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Fck Resistência Característica à Compressão do Concreto 
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1 - GENERALIDADES  

 

1.1 - PROJETO 

  

Projeto do sistema de abastecimento de água da área rural do município de Celso Ramos - 

SC, com extensão aproximada de 4166 metros. 

 

1.2 - LOCALIZAÇÃO  

 

No Planalto Sul de Santa Catarina. Integrante da microrregião da AMPLASC (Associação 

dos Municípios do Planalto Sul Catarinense).  

 

1.3 - POPULAÇÃO FUTURA ATENDIDA 

 

De acordo como o censo de 2010 o município de Celso Ramos apresentava em torno de 

2771 habitantes, sendo que cerca de 50 pessoas habitam a referida comunidade, deste modo teremos 

atendimento total da área da comunidade.  

 

1.4 - METODOLOGIA UTILIZADA  

 

O projeto do Sistema e Abastecimento de Água (SAA) para sede do município de Celso Ramos 

está calcado em preceitos e técnicas indicadas para projetos de sistemas de abastecimento de água, 

considerando as normas técnicas Brasileiras (NBR) NBR 12218 - Projeto de rede de distribuição de 

água para abastecimento público. O dimensionamento da rede de distribuição foi calculada utilizando 

o Software PRO Sane. 

 

2 - O MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS  

 

O município da Celso Ramos situa-se no Estado brasileiro de Santa Catarina, localizando-se 

a 27º38’04” latitude sul e a 51º20'11" longitude oeste, a uma altitude de 778 metros acima do nível 

do mar. De acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município está dentro do bioma Mata  Atlântica, pertencente à Microrregião do Planalto Sul de 

Santa Catarina, fazendo limite ao norte com  Rio Canoas que divide o Município de Campos Novos, 
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ao sul com Rio Pelotas que divide o Município de Barracão (RS), ao oeste com Rio Canoas e 

Pelotas que formam o início da Bacia do Rio Uruguai e ao leste com o Município de Anita 

Garibaldi. 

2.1 - HISTÓRIA 

 

O povoamento do município iniciou-se em 1934, a primeira família que construiu uma casa e 

deram o nome de Acampamento, próximo a região onde hoje se encontra o município. 

 A colonização se deu em 1936, quando foram sendo adquiridas as primeiras áreas de terras, ano 

em que outros moradores, na maioria parentes dos que existiam na região de Criciúma, Urussanga e 

suas adjacências que vieram em busca de melhores condições de vida pois, dizia-se que a terra era 

próspera. Em 1939, um número maior de famílias deixaram suas origens e vieram em busca de 

riquezas. Nesta época chega ao núcleo urbano a estrada estadual. 

 Sob a denominação de Celso Ramos, pela lei municipal nº 145, de 14 de novembro de 1957, 

desmembrando do distrito de Anita Garibaldi, sendo agora subordinada do municio de Lages. Em 

divisão territorial datada de 01 de julho de 1960, o distrito de Celso Ramos figura no município de 

Lages, pela lei estadual nº730, de 17 de julho de 1961, sendo novamente transferida para o novo 

município de Anita Garibaldi.  

Em meados de 1989 formou-se a comissão Pró Emancipação do Município, que depois de 

cumpridas as etapas e as formalidades, encaminhando todo o processo a Assembleia Legislativa, para 

criação do Município de Celso Ramos, foi aprovado pelo poder Legislativo de Santa Catarina, 

sancionando a Lei nº 7.585, de 26 de abril de 1989, que desmembrou a localidade da Celso Ramos do 

município de Anita Garibaldi e elevou ao nível de município (SEBRAE, 2013). 

 

2.2 - ACESSO 

 

A microrregião do Planalto Sul Catarinense tem como principais acessos a Rodovia BR 470 e 

Rodovia BR 282, o município de Celso Ramos fica situado as margens da Rodovia SC 458 que liga 

o município a cidade de Anita Garibaldi 

 

 

 

 



Associação dos Municípios do Planalto 
Sul de Santa Catarina 

 

 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina 

Rua São João Batista     Centro 
Fone/Fax: (49) 3541-0855 - ambiental@amplasc.org.br 

Campos Novos - SC - CEP 89620-000 

2.3 - CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS  

 

2.3.1 - Solos  

 

O município de Celso Ramos está inserido na formação geológica Rochas Vulcânicas Extrusivas 

(Efusivas) - Formação da Serra Geral. São rochas originárias de sucessivos derrames vulcânicos 

ocorridos na Bacia do Paraná, que cobrem quase 50% da superfície do Estado na porção interiorana. 

Temos duas sequências, a básica predominante nos níveis inferiores e representadas por basaltos e 

fenobasaltos e a sequência ácida com direção ao topo do pacote vulcânico representadas por riolitos, 

diodacítos e dacitos. 

Na região de Celso Ramos os solos são latossolos ou cambissolos, solos argilosos com baixa 

taxa de infiltração e se não manejados corretamente tem grande chance de erosão. 

 

2.3.2 - Hidrografia  

 

O município é banhado pela bacia do Rio Canoas. O Rio Canoas, nasce no município de 

Urubici e forma o Rio Uruguai ao se encontra com o Rio Pelotas. Das duas bacias, a do Canoas é a 

mais importante, tanto pelo volume de água escoada como pela área de drenagem, com uma área de 

drenagem de aproximadamente 46.000 Km² no território catarinense, uma densidade de drenagem 

de 1,66 km/km2 e uma vazão mínima de 280 m3/s, a bacia do rio Canoas é a maior do estado.  

 

2.3.3 Clima  

 

O clima do Município de Celso Ramos, segundo Koppen, classifica-se como mesotérmico 

úmido, sem estação seca, com verões quentes. Apresenta uma temperatura média anual de 16,6 

graus centígrados, e uma precipitação total anual entre 1600 e 1900 mm (dados de 1990).  

 

2.4 - CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS  

 

Devido à característica do município não ser de uma cidade turística, a predominância da 

população local se dá da descendência dos colonizadores da região que possuem na sua maioria 

origem italiana, porem a podemos observar a presença de nativos.  
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O município é vizinho de Campos Novos, que é considerada como “O Celeiro do Estado” 

com a maior produção de grãos de Santa Catarina. A população do município extrai seu sustento da 

agricultura e da pecuária, e sofre bastante influência da região de Campos Novos, para onde muitos 

de seus produtos são destinados.  

 

2.5 CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS  

 

O Município tem sua economia baseada na agricultura e pecuária, principalmente no plantio 

de milho, feijão e soja. Além das tradicionais culturas agrícolas, os produtores rurais começam a 

apostar em alternativas como a criação de gado, apicultura, plantio de moranga, produção de leite e 

também produção de fumo.  

 

2.5.1 Empresas  

 

Por estar localizado próximo ao município de Campos Novos, o município de Celso Ramos 

recorre bastante ao município vizinho para suprir necessidades de mercado que não absorvem 

totalmente às expectativas dos moradores.  

O comércio encontra-se em fase de desenvolvimento, com diversificação de produtos e de 

estabelecimentos comerciais, porém não são observadas grandes indústrias. 

 

2.6 - CARACTERÍSTICAS SOCIAIS  

 

2.6.1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) é uma medida que varia de 0 a 1, que resume 

o progresso em longo prazo dos municípios observando 03 dimensões básicas do desenvolvimento 

humano: Renda, Saúde e Educação. O município encontra-se na posição 1331º do Ranking 

Nacional. 

Em nível de comparação, o município melhor posicionado no Ranking nacional (São 

Caetano do Sul – SP), assim como o pior colocado (Melgaço – PA). A capital do Estado 

(Florianópolis) é a cidade de Santa Catarina melhor posicionada na classificação, ocupando o 3º 

lugar do ranking nacional. 
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2.6.2 Educação 

 

O IDH do Município referente à educação é de 0,692. Valor considerado abaixo da média 

nacional. De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013) o IDH da educação 

é medido através: 

 

✓ Da média de anos de educação de adultos, que é o número médio de anos de educação 

recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e  

✓ A expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é 

o número total de anos de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a vida escolar 

pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por 

idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança. 

 

3 - ESTUDOS POPULACIONAIS  

 

As obras de saneamento da cidade devem ser projetadas para atender a uma determinada 

população, em geral maior que a atual, correspondente ao crescimento demográfico em um 

determinado período de tempo. Esse período é chamado período de projeto ou horizonte de projeto. 

Definido o horizonte de projeto, faz-se necessário conhecer a população de projeto, ou seja, a 

população que se espera encontrar na localidade ao fim do período admitido. 

No estudo em questão, será adotado um horizonte de projeto de 30 anos. Diversos são os 

métodos aplicáveis para o estudo de crescimento populacional, tais como: Crescimento Aritmético; 

Crescimento Geométrico, Método de Regressão Matemática, Método do Crescimento e Método da 

Previsão.  

Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, apresentados 

no quadro abaixo, realizou-se um estudo da evolução da população urbana e rural do município de 

Vargem através dos cinco métodos citados. 

 

ANO POPULAÇÃO (hab.) 

URBANA RURAL TOTAL 

2000 760 2465 3225 

2007 814 2296 3110 

2010 840 1931 2771 
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4 . DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA  DE ABASTECIMENTO 

 

A rede de distribuição a ser instalada está localizada próxima ao perímetro urbano, onde será 

utilizado um poço recém feito para contemplar este novo projeto, visto que a vazão encontrada 

atualmente está suprido a necessidade e pode suprir durante vários anos. 

A rede de distribuição a ser implantada é de aproximadamente 4166 metros contendo diâmetro 

de DN 50 mm. 

Portanto o reservatório instalado será de 10 m³, o mesmo irá suprir a necessidade de reservação. 

 

5 - ESTUDOS DE VAZÃO  

 

A partir do estudo populacional apresentado no item anterior serão estimadas as vazões do 

necessárias para o abastecimento de água para a referida comunidade.  

 

5.1 - CONTRIBUIÇÃO PER CAPITA  

 

Em um sistema público de abastecimento de água, a quantidade de água consumida varia 

continuamente em função do tempo, das condições climáticas, hábitos das populações, entre outros.  

 

Nos países tropicais notadamente, há meses em que o consumo de água é maior em 

determinada época do ano, como no verão. Por outro lado, no mesmo mês ou semana, existem dias em 

que o consumo assume valores maiores que as médias anuais.  

 

Desta maneira, faz-se necessário estabelecer coeficientes que traduzam essas variações de 

contribuição para o dimensionamento das diversas unidades do sistema de abastecimento de água.  
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Assim sendo, serão determinados os seguintes coeficientes:  

K1 coeficiente de máxima vazão diária - é a relação entre a maior vazão diária verificada no 

ano e a vazão média diária anual;  

K2 coeficiente de máxima vazão horária - é a relação entre a maior vazão observada num dia e 

a vazão média horária do mesmo dia;  

 

Na falta de valores obtidos através de medições, a NBR 12211 da ABNT recomenda o uso 

de K1 = 1,20, K2 = 1,50. 

 

5.2 - VAZÃO DE PROJETO 

 
 Para o projeto foram adotados os seguintes dados. 

 

População: 50 hab. 

Contribuição per capita: 150 L/hab.dia 

K1= 1,2 

K2= 1,5 

 

5.5.1 Vazão Média  

 

A vazão doméstica média de água é calculada através da equação abaixo,  

 

Qméd = 50*150 = 0,087 L/s 

   86400 
 

5.5.2 Vazão Máxima Diária  
 

QMáx.Dia = 0,087*1,2= 0,104 L/s 
 

Onde K1, o coeficiente de dia de maior consumo, é igual a 1,20. 

 

5.5.3 Vazão Máxima Horária  

 

QMáx.Hor. = 0,104*1,5= 0,156 L/s 
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Onde K2, o coeficiente de hora de maior consumo é igual a 1,50. 

 

6. ESPECIFICAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS  

 

• SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

 

- A terraplanagem e limpeza do local onde será implantada a estrutura que servirá de base e proteção 

ao reservatório, deverão ser realizadas mediante consulta à PREFEITURA, no sentido de identificar 

possíveis tubulações existentes no local, bem como se interar completamente do empreendimento em 

questão. - Ficará sob responsabilidade da contratada também o bota fora do material residual da 

limpeza.  

- A empresa contratada deverá instalar o canteiro de obra de modo que seja possível transitar 

satisfatoriamente;  

- É de responsabilidade da contratada locar a obra, conforme normas da ABNT.  

 

• CONCRETO  

 

- O concreto a ser utilizado para construção da casa de proteção dos reservatórios deverá ter Fck 20 

MPa, podendo ser produzido in loco e poderá ser colocado manualmente;  

- O concreto terá revestimento de reboco, podendo ser confeccionado a partir de formas de madeira 

compensada ou não, prumadas e escoradas, obedecendo-se sempre a ordem de retirada dos 

escoramentos com os prazos mínimos fixados pela NB-1/78;  

- A contratada deverá prever a cura do concreto, devendo a mesma cuidar deste item com muito 

cuidado, pois o reservatório, se apoiado em superfície irregular ou com vãos, pode ocasionar sua 

ruptura;  

 

• FORMAS  

- As fôrmas a serem utilizadas na obra serão em madeiras compensada ou não, com escoramento 

apropriado para este tipo de material, sendo de total responsabilidade da empresa contratada; 

 

• PISO 
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- No entorno do Reservatório deverá ser confeccionada calçada com largura de 1,00 m e espessura de 

5,00 cm com cimento alisado.  

 

• INSTALAÇÕES MECÂNICAS  

 

- A instalação, assentamento e montagem das tubulações, conexões e registros, serão de 

responsabilidade da contratada;  

 

• SEGURANÇA  

 

- A empresa contratada deverá observar os itens referentes à segurança do trabalho, principalmente 

àqueles que recomendam o uso de capacetes, botas e luvas (EPI’s em geral). 

  

• ORGANIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA  

 

- No canteiro de obra onde será construída a estrutura de proteção do reservatório, a empresa 

contratada deverá observar as questões referentes à organização e disposição dos materiais, de maneira 

a atender o nível mínimo de organização apresentado e exigido pela empresa contratante.  

 

• RESERVATÓRIO 

 

- Os reservatórios serão de fibra de vidro, com atura total de 2,11 metros, diâmetro inferior de 2,40 

metros e diâmetro superior de 2,90 metros;  

- A utilização de reservatórios contendo outras especificações deverá ser aprovada pela contratante, 

assim como a modificação da estrutura de proteção dos mesmos, sendo assim de total responsabilidade 

da contratada. 

 

7. VALOR TOTAL DO PROJETO 

 

 

 O projeto possui orçamento para parte material de R$ 49.274,10 sendo que este valor 

contempla rede de adução, reservatório e redes de distribuição de água para a comunidade rural como 

um todo. 
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8 . CONCLUSÃO 

 

 A tabela anterior apresenta as vazões estimadas para o crescimento de população ao longo do 

horizonte de projeto, foram utilizados nestes cálculos uma extensão de rede de 4166 m e um 

reservatório de 10 m³ contemplando 100 % das residências da referida comunidade do município. 

 Sabemos que atualmente esta comunidade possui deficiência no abastecimento, isso devido a 

falta de agua encanada, tudo isso dificulta a disponibilidade adequada de água.  
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ANEXO A – ORÇAMENTOS E CÁLCULOS. 
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