistema (Iguape) para avaliar o impacto da ação do homem na 

modificação desse complexo estuarino”, explica Elisabete. 


