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CURVAS COTA-VOLUME E COTA-ÁREA DA LAGOA DA COCA-COLA 

LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL LUIZ CAVALCANTE
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Antônio Vieira Batista Nazaré3

RESUMO - Este artigo apresenta o processo de construção das curvas cota-volume e cota-área da 

Lagoa de Controle de Enchente, localizada no Distrito Industrial Luiz Cavalcante, município de 

Maceió. Verificou-se que a lagoa tem um volume de 586.000 m3, valor muito próximo ao volume 

utilizado para amortecer a chuva de projeto de 50 anos de tempo de retorno. O resultado auxiliará a

Prefeitura de Maceió e Governo de Alagoas a planejar o controle de enchentes desta região. 

ABSTRACT – This paper shows how to define the volume of the detetion basin at urban area in 

Maceió. The basin has 586.000 m3 and it is capable to reduce peak of hydrograph.  This result helps 

the Maceió and Alagoas Government to plan control of the urban runoff.

PALAVRAS-CHAVES- Curva cota-volume, curva cota-área, reservatório urbano.

1. BREVE DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Lagoa do Distrito Industrial, objeto deste estudo, localiza-se na região norte do município 

de Maceió-AL (figura 1), cobrindo uma área de aproximadamente 150 000 m2(15 ha). Esta região 
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sofre com freqüentes enchentes devido a incapacidade de sua macrodrenagem, situação que vem se 

agravando desde a última década, conseqüência da intensa urbanização verificada no local.

A região estudada (não possuindo nenhum curso de água estabelecido), destaca-se das 

demais, pois, devido as condições topográficas desfavoráveis, não tem drenagem natural das águas 

para fora do limite inferior da bacia. Desta forma, as águas impedidas de escoar ficam acumuladas 

no ponto mais baixo da área. A figura 2 ilustra o detalhe das curvas de níveis, deixando explícito 

esta situação. A água retida neste baixio é removida, principalmente, através de sua infiltração e 

evapotranspiração. Alguns eventos chuvosos já levaram duas semanas para serem completamente 

drenados.

Figura 1. Localização da área de estudo.
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Figura 2. Detalhes das curvas de níveis da região de estudo.

Por falta de um planejamento adequado na ocupação da área, alguns conjuntos habitacionais, 

e um importante pólo econômico da cidade - o Distrito Industrial Luiz Cavalcante (DILC) - estão 

localizados nos setores de menores cota da região.

Com os eventos extremos, as inundações além de causarem diversos transtornos e prejuízos a 

população local, acarreta a interrupção da produção do DILC, que conta com 46 fábricas e mais de 

4500 empregados, trazendo elevados prejuízos. As mais recentes enchentes na região foram as de 

1975, 1989 e 2000. Na penúltima ocorreu uma paralisação de duas semanas devido a presença de 

uma lâmina de água de quase 1 metro, em alguns parques de atividades. As indústrias atingidas, 

alegando problemas com a enchente, atrasaram o pagamento do ICMS ao estado de Alagoas por 

dois meses. O Jornal Gazeta de Alagoas (1989) publicou que os prejuízos no DILC corresponderam 

a 23 milhões de dólares (valores da época).

O Projeto Básico de Macrodrenagem do Grande Tabuleiro (SENERG, 1997), prevê a 

utilização da lagoa vizinha ao Parque Industrial da Coca-Cola  localizada no Distrito Industrial Luiz 

Cavalcante, para armazenar cerca de 586.000 m3. Neste contexto, foram construídas as curvas cota-

volume e cota-área, contando com as cadernetas de campo, dos serviços topográficos contratados 

pela própria Prefeitura de Maceió.
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2. METODOLOGIA EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO DA CURVA

A Prefeitura de Maceió dispunha de registro de um trabalho de topografia e batimetria 

realizada na lagoa referida datado de 1997. A lagoa foi dividida por 98 linhas paralelas eqüidistantes 

de 5 metros. Para cada linha foi levantado o perfil transversal, tanto em terra como na área molhada. 

Este trabalho gerou 98 planilhas que foram cedidas à UFAL para a realização desta pesquisa. Uma 

destas planilhas está apresentada na figura 3. 

Estes dados foram inseridos em um software de geração de superfícies para a criação dos 

gráficos e tabelas desejados. Para a curva cota-volume o procedimento foi de calcular o volume 

definido entre o plano da cota da água e a superfície do fundo da lagoa. Repetido este procedimento 

para vários planos de cota de água, formar-se a curva cota-volume, com tantos pontos quantos 

forem o número de integrações. Trabalho idêntico foi realizado para a definição da curva cota-área.

Figura 3. Planilha de campo para levantamento do volume da Lagoa da Coca.
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Para o cálculo do volume foi empregado o método de interpolação por cubic spline. Para cada 

nível de água (z) no reservatório foi calculado o volume de água (V) contida entre o plano 

horizontal do nível da água e o superfície que representa o fundo do reservatório, segundo a fórmula

A=dV/dz. 

3. RESULTADOS DA BATIMETRIA DA LAGOA DA COCA

Na seqüência são apresentados os resultados obtidos, que constam de tabelas, gráficos e 

equações que retratam as curvas cota-volume, cota-área, curvas de níveis, e superfície da Lagoa da 

Coca. A tabela 1 representa os resultados obtidos.

Nas figuras 4, 5 e 6 estão apresentadas a curva cota versus área, a curva cota versus volume 

e as curvas de níveis da Lagoa da Coca-Cola, respectivamente.  Nas figura 7,8 e 9 estão 

apresentadas três perspectivas volumétricas da Lagoa em análise.

Tabela 1. Relações entre cota-área e cota-volume para a Lagoa da Coca-Cola

Cota(m) Volume(m3) Área(m2)

12 1.109.000 279.781
11 861.942 209.817
10 683.447 155.205
9 536.520 140.871
8 401.404 129.644
7 276.677 119.473
6 164.607 104.403
5 73.097 74.241
4 15.544 43.721
3 272 1.203

Obs. As cotas são relativas a um marco estabelecido pelo topógrafo 
responsável.
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y = 1027,3x3 - 22239x2 + 170591x - 343291
R2 = 0,9944
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Figura 4. Curva Cota-Área da Lagoa da Coca

y = 10751x2 - 38873x + 10336

R2 = 0.9987
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Figura 5. Curva Cota-Volume da Lagoa da Coca-Cola.



VXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

7

7

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00
0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Parque da Coca-Cola

Cerâmica

Av. Gov.

Luiz Cavalcante

Via Expressa

Acesso ao Distrito pela Via Expressa

Figura 6. Curvas de níveis da Lagoa da Coca-Cola
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Figura 7. Descrição da superfície topográfica da Lagoa da Coca-Cola
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Figura 8. Descrição da superfície topográfica da Lagoa da Coca-Cola
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Figura 9. Descrição da superfície topográfica da Lagoa da Coca-Cola

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Segundo a caderneta de campo, fornecida pela Prefeitura de Maceió, o pé do muro do Parque 

da Fábrica da Coca-Cola está na cota 9,78 m (folha 49 da caderneta de campo), o que significa um 

volume armazenado de 660.000 m3, para um bacia hidráulica(espelho de água) de 160.000 m2. Para 

o volume reservado de 586.000 m3(volume máximo de projeto, SENERG, 1997, tabela 3.4), o nível 

da água estaria na cota 9.35 m, ou seja, estaria 0,43 m abaixo do muro da Coca-Cola.

Mediante os dados fornecidos pelo serviço de topografia contratado pela Prefeitura de 

Maceió, e as análises realizadas ao longo deste texto, recomenda-se atenção nos dados utilizados 

pelo Projeto Básico de Macrodrenagem do Grande Tabuleiro, visto que entre o volume máximo de 

projeto (tempo de retorno de 50 anos) e o muro da Coca-Cola, restariam 43 (quarenta e três) 

centímetros.
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