
Trabalhando com redes seccionadas no AQUA REDE

O  presente  documento  visa  orientar  os  Operadores  do  software  AQUA REDE  para
projetos de redes de distribuição de água como usar uma sequência lógica de trabalho
para lançar a rede com anéis fechados e então abrindo a rede nos pontos de encontro de
trechos em jusante, que é a essência do método dos Seccionamentos Fictícios.

Tal forma de operar o AQUA REDE atende os projetistas acostumados a usar o método
citado, sem abrir mão das facilidades oferecidas pelo software.

Recomendamos a leitura do PDF abaixo, que orienta o uso geral do AQUA REDE dentro
do AutoCAD para lançamento da rede:

www.sanegraph.com.br/extras/como_lancar_a_rede_no_aqua_rede.pdf

1) Botões envolvidos com a rotina de trabalho

Anteriormente, conforme a imagem abaixo,  usava-se o botão para seccionar o  trecho
desejado, dentro  da barra de ferramentas do AQUA REDE no AutoCAD:

Hoje incluímos na própria rotina de lançar trechos de rede a opção de já seccionar os
mesmos a jusante, com a utilização do botão de seccionar que passou a existir no Quadro
de Diálogo que é aberto após o lançamento do trecho para numerar.

Isso pode ser visualizado na imagem a seguir:

http://www.sanegraph.com.br/extras/como_lancar_a_rede_no_aqua_rede.pdf


2) Situação onde é necessário o seccionamento a jusante de trechos

Na figura a seguir é mostrado dentro do destaque em amarelo um encontro de trechos em
jusante, caracterizando um anel fechado, que contraria o método. Esta indeterminação
deverá ser resolvida, através da rotina do lápis amarelo da barra.

No caso em pauta, tanto faz o deslocamento do nó de jusante se dar no trecho 3-2 ou no
4-1. O fundamental é que as coordenadas dos nós deixem de ser coincidentes.

Tal operação de seccionar a jusante deve ser feita para todos os trechos do projeto onde
se observa este encontro em jusante. 



A imagem abaixo mostra o nó seccionado:

A propósito, observa-se na imagem acima que foram criadas setas de sentido de fluxo
nos trechos. Tal sentido não é relevante no método de equilíbrio dos anéis, porem para o
uso do método dos Seccionamentos Fictícios, as setas ajudam a dar mais clareza ao
trabalho.

Vale ressaltar que esse pequeno deslocamento do nó de jusante do trecho seccionado irá
gerar  uma distorção  na  extensão  do  mesmo,  porem tal  diferença  é  automaticamente
corrigida no módulo de cálculo do AQUA REDE, quando da montagem da planilha.

Na barra de ferramentas AUXILIAR da Sanegraph dentro do AutoCAD existe um botão
que gera as setas todas automaticamente.  O botão está destacado na figura abaixo.
Basta clicar nele e confirmar a operação.



2) Exportação do projeto para a montagem da planilha no AQUA REDE

Após todos os nós serem afastados em jusante, o projetista segue com seu trabalho
normalmente,  exportando  o  DXF para  o  AQUA REDE e  fazendo  todo  o  restante  do
projeto, conforme abordado no PDF abaixo:

www.sanegraph.com.br/extras/trabalhando_no_modulo_de_calculo_do_aqua_rede.pdf

Vale  ressaltar  aqui  a  questão  do  carregamento  dos  nós,  ou  seja,  como  informar  ao
software a vazão de saída de cada nó da rede.

A rigor, cada vazão de saída depende da população de projeto em sua área de influência.
Porém, caso o projetista queira, ele pode distribuir a vazão total do projeto para os N nós
que compõem a rede.

A rotina  para  este  carregamento  está  no  menu  superior  Dados  Diversos,  conforme
imagem abaixo:

Dentro da rotina há a opção de se informar nó a nó a vazão de saída correspondente ao
nó, como há também o botão para a distribuição uniforme da vazão de alimentação da

http://www.sanegraph.com.br/extras/trabalhando_no_modulo_de_calculo_do_aqua_rede.pdf


rede por todos os nós da rede, como abaixo:

3)  Reconectando os trechos seccionados

Faz parte  do método religar  os  trechos afastados em jusante,  já  que na prática  isso
ocorre, com a construção da rede formando os anéis.

Tal  operação,  após o  projeto  ser  finalizado no AQUA REDE e seus  resultados finais
exportados para o AutoCAD, é feita pelo botão do lápis vermelho da barra de ferramentas
do software dentro do AutoCAD, conforme imagem a seguir:



A rotina fica em loop e o Operador deve clicar naqueles trechos que ele seccionou na
etapa inicial dos trabalhos, restabelecendo então a configuração da rede na prática.

Na  imagem  abaixo,  pose-se  ver  o  mesmo  nós  mostrado  anteriormente  após  ser
reconectado com o uso da rotina mencionada:

Um detalhe importante é que para o cálculo da rede é necessário fazer o carregamento
das vazões nos nós. Neste caso da rede seccionada, o projetista pode usar o botão que
distribui de forma automática toda a vazão de alimentação da rede de maneira uniforme
para todos os nós, poupando tempo de trabalho.

Desnecessário mencionar que para esse roteiro funcionar, tanto no CAD como no módulo
da planilha, com o correto processamento dessas operações, o AQUA REDE deve estar
atualizado através do download do Instalador a partir do web site da Sanegraph, pelo link:

www.sanegraph.com.br/dados/setup_aqua_rede.exe

http://www.sanegraph.com.br/dados/setup_aqua_rede.exe

