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ABSTRACT. High-resolution seismic stratigraphic investigation of the Juparanã Lake, the largest lacustrine body in the lakes system of Doce River lower course

(State of Espı́rito Santo, Southeastern Brazil), was performed, giving the information to discuss the Quaternary lacustrine evolution. Two seismic sequences were

identified. The older seismic sequence is characterized by a reflection free pattern, associated with Holocene alluvial sedimentation. The younger seismic sequence

is characterized by a parallel pattern of seismic reflections and was associated with lacustrine deposition after the damming of the “old Juparanã alluvial valley”. The

isopach map of the younger seismic sequence documents an irregular distribution of the lacustrine deposits in three distinct depocenters with relatively abrupt limits

suggesting a neotectonic control on the lacustrine evolution.
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RESUMO. O estudo sismoestratigráfico de alta resolução do lago Juparanã, o maior do sistema de lagos do baixo vale do rio Doce (Espı́rito Santo, Sudeste do

Brasil), foi realizado, fornecendo informações para discutir sobre a origem e evolução deste sistema de lagos ao longo do Quaternário. Duas sismosseqüências foram

identificadas. A sismosseqüência mais antiga é caracterizada pelo padrão transparente de reflexão (reflection free ), tendo sido associada a depósitos aluviais holocêni-

cos. A sismosseqüência mais recente é caracterizada por um padrão paralelo de reflexões śısmicas e foi associada à fase lacustre instalada após a barragem do antigo

“vale Juparanã”. O mapa de isópacas da sismosseqüência mais nova documenta uma distribuição irregular dos depósitos lacustres em três depocentros distintos, com

limites relativamente abruptos, sugerindo um possı́vel controle neotectônico na evolução do lago.
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INTRODUÇÃO

Próximo à cidade de Linhares, situada na região do baixo curso
do rio Doce, no centro-leste do Estado do Espı́rito Santo, ocorre
um notável conjunto lacustre composto por dezenas de lagos bar-
rados, distribuı́dos em domı́nios geomorfológicos distintos. Es-
tes corpos lacustres podem ser agrupados em lagos internos e
lagos externos (Fig. 1). Os lagos externos possuem cerca de 1 a
10 km de comprimento, e estão localizados entre o platô terciário
e a planı́cie costeira quaternária. Os lagos internos, de maio-
res dimensões, estão presentes sobre os tabuleiros da Formação
Barreiras, preferencialmente na margem esquerda do rio Doce,
sendo limitados pela planı́cie aluvial deste rio.

Em especial, o lago Juparanã se destaca dentre os demais
lagos internos devido a sua grande extensão, com cerca de 25
km de comprimento, e pela notável linearidade de suas margens,
possuindo um proeminente estrangulamento em sua porção
norte, próximo à ilha do Imperador.

Os lagos barrados ocupam vales escavados nos depósitos
da Formação Barreiras. Parte destes lagos é limitada, a oeste,
por rochas do embasamento pré-cambriano, que definem um ele-
vado compartimento de colinas e serras na região. Estas rochas
do embasamento afloram no interior do lago Juparanã, na ilha do
Imperador (Fig. 1).

Apesar da singularidade dos corpos lacustres na região,
ainda são bastante reduzidos os estudos acerca da sua origem
e evolução.

Segundo Suguio & Kohler (1992), com base em dados de
sondagem descritos por Bandeira Jr et al. (1975), os lagos situa-
dos no baixo curso do rio Doce teriam se formado após o máximo
da Última Transgressão (5.100 anos AP). Esses autores conside-
raram que antigos vales fluviais foram fortemente dissecados du-
rante o cĺımax da última glaciação (peŕıodo entre 18.000 e 15.000
anos AP), sendo posteriormente afogados devido à subida do
nı́vel do mar no Holoceno, dando origem a estuários. A fase re-
gressiva subseqüente resultou na colmatação destes vales por se-
dimentos lamosos, que, de acordo com Suguio & Kohler (1992),
propiciaram a barragem dos lagos.

Hatushika (2005) e Hatushika et al. (2005) consideraram a
atuação de movimentações neotectônicas como responsável pela
estruturação do relevo na região e, junto às variações do nı́vel
do mar ao longo do Quaternário, posśıvel condicionante na bar-
ragem do lago Juparanã e dos demais lagos internos. Mello et
al. (2005a; 2005b) apontaram o controle destas estruturas neo-
tectônicas na configuração da rede de drenagem, marcada por ex-
pressivos desvios e capturas fluviais. Os paleotensores resultan-

tes das análises estruturais de falhas cenozóicas realizadas por
Hatushika et al. (2005) e Mello et al. (2005a; 2005b) foram plo-
tados no mapa geológico da Figura 1.

Este artigo tem como objetivo o reconhecimento sismoes-
tratigráfico do lago Juparanã a partir de levantamentos sı́smicos
de alta resolução, com o intuito de obter informações do regis-
tro sedimentar neste corpo lacustre e subsidiar estudos acerca da
evolução do sistema de lagos do baixo curso do rio Doce.

METODOLOGIA

O trabalho realizado consistiu na aquisição e interpretação de
dados śısmicos de alta resolução no lago Juparanã. Ao todo, fo-
ram realizados dezessete perfis ao longo do corpo lacustre, sendo
treze perpendiculares ao eixo central do lago, dois longitudinais
e dois em braços do corpo lacustre. Neste artigo, são apresen-
tados apenas quatro perfis sı́smicos (P1, P2, P3 e P4 – Fig. 2),
representativos das unidades sismoestratigráficas reconhecidas.

O equipamento utilizado para o levantamento geof́ısico
(StrataBoxTM – Ocean Data Equipment Corporation), consiste em
um perfilador de subfundo com freqüência de 10 kHz e potência
de sáıda de 300 W.

O levantamento śısmico foi realizado no peŕıodo de cheia do
lago Juparanã, com a lâmina d’água cerca de dois metros acima
do nı́vel médio deste corpo lacustre.

A análise sismoestratigráfica foi realizada segundo os concei-
tos propostos por Mitchum Jr. et al. (1977). Os parâmetros utili-
zados para a definição das sismofácies no presente estudo foram
as configurações dos refletores sı́smicos, amplitude das reflexões
e continuidade dos traços sı́smicos.

Com base na análise sismoestratigráfica, foi posśıvel confec-
cionar mapa de isópacas, permitindo a determinação dos princi-
pais depocentros do lago Juparanã.

RESULTADOS

Fácies sı́smicas e superfı́cies estratigráficas

A interpretação sismoestratigráfica permitiu o reconhecimento
de três sismofácies (Sp, Sb e St – Fig. 3) e três destacadas su-
perf́ıcies estratigráficas (S1, S2 e S3). Estas superf́ıcies foram
hierarquizadas entre si segundo relações estratigráficas e pelas
terminações dos refletores sı́smicos, sendo associadas a limites
de sismosseqüências.

A sismofácies Sp é definida por refletores cont́ınuos, para-
lelos a subparalelos, de média a baixa amplitude. Ocorre so-
bre uma superf́ıcie irregular bem destacada (S2), apresentando
terminações em onlap sobre esta superf́ıcie. Esta configuração
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Figura 1 – Mapa geológico simplificado sobreposto ao relevo da região, destacando o conjunto de lagos barrados situado próximo à cidade de Linhares (ES), com
ênfase para o lago Juparanã. Tensores de esforços neotectônicos reconhecidos por Hatushika et al. (2005) e Mello et al. (2005a; 2005b) (Base geológica: CPRM,
2001; base altimétrica: MDE – SRTM/ NASA adquirido no site http://seamless.usgs.gov).

foi associada a sedimentos argilo-siltosos. Refletores horizon-
tais de média a alta amplitude, presentes em alguns nı́veis,
também foram associados a esta sismofácies, sendo interpreta-
dos como pacotes de areias transportadas por fluxos hiperpicnais,
intercalando-se com os depósitos lamosos.

A sismofácies Sb é representada por uma faixa escura, em
forma de bolsões, que impede a visualização das camadas subja-
centes. Ocorre, invariavelmente, em um nı́vel estratigráfico bem
definido entre os refletores da sismofácies Sp, entre 80 cm e um
metro abaixo do fundo do lago. Estes bolsões são interpretados
como ocorrência de gás aprisionado nestes horizontes.

A sismofácies St é caracterizada pela ausência de reflexões
śısmicas, correspondendo à fácies śısmica transparente (reflec-
tion free ) de Mitchum Jr. et al. (1977). Esta sismofácies foi in-
terpretada como pacotes homogêneos de sedimentos arenosos,
sendo, em alguns casos, associada a rochas do embasamento
que afloram no interior do lago. Esta sismofácies ocorre abaixo
das superf́ıcies estratigráficas de alta amplitude (S1 e S2).

A superf́ıcie estratigráfica reconhecida como mais antiga, de-
nominada de S1, é definida pelo forte refletor presente nas bor-

das do lago. Este refletor é observado também no interior do lago
(perfis P2 e P4), na porção adjacente à ilha do Imperador. Uma
outra superf́ıcie também definida por refletores de alta amplitude
apresenta-se terminando lateralmente sobre a superf́ıcie mais an-
tiga (S1), sendo, desta maneira, denominada de superf́ıcie S2.
Esta superf́ıcie, bastante irregular, é identificada sob os refleto-
res da sismofácies Sp, correspondendo ao limite inferior de uma
sismosseqüência. Um refletor de baixa a média amplitude que
recobre grande parte do fundo do lago, limitando, no topo, o in-
tervalo associado à sismofácies Sp, foi denominado de superf́ıcie
S3, representando o limite superior da sedimentação lamosa do
lago Juparanã.

Descrição dos perfis sı́smicos
O perfil P1 (Fig. 4-A), situado na porção centro-meridional do
lago Juparanã, demonstra ligeira assimetria do fundo lacustre,
que na margem leste possui suave declividade, enquanto que a
borda oeste apresenta-se mais ı́ngreme. A superf́ıcie S2 aumenta
de profundidade notavelmente em direção à borda oeste. Ape-
sar de não poder acompanhá-la, projeta-se que a profundidade
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Figura 2 – Malha de amostragem sı́smica realizada no lago Juparanã, onde são destacados
os perfis levantados e os quatro perfis (P1, P2, P3 e P4) apresentados neste artigo.

Figura 3 – Fácies śısmicas descritas neste artigo, com a respectiva interpretação.

da superf́ıcie S2, neste setor, alcance 22 m em relação à lâmina
d’água. Esta paleossuperf́ıcie apresenta-se bastante irregular
próximo à borda leste.

A sismofácies Sp encontra-se em onlap sobre o forte refle-
tor da superf́ıcie S2. A sismofácies Sb, associada a bolsões de
gás, encontra-se nas maiores espessuras dos depósitos argilo-
siltosos definidos pela sismofácies Sp, estimados em 8 m de

sedimentos próximo à borda oeste.
O perfil P2 (Fig. 4-B), situado à montante da ilha do Impe-

rador, é caracterizado pela maior exposição da superf́ıcie S2 no
fundo do lago Juparanã, ocorrendo de forma bastante irregular.
A sismofácies Sp encontra-se restrita a uma feição de canal/calha,
diferentemente de como se apresenta na maior parte do lago.
A sismofácies Sb também ocorre confinada, presente entre os
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Figura 4 – Perfis śısmicos realizados no lago Juparanã, com interpretação sismoestratigráfica. A) Perfil P1, demonstrando o aprofundamento da paleossuperf́ıcie
S2 em direção à margem oeste do lago, onde a espessura do pacote lamoso (sismofácies Sp) é maior; B) Perfil P2, onde nota-se o maior recobrimento da superf́ıcie
S2 no fundo lacustre. Próximo à margem leste, a superf́ıcie S1 se eleva no leito do lago de forma irregular; C) Perfil P3, destacando o bolsão de gás (sismofácies
Sb) aprisionado na maior espessura de sedimentos lamosos, representados pela sismofácies Sp, destacando nı́tido onlap dos refletores da sismofácies Sp sobre a
superf́ıcie S2; D) Perfil P4, onde nota-se a irregularidade do leito lacustre, com destaque para a elevação das superf́ıcies S1 e S2 próximo à ilha do Imperador, adjacente
a um estrangulamento do lago Juparanã (vide mapa). Próximo à desembocadura, na porção sudeste da seção śısmica, pode-se observar o rápido decréscimo da
profundidade do fundo do lago Juparanã.

refletores horizontais de baixa a média amplitude da sismofá-
cies Sp. Neste perfil, é observada a elevação de um refletor de alta
amplitude no fundo do lago, próximo à margem leste, apresen-
tando forma irregular do topo. Este refletor, atribuı́do à superf́ıcie
estratigráfica S1, também é observado nas bordas do lago, porém
de forma horizontal e sem irregularidades.

O perfil P3 (Fig. 4-C), paralelo ao eixo principal do lago,

está situado na margem leste, na porção meridional do corpo
lacustre. Apresenta a superf́ıcie S2 bastante irregular, demons-
trando feições de calhas/canais na porção mais profunda desta
superf́ıcie, onde a espessura sedimentar dos depósitos lamosos
(sismofácies Sp) chega a 6 m. Refletores de alta amplitude são
observados na porção sudeste do perfil, interdigitados com os
refletores de baixa amplitude, sendo associados a camadas de
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areias formadas por fluxos de maior energia na margem do lago.
Bolsões de gás (sismofácies Sb) apresentam-se semi-confinados
nas maiores espessuras dos depósitos argilo-siltosos definidos
pela sismofácies Sp.

O perfil P4 (Fig. 4-D) foi adquirido por toda a extensão do
lago Juparanã, apresentando cerca de 25 km de comprimento.
Devido à grande dimensão do perfil, a escala vertical foi intensa-
mente exagerada, em aproximadamente 225 vezes. A sismofácies
Sp, em geral, possui terminações em onlap sobre a superf́ıcie
S2, que varia de profundidade ao longo do perfil. A sismofácies
Sb ocorre em toda a linha sı́smica, a cerca de um metro abaixo
do fundo do lago, aprisionada entre camadas lamosas tabulares
definidas pela sismofácies Sp. A fácies śısmica St se apresenta
abaixo das superf́ıcies estratigráficas de alta amplitude S1 e S2.
A superf́ıcie S2 ocorre irregularmente ao longo de toda a extensão
da linha śısmica, marcando o limite inferior das sismofácies Sp
e Sb. Porções mais rasas desta paleossuperf́ıcie são observa-
das em diferentes segmentos do perfil P4. Porém, a elevação
mais destacada ocorre próximo à ilha do Imperador, adjacente
a um proeminente estrangulamento do corpo lacustre, onde
refletores bastante inclinados (devido à distorção da escala ver-
tical do perfil) foram identificados no fundo do lago. O leito la-
custre (superf́ıcie S3), também neste setor, apresenta morfologia
sugestiva de basculamentos para SE, indo de encontro aos re-
fletores mais inclinados (detalhe do perfil P4 – Fig. 5), suge-
rindo a posśıvel atuação de falhas normais. As sismofácies Sp e
Sb acompanham a superf́ıcie S3, demonstrando um arqueamento
das camadas lamosas.

Próximo à desembocadura do lago, nota-se a diminuição
brusca da profundidade lacustre, associada à elevação de um for-
te refletor sob as sismofácies Sp e Sb. Este refletor foi interpretado
como sendo a superf́ıcie S2, representando a barragem do corpo
lacustre.

Sismosseqüências identificadas

A superf́ıcie S2 define o limite inferior de uma unidade sı́smica
denominada de sismosseqüência B (Fig. 6), cujo padrão de sis-
mofácies Sp e Sb é predominante. O limite superior desta sismos-
seqüência é representado pela superf́ıcie S3, associada ao topo
dos depósitos lamosos tabulares. Como não foi posśıvel o re-
conhecimento de reflexões śısmicas abaixo da superf́ıcie S2, de-
vido à sismofácies St, não pôde ser caracterizada a natureza estra-
tigráfica desta descontinuidade, se erosiva ou não. Todavia, esta
superf́ıcie pode ser claramente associada ao topo de um pacote
deposicional resultante de sedimentação anterior à deposição das
camadas argilo-siltosas.

Apesar de não serem observados refletores sı́smicos entre as
superf́ıcies S1 e S2, foi definida uma segunda seqüência śısmica,
mais antiga que a sismosseqüência B, denominada de sismos-
seqüência A, caracterizada pelo padrão de sismofácies St. O limite
inferior desta seqüência śısmica é definido pela superf́ıcie S1, en-
contrada nas margens do lago Juparanã com uma geometria de
topo plano e, localmente, no interior do corpo lacustre, como ob-
servado nos perfis P2 e P3, apresentando forma irregular. Abaixo
da superf́ıcie S1 não foram encontrados refletores sı́smicos.

O mapa de isópacas dos sedimentos lamosos definidos pela
sismosseqüência B (Fig. 7) documenta três depocentros, sendo
que o principal está situado na porção meridional do lago,
próximo à borda oeste, alcançando cerca de 8 metros de espes-
sura. Observa-se no segmento central do lago um afinamento
significativo do pacote lamoso, onde a espessura máxima da uni-
dade neste setor atinge entre 4 e 5 metros, próximo à margem
leste. Nas proximidades da ilha do Imperador, ocorre uma brusca
diminuição do pacote lamoso devido à elevação do embasamento
neste segmento do lago Juparanã. Em direção à cabeceira do
corpo lacustre, os depósitos lamosos tendem a ficar notavelmente
mais espessos, alcançando 6 m de espessura, voltando a afinar
em direção à cabeceira do lago.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

Devido à ausência de sondagens para a caracterização dos sedi-
mentos presentes no substrato do lago Juparanã, torna-se dif́ıcil
a correlação das sismosseqüências aqui identificadas aos depó-
sitos já descritos na região.

A superf́ıcie S1 pode ser relacionada ao topo dos depósitos
da Formação Barreiras, quando na margem do lago, e ao embasa-
mento cristalino pré-cambriano, quando no interior do corpo la-
custre próximo à ilha do Imperador, segundo a configuração dos
refletores de alta amplitude (planos ou irregulares) e a exposição
litológica em afloramentos nas margens do lago.

De acordo com um furo de sondagem realizado na desem-
bocadura do lago Juparanã (furo PRD-20, apresentado por Ban-
deira Jr et al., 1975), foram identificados 20 m de sedimentos
fluviais holocênicos, indiferenciados, sobre depósitos estuarinos
atribuı́dos à última transgressão (Fig. 8). Os sedimentos are-
nosos interpretados no estudo sismoestratigráfico aqui realizado
(sismosseqüência A) foram correlacionados a esses depósi-
tos fluviais indiferenciados de Bandeira Jr et al. (1975), que, pos-
sivelmente, teriam sido depositados durante a progradação aluvial
ao final da última transgressão marinha. Esta progradação pode
ser tentativamente correlacionada à intensa fase de sedimentação
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Figura 5 – Detalhe do Perfil P4, no setor próximo à ilha do Imperador, adjacente a um forte estrangulamento do corpo lacustre,
demonstrando o basculamento do fundo lacustre e das camadas lamosas para SE, impostas por possı́veis falhas normais.

Figura 6 – Sismosseqüências definidas neste estudo e as superf́ıcies estratigráficas limı́trofes. A sismosseqüência A
(amarelo) foi atribuı́da a depósitos arenosos e a sismosseqüência B (verde) a depósitos lamosos.

alúvio-coluvial descrita na região Sudeste para o Holoceno inicial
a médio (p.ex. Moura & Mello, 1991; Mello, 1992; Mello, 1997).
A sedimentação argilo-siltosa definida pela sismosseqüência B
teria se iniciado com a instalação do lago, devido à barragem do
antigo “vale fluvial Juparanã”. A deposição destes sedimentos
lacustres se deu sobre a superf́ıcie deposicional preservada no
estágio anterior de sedimentação aluvial (superf́ıcie S2).

A superf́ıcie S2 ocorre de forma irregular ao longo de todo
o lago Juparanã, controlando as variações de espessura dos
depósitos argilo-siltosos, já que o preenchimento destes sedi-
mentos lamosos ocorreu gradualmente com a subida do nı́vel
do lago, como indicado pelo onlap da sismofácies Sp sobre a
superf́ıcie S2.

Anomalias morfológicas do lago Juparanã, como estrangula-
mentos do corpo lacustre e elevações da superf́ıcie S2, coincidem
com destacáveis lineamentos estruturais do relevo na região. Em
especial, as desembocaduras dos lagos internos apresentam um
notável alinhamento NE-SW. Assim, mecanismos neotectônicos

podem ter atuado decisivamente na evolução do lago Juparanã e
dos demais lagos internos.

No setor meridional do lago Juparanã, onde está situado o
principal depocentro dos depósitos lacustres, observa-se a as-
simetria da superf́ıcie S2 próximo à borda oeste, alcançando pro-
fundidade de 22 metros abaixo do nı́vel do lago. Em direção
ao setor central do corpo lacustre, nota-se a brusca inversão
de geometria desta paleossuperf́ıcie, apresentando profundida-
des menores (Fig. 9). O fato de a superf́ıcie S2 terminar con-
tra uma superf́ıcie de elevada inclinação (S1), nas margens do
lago, e o próprio contorno retiĺıneo do lago sugerem algum con-
trole tectônico na instalação do paleovale Juparanã, no Pleisto-
ceno, e/ou na sedimentação aluvial relacionada à superf́ıcie S2.
A mudança na assimetria da superf́ıcie S2 pode estar relacionada
a movimentações tectônicas controlando a inversão da borda de
falha principal.

Os basculamentos observados no fundo lacustre próximo à
região onde o lago Juparanã bifurca-se, nos arredores da ilha do
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Figura 7 – Mapa de isópacas da sismosseqüência B, indicando a espessura dos sedimentos
lamosos. Observam-se três depocentros distintos no lago Juparanã, sendo o principal definido
na porção meridional do corpo lacustre, próximo à borda oeste.

Imperador (Fig. 5), estão relacionados a um estrangulamento do
lago neste setor, admitindo-se estarem condicionados por falhas
normais posteriores à superf́ıcie S2 e provavelmente anteriores
à sedimentação lacustre. Estas estruturas parecem ter contro-
lado o notável depocentro próximo à cabeceira do lago, no qual
a espessura de sedimentos lacustres alcança valores próximos
aos encontrados no depocentro principal, no setor meridional do
lago Juparanã. Sarges et al. (2001) e Sarges (2002), em estudo
batimétrico realizado no lago Aguapé, na região do médio vale
do rio Doce, em Minas Gerais, identificaram anomalias no leito
deste lago próximo à sua cabeceira, onde o rápido aprofunda-
mento do fundo lacustre estaria condicionado por falhas normais
holocênicas, aflorantes na margem do lago. Estrutura tectônica
notável foi observada nos estudos sismoestratigráficos realiza-
dos no lago Dom Helvécio, no mesmo sistema lacustre do médio
vale do rio Doce (MG) – Mello (1997), Mello et al. (1999) –
onde a atuação de falha normal NE-SW foi documentada como
responsável pela barragem deste lago.

Considerando as falhas normais NE-SW afetando depósitos
da Formação Barreiras descritas por Hatushika et al. (2005) e
Hatushika (2005) em afloramento nas adjacências da desembo-
cadura do lago Juparanã (campo de esforços distensionais NW-
SE – Fig. 1), a diminuição brusca da profundidade de um refletor
de alta amplitude na sua desembocadura, relacionado, neste tra-
balho, à superf́ıcie S2, pode também ter sido condicionada por
atividade tectônica, contribuindo para a barragem deste corpo la-
custre. Deve-se considerar, no entanto, que sedimentos advindos
do rio Doce podem ter sido lançados em direção ao corpo lacustre
nos peŕıodos de cheia e, sendo assim, este refletor representaria
o topo de depósitos aluviais mais recentes, e não a superf́ıcie S2.

Com relação aos bolsões de gás, encontrados em todos os
perfis śısmicos, devem estar relacionados aos gases produzidos
a partir da degradação da matéria orgânica presente nos sedimen-
tos lamosos. Estes gases estão aprisionados em um horizonte
bem marcado, entre 80 cm e 1 metro abaixo do fundo lacustre.
Ocorrem apenas onde as espessuras dos depósitos de lama são
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Figura 8 – Sondagem PRD-20, na desembocadura do lago Juparanã (modificado de Suguio & Kohler, 1992). Paleocanal escavado nos depósitos terciários da
Fm. Barreiras foi preenchido por sedimentos estuarinos durante a última transgressão holocênica, superpostos por depósitos aluviais.

Figura 9 – Modelo digital 3D da superf́ıcie S2 (contorno estrutural): linha preta – estrutura supostamente responsável
pela mudança na assimetria da superf́ıcie S2; linhas tracejadas – estruturas consideradas como responsáveis pelas
irregularidades desta paleossuperf́ıcie, como altos estruturais próximo à cabeceira e à barragem do corpo lacustre.
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maiores, em pequenos paleocanais ou calhas deposicionais an-
tigas e ao longo das maiores profundidades da superf́ıcie S2, no
setor meridional do lago, preferencialmente na borda oeste.
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