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RESUMO 

O uso de softwares na engenharia, com o passar do tempo, vem extrapolando o uso profissional 

e está alcançando as salas de aula. Tais ferramentas facilitam o entendimento do aluno e o 

instrui para a vida profissional. Quando o software utilizado é livre, o acesso dos alunos a essa 

ferramenta se faz muito mais ampla, em virtude do alcance do programa a alunos de diferentes 

classes sociais. Em decorrência disso, o presente trabalho propõe a implementação do método 

de Hardy Cross na planilha eletrônica do software LibreOffice, o LibreOffice Calc, que possui 

código aberto, para uso pedagógico. Foi utilizado a estrutura da versão 6.2 do software libre, 

juntamente com um conjunto de macros, escritas e gravadas, em linguagem LibreOffice Basic. 

Serão empregadas tabelas de entrada de dados, tabelas de saída de dados e tabelas mistas, 

entrada e saída de dados, sendo o espaço da última o ambiente onde o método será introduzido. 

Foi instituído, inicialmente, que os botões seriam responsáveis por iniciar a execução das 

rotinas, o que no decorrer do projeto se mostrou viável. Com o intuito de diminuir a quantidade 

de linhas no código e simplificar a programação, foi utilizada uma folha oculta, responsável por 

armazenar todas as configurações e modelos de tabelas, botões, e demais formas que 

complementaram a construção do programa de dimensionamento de redes de abastecimento de 

água. A interação do usuário como a produto gerado será de forma unilateral, seguindo passos 

de inserção de dados, a fim de auxiliar no aprendizado. Com relação ao código, se fez muito 

presente o emprego de estruturas de seleção e repetição. O emprego das ferramentas citadas, 

construíram o software HC LIBRE Versão 0.0/2019. Com layout limpo e caixas de mensagem 

de orientação e alerta, o software interage com o usuário de maneira linear, ou seja, seguindo 

um passo a passo de inserção de informações que facilita o entendimento do método de 

dimensionamento. Conclui-se que o conjunto de macros, juntamente com a estrutura e 

ferramentas fornecidas pela planilha eletrônica, são capazes de implementar o método de Hardy 

Cross no aplicativo LibreOffice Calc. 

 

Palavras-chave: Redes de distribuição de água. Método Hardy Cross. Software livre. 

LibreOffice. Macros. 
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1. INTRODUÇÃO        

Rede de distribuição é a unidade do sistema de abastecimento de água composto por 

tubulações e órgãos acessórios instalados em logradouros públicos, com o objetivo de oferecer 

água tratada continuamente com qualidade, quantidade e pressão adequadas aos consumidores 

localizados no perímetro urbano, transportando a água dos reservatórios de distribuição até a 

ligação predial das residências (HELLER; PÁDUA, 2010).  

Segundo Heller e Pádua (2010), mais de 50% do investimento destinado ao sistema de 

abastecimento de água corresponde às redes de distribuição. Sendo assim, o dimensionamento, 

implantação e operação da rede devem ser feitas de forma minuciosa para evitar custos 

excessivos e evitáveis. 

As redes podem ser classificadas de acordo com o sentido do escoamento nos tubos, 

conforme Tsutiya (2006), sendo: ramificada, quando o escoamento é unidirecional; podem estar 

na forma de malhas, caracterizada por seus condutos principais formarem anéis ou blocos, tendo 

escoamento bidirecional; e pôr fim a rede do tipo mista, que nada mais é do que a junção dos 

dois tipos anteriores. 

O método utilizado no dimensionamento depende do tipo de rede adotada na região a 

ser abastecida. A NBR 12218 (ABNT, 1994) estabelece que o dimensionamento e análise de 

redes do tipo malhada seja realizado por métodos de cálculo iterativo. 

O método de Hardy Cross, desenvolvido em 1936, utiliza o método de cálculo iterativo 

para o dimensionamento dos condutos principais de redes do tipo malhada, considerando duas 

formas de aplicação: a compensação das perdas de carga e a compensação das vazões, sendo a 

segunda modalidade mais utilizada (TSUTIYA, 2006). 

Embora seja uma técnica simples, a aplicação pode ser bastante trabalhosa dependendo 

do porte da região a ser atendida pela rede, pois cada anel e nó devem estar em equilíbrio, ou 

seja, devem atender aos critérios do método de cálculo iterativo. Por isso, a utilização de 

software se torna cada vez mais atrativa para o uso do método de Hardy Cross no 

dimensionamento de redes de distribuição de água. Seja uma simples planilha ou um software 

mais robusto, o emprego desta ferramenta se faz cada vez mais presente no mercado de trabalho 

e também no aprendizado de futuros profissionais do saneamento, pois para compreender o 
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software é preciso ter conhecimento prévio do tema abordado, evitando a mecanização do 

aprendizado que o dimensionamento manual pode acarretar. 

Existem vários tipos de softwares, se destacando os softwares proprietários e softwares 

livres. Almeida (2006) define o software proprietário como aqueles onde o acesso ao código 

fonte é bloqueado para proteger a propriedade intelectual do produto e barrar a produção de 

softwares similares por empresas concorrentes. No software livre, também conhecido como 

software de código aberto, “os mecanismos de propriedade intelectual são utilizados para 

garantir os direitos de autoria do software, mas sem impedir o seu conhecimento ou limitar seu 

uso” (ALMEIDA, 2006, p. 12). O software livre também permite a aberta utilização em 

qualquer área e finalidade, podendo ser gratuito ou não. 

Ramiro, Costa e Bernardes (2014) afirmam que o software é necessário, principalmente 

na engenharia, “para uma melhor compreensão do problema [...] proporcionando aos alunos um 

melhor entendimento e fixação e, por isso, são ferramentas poderosas no ensino de engenharia”. 

O desenvolvimento de métodos no software proprietário pode resultar em dificuldades para a 

aquisição dessa categoria de ferramenta eletrônica pelos alunos, principalmente de 

universidades públicas por ser um programa não gratuito. Sendo assim, para uso pedagógico, o 

software livre é a solução mais viável e socialmente justa por ser acessível economicamente, 

principalmente para graduandos de instituições públicas. 

Nesse contexto, introduz-se o software livre LibreOffice, “conjunto de aplicativos para 

escritório que contem editor de texto, planilha eletrônica, apresentação de slide, criador de 

banco de dados, aplicativo para desenvolvimento vetorial e criador de fórmulas matemáticas” 

(BORGES, 2010, p. 10). Na planilha eletrônica, LibreOffice Calc, destaca-se a ferramenta 

macro, capaz de realizar uma atividade sequencialmente por meio de um comando, 

possibilitando assim a implementação do método da Hardy Cross na planilha até a rede estar 

equilibrada. 

Este trabalho tem por prioridade as redes malhadas, cujo dimensionamento pode ser 

feito considerando diversos métodos, dentre eles o método de Hardy Cross. O propósito deste 

trabalho é implementar o método de Hardy Cross em planilha do software livre LibreOffice. 

Sendo assim acessível para uso pedagógico no dimensionamento de redes de distribuição de 

água para consumo humano. 
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2. HIPÓTESE  

O conjunto de macros e a programação na planilha eletrônica, LibreOffice Calc, serão 

suficientes para a implementação do método de Hardy Cross no software livre e de código 

aberto, LibreOffice, tornando possível o dimensionamento de redes de distribuição de água 

potável do tipo malhada, possibilitando assim o uso pedagógico.  
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3. OBJETIVO 

Implementar o método de Hardy Cross, por meio do desenvolvimento de macros em 

uma planilha desenvolvida em um ambiente de LibreOffice Calc, para o dimensionamento de 

redes de distribuição para uso pedagógico. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água é constituído geralmente pelas seguintes unidades: 

captação no manancial, estação elevatória de água bruta, adução de água bruta, estação de 

tratamento de água, estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada, reservatório que 

pode ser localizado a montante ou a jusante da última unidade do sistema, e a rede de 

distribuição de água (HELLER; PADUÁ, 2010). 

Rede de distribuição é a unidade do sistema de abastecimento de água composto por 

tubulações e órgãos acessórios instalados em logradouros públicos com o objetivo de oferecer 

água tratada continuamente com qualidade, quantidade e pressão adequada aos consumidores 

localizados no perímetro urbano (HELLER; PÁDUA, 2010). Heller e Pádua (2010, p. 615) 

explicam que “a denominação rede de distribuição provém da forma como as suas tubulações 

são instaladas, formando rede de condutos interligados entre si e possibilitando diversas 

derivações para a distribuição da água potável aos imóveis abastecidos”. 

A rede de distribuição garante que a água produzida nas unidades anteriores do sistema 

de abastecimento seja recebida pelos consumidores em conformidade com as legislações 

técnicas e de potabilidade, sendo que uma rede mal dimensionada e/ou operada acarreta 

diversos problemas entre perdas, alteração da qualidade e quantidade (HELLER; PÁDUA, 

2010).  

Segundo Tsutiya (2006), a rede de distribuição é a unidade do sistema que demanda 

maior custo, estando na faixa de 50 a 75% do custo total de todo o abastecimento. Essa 

componente do sistema é enterrada nas vias públicas da região abastecida, por isso o acesso e 

a vigilância se tornam mais complexos que os demais componentes do sistema de 

abastecimento (TSUTIYA, 2006). 

A elaboração do projeto da rede que transportará água potável do reservatório de 

armazenamento até a ligação predial deve atender a NBR 12.218 (ABNT, 1994), que estabelece 

os requisitos de dimensionamento da rede de distribuição de água para o abastecimento público, 

assim como a NBR 12.211 (ABNT, 1992) que dispõe sobre os estudos de concepção de 

sistemas públicos de abastecimento de água. 
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O sistema de tubulações, isto é, a rede de distribuição de água, geralmente é constituída 

pelos seguintes elementos: nó, trecho e malha.  O nó é definido como o ponto de ligação e/ou 

cruzamento de dois ou mais tubos, mudança de diâmetro, localização de acessório hidráulico 

ou até mesmo um ponto que seja necessário calcular, ou caracterizar, algum parâmetro. O trecho 

é denominado como sendo a tubulação entre dois nós. E por fim, a malha ou anel é dito como 

“um circuito formado por dois tubos que interligam dois nós por caminhos diferentes ou um 

circuito que, saindo de um nó, retorna a esse mesmo nó (NETTO et al, 1998, p. 339-340).  

4.1.1. Tipos de Redes 

A rede de tubulações pode ser classificada em dois tipos: a principal, responsável por 

transportar a água do reservatório para a canalização secundária, sendo essa o segundo tipo, 

encarregada de transportar a água recebida da rede principal até a ligação predial. O layout da 

rede pode admitir três formas: ramificada, malhada ou mista (TSUTIYA, 2006); sendo que o 

dimensionamento depende dessa segunda classificação. 

Tsutiya (2006) explica que a rede ramificada, exemplificada na Figura 4.1, é aquela cujo 

abastecimento ocorre a partir do conduto principal diretamente para a tubulação secundária, 

“onde as tubulações divergem a partir de um ponto inicial e onde se pode estabelecer um sentido 

de escoamento” (NETTO et al, 1998, p. 357). O cálculo das redes hidráulicas ramificadas é 

feito simplesmente pela acumulação de jusante para montante, onde os diâmetros são 

determinados em função da velocidade econômica, segundo orientação de Netto et al (1998). 

Figura 4.1 Exemplo de uma rede ramificada. 

 

                      FONTE: Modificado de Tsutiya (2006, p. 390). 
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A rede malhada, ilustrada pela Figura 4.2, é constituída por tubulações principais que 

formam anéis ou blocos, tendo como principal característica a possibilidade de se abastecer 

qualquer ponto do sistema por caminhos variados. Netto et al (1998) argumentam que as redes 

hidráulicas do tipo malha apresentam vantagens hidráulicas que resultam, na viabilidade de um 

mesmo consumidor ser abastecido por mais de um caminho, “permitindo que o abastecimento 

não seja interrompido mesmo que se interrompa um trecho para manutenção ou reparos” 

(TSUTIYA, 2006, p. 390-391).  

Figura 4.2 Exemplo de uma rede malhada. 

 

                     FONTE: Modificado de Tsutiya (2006, p. 391). 

Comparando os dois tipos de rede: 

... as redes malhadas possuem inegáveis vantagens. O fato do fluxo no interior das 

redes malhadas poder acontecer em qualquer sentido dá grande versatilidade na 

operação do sistema, pois propícia uma rápida adaptação às variações de demanda, 

sem afetar de modo drástico às pressões na rede, e ainda, facilita às manobras na rede 

para o isolamento de determinados trechos sujeitos a um reparo, sem afetar grandes 

extensões da rede (VIEIRA, 1980, p. 6). 

A rede mista é a junção de ambas as redes anteriores, ramificada e malhada. 

4.1.2. Métodos de dimensionamento para redes do tipo malhada 

O dimensionamento de redes de distribuição de água, independentemente do tipo, possui 

como princípio a análise hidráulica dos condutos. As tubulações devem atender as pressões 
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mínimas e máximas, assim como os limites de velocidades e o diâmetro mínimo determinados 

pela norma específica, como recomenda Tsutiya (2006) (Ver Tabela 4.1). 

Tabela 4.1 Condições que devem ser atendidas pela rede. 

Pressão Estática Máxima - Pe, máx (kPa) 500 

Pressão Dinâmica Mínima - Pe, mín (kPa) 100 

Velocidade - V (m/s) 0,6 < V < 3,5 

Diâmetro Mínimo - D mín (mm) * 50 
* Condutores secundários. 

FONTE: NBR 12.218/1994 (ABNT). 

Os métodos se diferem com relação ao tipo de rede. Para a rede do tipo ramificada, o 

dimensionamento é feito trecho a trecho, sendo “feito de jusante para montante, ou seja, no 

sentido na acumulação das vazões” (HELLER; PÁDUA, 2010, p. 663). Segundo Tsutiya (2006, 

p. 405), “para o dimensionamento de redes malhadas, geralmente são usadas soluções 

aproximadas, chegando-se por tentativas à precisão desejada”. Sendo os mais conhecidos: o 

método do seccionamento e o método de cálculo iterativo. 

O método de seccionamento é recomendado para “o dimensionamento das redes de 

distribuição de água das cidades pequenas e para a verificação das linhas secundárias das redes 

maiores” (TSUTIYA, 2006, p. 407). O método consiste em tornar a rede em malhas em uma 

rede ramificada fictícia, “por meio de pontos de seccionamento fictício que deem origem a 

extremidades hipoteticamente livres ao longo dos diversos trechos ramificados em que a rede é 

transformada” (HELLER; PÁDUA, 2010, p. 668). Determinando o sentido do escoamento, 

aplica-se o método de tradicional do cálculo de redes ramificadas (TSUTIYA, 2006). 

A NBR 12.218 (ABNT, 1994) recomenda o método iterativo para uso em circuitos 

hidráulicos. Segundo Tsutiya (2006) e Vieira (1980), os métodos que envolvem cálculo 

iterativo devem obedecer às seguintes leis: 

a) Lei da conservação da energia, onde a soma algébrica das perdas de carga nos trechos i 

- j de um anel deve ser igual a zero, sendo i o nó inicial e j o nó final. O emprego dessa 

regra nos anéis, resulta em um grupo de p - (n -1) equações não lineares, para os p 

trechos e n nós. 

b) Lei da conservação da massa, onde em cada nó, a soma das vazões de entrada deve ser 

igual à soma das vazões de saída. Quando aplicada nos nós, um conjunto de n equações 

lineares é gerado para os n nós. 
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Para solucionar os dois grupos de equações, diversos métodos foram desenvolvidos, 

entre eles está o método de Hardy Cross. 

4.1.2.1. Cálculo da perda de carga (h) 

A perda de carga (h) nos trechos é determinada através da equação de resistência na 

forma apresentada na equação 4.1, sendo comumente utilizada a equação de Darcy-Weisbach, 

conhecida como equação Universal, ou a equação de Hazen-Williams” (TSUTIYA, 2006, p. 

410). 

h = rQk                                                                                                                                      (4.1) 

Para a equação de Darcy-Weisbach, onde o expoente da vazão (k) é igual a 2, tem-se 

que: 

r = 8f
L

π2 g D5
                                                                                                                                          (4.2) 

Na equação de Hazen-Williams, onde o expoente da vazão (k) é igual a 1,85, tem-se 

que: 

r =
1

(0,2785 C)1,85
L

D4,85
                                                                                                                                                   (4.3) 

Sendo: 

h = Perda de carga (m); 

Q = Vazão transportado pelo trecho (m³/s); 

f = Coeficiente de atrito (adm.); 

L = Comprimento do trecho (m); 

g = Aceleração da gravidade (m²/s); 

D = Diâmetro (m); 

C = Coeficiente de Hazen-Williams (adm.). 

Ao longo dos anos, uma diversidade de fórmulas para determinar o coeficiente de atrito, 

apresentado na Equação 4.2, foram desenvolvidas. A equação geral, ou fórmula de Swamee, 



Implementação do método de Hardy Cross no software LibreOffice para uso pedagógico.                                17 

 

V. C. S. de JESUS. 

para o fator de atrito, “válida para os escoamentos, laminar, turbulento liso, de transição e 

turbulento rugoso” (PORTO, 2006, p. 46), possui a forma apresentada pela Equação 4.4. 

f =  {(
64

Rey
)
8
+ 9,5 [ln (



3,7D
+

5,74

Rey0,9
) − (

2500

Rey
)
6
]
−16

}

0,125

                                                                  (4.4) 

O número de Reynolds (Rey), pode ser calculado pela Equação 4.5: 

Rey =  
4Q

πDυ
                                                                                                                                                                     (4.5) 

Sendo: 

 = Rugosidade absoluta equivalente (m); 

υ = Viscosidade cinemática (m²/s). 

4.1.2.2. Vazões de projeto 

O dimensionamento da rede ocorre a partir da vazão de distribuição (Qd) (Equação 4.6), 

sendo esta a vazão total necessária para abastecer a região onde a malha de anéis está localizada 

(TSUTIYA, 2006, p. 399): 

Qd =
K1K2P q

86400
                                                                                                                          (4.6) 

Conhecendo a vazão de distribuição, a vazão específica relativa à extensão da rede (QL) 

e a vazão específica relativa à área abastecida (QA) podem ser calculadas. A vazão específica 

relativa à extensão da rede (Equação 4.7) é comumente empregada no dimensionamento de 

redes ramificadas, onde é preciso conhecer a vazão de distribuição em marcha. A vazão 

específica relativa à área abastecida (Equação 4.8) é utilizada para calcular a vazão concentrada 

nos nós (Qc), sendo ela utilizada para determinar a vazão nos trechos das redes malhadas. 

QL =
Qd

 L
                                                                                                                                      (4.7) 

QA = Qc =
Qd

 A
                                                                                                                                                                (4.8) 

Qc = QAAi                                                                                                                                                                (4.9) 
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Sendo: 

Qd = Vazão de distribuição (l/s); 

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo (adm.); 

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo (adm.); 

P = População final para a área a ser abastecida (hab.); 

q = Consumo per capita final de água (l/hab.dia); 

QL = Vazão específica relativa à extensão da rede (l/s.m); 

L = Extensão total da rede (m); 

QA = Vazão específica relativa à área abastecida (l/s.ha); 

A = Área a ser abastecida (ha); 

Qc = Vazão concentrada no nó (l/s); 

Ai = Área de influência no nó (ha). 

4.2. MÉTODO HARDY CROSS 

O método de Hardy Cross foi criado para dimensionar redes principais de abastecimento 

de água, oferecendo ao projetista uma maneira descomplicada de determinar a vazão e a perda 

de carga para cada trecho do conjunto de anéis, sendo elas compatíveis com as leis de 

conservação de massa e conservação da energia. 

Segundo Justino e Nogueira (2013, p. 28) e Tsutiya (2006, p. 409), o método “destaca-

se por possibilitar o desenvolvimento manual dos cálculos de maneira simples, além de ser um 

método provido de significado físico que facilita a análise dos resultados intermediários”. 

Venturini (1997, p. 23-24) declara que o desenvolvimento do método de Hardy-Cross 

“foi a principal contribuição na análise de redes hidráulicas e é ainda muito utilizada pelos 

engenheiros, devido à sua simplicidade e facilidade de visualização no procedimento de 

cálculos”.  

O método de Hardy Cross possui duas maneiras de aplicação: por compensação das 

perdas de carga, onde são estimadas as perdas de carga em cada trecho e assim calculam-se as 
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vazões, e por compensação das vazões, sendo este modo o mais utilizado, consistindo em 

estimar as vazões e assim determinar as perdas de carga (TSUTIYA, 2006). 

4.2.1. Aplicação do método de Hardy Cross 

Considerando como abordagem a utilização da compensação das vazões. Conforme a 

explanação de Tsutiya (2006), o dimensionamento de redes principais em malhas, pelo método 

de Hardy Cross, acontece seguindo as instruções apresentadas abaixo: 

 Traçar a rede de anéis, estabelecendo a localização dos nós; 

 Utilizar as convenções usualmente utilizadas para as equações de perda de carga, onde 

é fixado um sentido positivo do escoamento, como demonstrada na Figura 4.3; 

Figura 4.3 Convenções utilizadas para as equações de perda de carga. 

 

                                   FONTE: Modificado de Tsutiya (2006, p. 410). 

 Estabelecer para cada trecho, a distribuição de vazão inicial (Q). Essa distribuição deve 

respeitar a lei de conservação de massa, ou seja, a soma das vazões de entrada no nó 

deve ser igual a soma das vazões de sai do nó; 

 Calcular a perda de carga (h) nos trechos; 

 Calcular a soma das perdas de carga dos anéis unitariamente. 

A rede é considerada equilibrada, ou seja, obedece às leis de conservação de massa e 

conservação de energia, quando a soma das perdas do anel está dentro do intervalo de tolerância 

estabelecida, sendo esse intervalo de tolerância composto por valores próximo a zero. 
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Se um dos anéis da malha, apresentar como valor da soma das perdas de carga, um 

número diferente de zero, a rede não está equilibrada. Nessa situação, a vazão inicialmente 

proposta deve ser corrigida. 

O fator de correção é o obtido desenvolvendo a somatória de perdas de carga, como 

apresentado na equação 4.8. O desenvolvimento exposto consiste em alterar a forma da perda 

de carga, substituindo pela equação que possui a vazão como variável e adicionar o fator de 

correção ΔQ à vazão. 

Σh = ΣrQk = Σr[Q + ΔQ]k = 0                                                                                           (4.8) 

O processo prossegue isolando o termo Qk da expressão, como mostra a equação 4.9. 

Σr[Q + ΔQ]k = ΣrQk [1 +
ΔQ

Q
]
k
                                                                                            (4.9) 

Aplicando o binômio de Newton ao fator (1+ΔQ/Q) k (Equação 4.10): 

[1 +
ΔQ

Q
]
k
= ∑ (k

i
)1k−i (

ΔQ

Q
)
i

k
i=0                                                                                            (4.10) 

Onde o número binário (Equação 4.11) possui a seguinte forma: 

(k
i
) =  

k!

i!(k−i)!
, (k, i ∈ N e 0 ≤ i ≤ k)                                                                                  (4.11) 

Aplicando a equação 4.10 e 4.11 no produto da equação 4.9, obtém-se a equação 4.12: 

ΣrQk [1 +
ΔQ

Q
]
k

= ΣrQk(∑(
k

i
) 1k−i (

ΔQ

Q
)
ik

i=0

) 

ΣrQk (∑ (k
i
)1k−i (

ΔQ

Q
)
i

k
i=0 ) = ΣrQk (1 + k (

ΔQ

Q
) +

k(k−1)

2!
(
ΔQ

Q
)
2
+⋯)                              (4.12) 

 Admitindo que o valor de ΔQ é muito pequeno em relação ao valor de Q, considera-se 

somente até o termo que corresponde a i igual a 1, assim obtendo a equação 4.13: 

ΣrQk = ΣrQk + k Σr
Qk

𝑄
ΔQ = 0                                                                                          (4.13) 

ΔQ = −
ΣrQk

k Σr
Qk

Q

= −
Σh

k Σ
h

Q

                                                                                                        (4.14) 
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Com o fator de correção da vazão calculado (Equação 4.14), o mesmo é somado à vazão 

inicial. A soma das novas perdas de carga dos anéis deve atender a lei de conservação de 

energia, caso contrário, corrigir a vazão novamente. O processo de correção deve se repetir até 

o valor da soma de h convergir com o limite de tolerância. 

4.3. SOFTWARE LIVRE 

O entendimento do software livre acontece quando se tem definido o conceito de 

software, podendo este ser definido como a “estrutura lógica do ambiente computacional, 

composta por: sistemas integrados de gestão e suporte administrativo, editores de texto, 

planilhas eletrônicas, navegadores de Internet, programas para envio e recebimento de 

mensagens eletrônicas” (OSÓRIO et al, 2005, p. 1040), entre outras funções. Bonilla (2014) 

definiu o software como um programa computacional que possui uma sequência de instruções 

que tornam a máquina funcional, ou seja, sem o software o computador não realiza qualquer 

tipo de atividade. 

Existem vários tipos de software, destacando se os softwares proprietários e softwares 

livres. Almeida (2006) define o software proprietário como aqueles onde o acesso ao código 

fonte é bloqueado para proteger a propriedade intelectual do produto e barrar a produção de 

softwares similares por empresas concorrentes. No software livre, também conhecido como 

software de código aberto, “os mecanismos de propriedade intelectual são utilizados para 

garantir os direitos de autoria do software, mas sem impedir o seu conhecimento ou limitar seu 

uso” (ALMEIDA, 2006, p. 12). O software livre também permite a aberta utilização em 

qualquer área e finalidade, podendo ser gratuito ou não. 

Fundada por Richard Stallmann em 1985, a Free Software Fundation (2018) descreve o 

software livre como aquele que os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, 

estudar, mudar e melhorar, sendo que a liberdade, no conceito, não significa gratuidade, pois 

um programa livre pode ser acessível à comercialização. 

A Free Software Fundation (2018) estabelece que para um programa seja considerado 

um software livre, se devem proporcionar ao usuário quatro essenciais liberdades: 
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i. Liberdade de execução independente do utilizador seja pessoa física ou jurídica. O 

software pode ser utilizado em qualquer sistema computacional, em qualquer tipo 

de trabalho e finalidade; 

ii. Liberdade de estudar o código-fonte e realizar modificações:  

iii. Liberdade de redistribuir cópias sejam elas modificadas ou não, tendo a 

possibilidade de ser cobrado um valor monetário para a distribuição. A publicação 

das versões modificadas também é concedida, não necessitando de permissão por 

parte do desenvolvedor do programa; 

iv. Liberdade de distribuição de cópias de versões modificadas a terceiros, para isso, o 

código fonte deve ser acessível. 

Caso o software não ofereça as liberdades descritas ele é dito software proprietário. 

Saleh (2004, p. 10) explica: 

Enquanto os softwares proprietários têm um modelo de desenvolvimento fechado, 

onde apenas uma empresa ou indivíduo têm o controle sobre as funcionalidades, 

correções e melhoramentos, o software livre utiliza um modelo aberto, onde qualquer 

pessoa pode ter acesso ao código fonte e exercer o direito de livremente utilizar, 

redistribuir ou alterar o programa. Durante muitos anos, o modelo proprietário, que 

trata o programa de computador como uma obra fechada e secreta, foi aceito como 

única forma possível de produção de software de qualidade, uma vez que o esforço 

do programador seria compensado pela venda de licenças de uso. No entanto o modelo 

livre subverte essa ordem, fazendo que os produtos sejam compartilhados, de modo 

que os custos de seu desenvolvimento sejam divididos entre todos os interessados que 

o utilizam e desenvolvem. 

A distribuição do software livre deve atender a dez recomendações, segundo a Open 

Source Iniciative (OSI), sendo elas apresentadas a seguir: 

i. Redistribuição gratuita; 

ii. Disponibilização do código fonte; 

iii. Permissão de se efetuar alterações no código fonte; 

iv. Preservação da integridade da autoria do código fonte; 

v. Não discriminação contra pessoas ou grupos; 

vi. Não discriminação da sua utilização em qualquer área de negócio ou campo de 

pesquisa; 

vii. A licença aplica-se a todos os distribuidores e utilizadores do software; 
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viii. A licença acompanha o software independentemente do conjunto onde ele é 

distribuído; 

ix. A licença não pode impedir a utilização de outro tipo de software que o acompanha; 

x. A licença deve ser tecnologicamente neutra. 

4.3.1. Software Livre e a educação 

As diversas vantagens do software livre em relação ao software proprietário, vêm 

abrindo cada vez mais mercado no ambiente educacional. O software livre, além de ferramenta 

pedagógica, atua também como ferramenta para inclusão social, uma vez que sua gratuidade ou 

baixo custo permite facilidade na aquisição e permanência da utilização. A utilização do 

software livre fortalece a estrutura educacional, caso a mesma não possua meios para aquisição 

do software proprietário e a construção do profissional é feita considerando os diversos 

benefícios que o software livre proporciona (AGOSTINHO et al, 2006). 

Segundo Xavier (2011), o software livre se tornou uma útil ferramenta no combate à 

exclusão social, além de ser uma ferramenta de alta qualidade, capaz de operar em máquinas 

mais simples.  

Agostinho et al (2006, p. 35) concluiu em sua pesquisa que: 

 [...] a utilização dessa categoria de software pelas instituições públicas permitiria uma 

melhora nas contas públicas, possibilitando, por exemplo, nas escolas públicas, que 

fossem utilizados os recursos não gastos em software para a ampliação do número de 

computadores disponíveis aos alunos e professores, que utilizariam softwares livres”. 

O computador deixou de ser um instrumento apenas para educação à distância e se 

tornou uma ferramenta de aprendizagem também para educação presencial, independentemente 

do nível educacional, pois auxilia a construção do aprendizado, preparando o aluno para o 

mercado de trabalho. Na engenharia, o ensino se tornou informatizado ao ponto de ser inviável 

a não utilização dos softwares desenvolvidos ao longo dos anos (RAMIRO et al, 2014). Muitos 

desses softwares não facilitam apenas o aprendizado, mas podem ser aplicados no cotidiano de 

muitos profissionais. 
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O software educacional é primeiramente, uma ferramenta para facilitar o processo 

ensino-aprendizagem. Neste sentido, qualquer software pode ser considerado 

educacional, como por exemplo, um editor de textos e uma planilha eletrônica. 

Entretanto, o software educacional é aquele elaborado com as finalidades educativas 

explícitas demandando, para subsidiar sua produção, procedimentos específicos, 

relacionados a um conhecimento aprofundado dos processos cognitivos de 

aprendizagem doa alunos. (RAMIRO et al, 2014). 

4.4. LIBREOFFICE 

A The Document Foundation (2011) defini o LibreOffice como “um pacote de 

produtividade de escritórios totalmente funcional e disponível gratuitamente”, sendo 

constituídos pelos seguintes aplicativos: Writer, editor de texto; Calc, planilha eletrônica; 

Impress, editor de apresentações; Draw, editor gráfico; Base, banco de dados; e Math, gerador 

de fórmulas e equações matemáticas. O LibreOffice é um software livre e aberto, possuindo 

todas as liberdades associadas a essas categorias de programa além de ser multiplataforma, ou 

seja, opera em diversas plataformas, como Linux, Windows, Mac OS X, por exemplo.  

O LibreOffice é a proposta principal da The Document Foundation, fundação sem fins 

lucrativos, independente, autônoma e democrática, instituída em 2010, que incentiva o 

desenvolvimento do software de escritório de código aberto. O LibreOffice é um fork, ou seja, 

uma derivação da suíte corporativa internacional OpenOffice.org, comunidade que anunciou a 

The Document Foundation. O software é aperfeiçoado continuamente, estando na versão 6.2 

disponível atualmente. 

Considerando outros pacotes de escritório, o LibreOffice apresenta diversas vantagens, 

sendo algumas apresentadas pela The Document Foundation (2011, p. 25): 

i) O LibreOffice é isento de taxas de licenciamento, resultando em acesso livre para 

qualquer usuário e distribuição gratuita; 

ii) Trata-se de um software livre, ou seja, a distribuição, cópia e modificação do 

software é permitida conforme as licenças de código aberto do LibreOffice; 

iii) O LibreOffice é multiplataforma, sendo possível executá-lo em diversos tipos de 

hardware e múltiplos sistemas operacionais, como por exemplo: Microsoft 

Windows, Mac OS X e Linux.  
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iv) O software possui suporte ortográfico, hifenização, dicionários de sinônimos e mais 

de 100 línguas e dialetos, incluindo Urdu, Hebraico e Árabe por meio CTL e RTL. 

4.4.1. LibreOffice Calc 

O LibreOffice Calc é uma planilha eletrônica, similar ao Microsoft Office Excel, com o 

propósito de auxiliar o usuário em cálculos, relatórios, gráficos, macros, entre outras funções 

(BORGES, 2010). Borges (2010) caracteriza o aplicativo como sendo constituído de “1024 

colunas rotuladas de A à Z, de AA à ZZ e até AAA à AMJ, totalizando 1.048.578 linhas e 

1.073.741.824 de células”, sendo cada célula a unidade onde os dados são manipulados. Assim 

o aplicativo possui estrutura capaz de atender qualquer cálculo “inclusive em computadores 

com poucos recursos”. 

O Calc possui todas as funcionalidades avançadas de análise, gráficos e para tomada 

de decisões que são esperadas de uma ferramenta de planilha de cálculo. Ele inclui 

mais de 300 funções financeiras, estatísticas e operações matemáticas, entre outras. 

[...] O Calc gera gráficos 2D e 3D, que podem ser integrados dentro de outros 

documentos de LibreOffice [...], abrir e trabalhar como planilhas do Microsoft Excel 

e salvá-las no formato do Excel. O Calc pode exportar planilhas de cálculo para 

diferentes formatos, incluindo CSV (valores separados por vírgula), PDF [...] e 

formatos HTML. (THE DOCUMENT FOUNDATION, 2011, p. 24). 

A The Document Foundation (2011, p. 4) afirma que uma macro “é uma sequência de 

comandos salvos ou teclas digitadas que são armazenadas para uso posterior”. No software 

LibreOffice essa ferramenta atende a automação de tarefas simples e complexas, sendo escritas 

na linguagem LibreOffice Basic ou simplesmente Basic. Essa ferramenta é conveniente quando 

é preciso repetir uma mesma tarefa por várias vezes. 

A organização das macros ocorre de forma que: 

[...] as macros são agrupadas em módulos, módulos agrupados em bibliotecas 

e bibliotecas são agrupadas em recipientes de bibliotecas. Uma biblioteca é 

normalmente usada como um agrupamento maior para uma outra categoria 

inteira de macros, ou para um aplicativo interno. Módulos normalmente são 

divididos em funcionalidades, como interação com o usuário e cálculos. 

Macros individuais são sub-rotinas e funções. (THE DOCUMENT 

FOUNDATION, 2011, p. 14) 

Geralmente, em razão das macros do LibreOffice serem armazenadas com o código de 

execução do aplicativo, somente o administrador edita as macros, sendo este um ponto negativo 
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e positivo, dependendo do ponto de vista. Para este trabalho, essa é uma vantagem, pois garante 

que o programa não será alterado, caso contrário o objetivo de equilibrar a rede poderia ser 

corrompido. 

4.5. LINGUAGEM LibreOffice Basic 

Por ser um software com origem a partir do OpenOffice, o LibreOffice herdou a base 

desse software, incluindo a linguagem de programação baseada no Basic. A linguagem de 

programação principal, utilizada para escrever as macros, é a LibreOffice Basic. 

A linguagem de programação LibreOffice Basic é o meio de comunicação entre o 

usuário do LibreOffice Calc e o software. A lógica de programação dessa linguagem é 

semelhante a qualquer outra linguagem, onde se admite início e fim ao algoritmo. A estrutura 

do algoritmo, ou procedimento, faz-se declarando as variáveis que serão manipuladas, 

informando as propriedades das variáveis e por fim, definindo o método empregado, em outras 

palavras, a tarefa realizada com as variáveis. 

Segundo Bianchi (2019), “o procedimento é uma unidade de código localizada entre 

instruções”. Os termos SUB (início) e END SUB (fim), delimita atividades que não retornam 

valor. FUCTION (início) e END FUCTION (fim) são empregados para circunscrever tarefas 

que podem retornar valor. O conjunto de procedimentos que realizam tarefas específicas é 

denominado módulo. 

Bianchi (2019) esclarece que as variáveis que serão utilizadas, devem ser declaradas, 

referenciando a amplitude de ação que a variável possui: 

 Declarando a variável com DIM, o valor da variável é retido apenas enquanto o 

procedimento no qual ela foi declarada estiver em execução; 

 Declarando como STATIC, a variável preserva o valor entre as chamadas do 

procedimento. 

 O PRIVATE é empregado quando o valor fica disponível a todos os procedimentos 

dentro do módulo onde a variável foi declarada. 

 Declarando como PUBLIC a variável pode ser acessada pelos procedimentos de vários 

módulos de um documento. 
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 O CONST ou PUBLIC CONST é utilizado para declarar constante, ou seja, valor que 

não será alterado pelo programa. 

Em um procedimento, não é necessário declarar uma variável mais de uma vez. 

Além de declarar o tipo de acesso da variável, a programação requer a definição do tipo 

de dado que a variável representa: 

Quadro 4.1 Tipos de Variáveis. 

TIPO DESCRIÇÃO 

Boolean True or False (valor lógico) 

Currency Moeda com 4 casas decimais (números decimais ou fracionários. 

Date Dados de data ou hora. 

Double Números decimais no intervalo de +/- 1.79769313486232 x 10308. 

Integer Número inteiro de -32.768 até 32.767. 

Long Número inteiro de -2147483648 a 2147483647. 

Object Variável que contém referência a um objeto do LibreOffice. 

Single Números decimais no intervalo de +/- 3.402823 x 1038 

String Texto com até 65536 caracteres. 

Variant Pode conter qualquer tipo de dados. 

           Fonte: Traduzido e adaptado de Pitonyak (2019). 

Os códigos para determinadas atividades, principalmente no ambiente LibreOffice Calc, 

necessitam da utilização de operadores, onde os principais são: de atribuição (=), aritméticos – 

Multiplicação (*), Divisão (/), Adição (+), Subtração (-), Potenciação (^) –, relacionados – Igual 

a (=), maior que (>), menor que (<), diferente de (< >), maior ou igual a (>=), menor ou igual a 

(<=) –, e os lógicos – Conjunção (and), Disjunção (or), Negação (not). 

Os códigos são executados na ordem, sendo lidos da esquerda para a direita. 

No código, pode-se introduzir funções de entrada e saída, que permitem obter dados do 

usuário para a memória do computador e fornece dados do computador ao usuário. São elas: 

função inputbox (caixa de entrada de dados) e função msgbox (caixa de saída de informação). 

As estruturas de seleção são frequentemente utilizadas para avaliar se uma condição seja 

verdadeira ou falsa. Dependendo da avaliação, uma ou mais instruções serão executadas. 
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Seleção simples (If...Then) e seleção composta (If...Then... else) são as mais comuns. A seleção 

simples testa uma condição única e executa uma instrução ou bloco de instrução. A seleção 

composta testa uma condição única, executando um entre dois blocos de instrução. 

As estruturas de repetição permitem a execução de um grupo de tarefas repetidamente, 

onde as instruções podem ser repetidas até que uma condição seja falsa ou até que seja 

verdadeira. A seguir são apresentadas as principais: 

 Teste no início:  

Do while...loop (realiza a tarefa enquanto a condição for verdadeira); 

Do until...loop (executa a instrução enquanto a condição for falsa). 

 Teste no final:  

Do...loop while (realiza a tarefa enquanto a condição for verdadeira); 

Do...loop until (executa a instrução enquanto a condição for falsa). 

A estrutura de repetição For...Next, utiliza um contador para executar instruções um 

determinado número de vezes, executando as instruções do loop enquanto a variável 

controladora não atingi o valor especificado. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho foi inspirado no programa HS - DEC /FEIS Soluções de Redes Malhadas 

por Hardy Cross (Versão 1.3.1 - 01/2015), desenvolvido pelo professor da UNESP, Milton 

Dall'Aglio Sobrinho. Para auxiliar os alunos no dimensionamento de redes malhadas de 

distribuição de água, o professor Milton desenvolveu o software utilizando um conjunto de 

macros em linguagem Visual Basic, tendo como interface as planilhas Excel (Microsoft Office). 

Para construção do programa proposto por este trabalho, foi utilizado como interface 

um dos aplicativo do software livre LibreOffice (Versão 6.2), o LibreOffice Calc. O software 

recebeu o nome de HC LIBRE. 

Por ter como principal função o uso pedagógico, o software foi concebido para ser 

didático. Para isso, foi desenvolvido um layout limpo, sem excesso de informação, e passos 

distribuídos de forma que o usuário entenda como o método de Hardy Cross é aplicado em 

qualquer circuito de anéis.  

No HC LIBRE, as células da planilha armazenam dados de entrada, introduzidos pelo 

usuário, e dados de saída, obtidos pelas fórmulas anexadas ou execução de macros. As células 

que armazenam dados de saída, ou até mesmo textos, possuem o fundo na cor branca. Foi 

adicionado uma formatação as células que recebem informações do usuário, quando vazia, a 

célula possui o fundo na cor azul escuro, quando preenchida, o fundo da célula se torna azul 

claro. 

Todo o software poderia ser construído utilizando apenas macros, mas isso resultaria 

em rotinas muito extensas devido a configuração do layout escolhida para o HC LIBRE. Foi 

constatado que quanto mais linhas o código possui, sendo assim o tamanho do arquivo aumenta, 

maior a chance de ocorrer lentidão na execução das tarefas ou até mesmo o documento parar 

de responder aos comandos. 

Sendo assim, o programa foi concebido para conter, inicialmente, três folhas, sendo uma 

oculta e duas visíveis. A folha oculta, nomeada como “AUXILIAR”, tem a função de assessorar 

a inserção de todas as tabelas, células portadoras de informação e botões responsáveis pela 

execução de macros. Isso ocorre, pois, essa planilha armazena todos os modelos de tabelas, a 

imagem que carrega a identidade do software, os botões, fórmulas e formatações de cada célula, 

incluindo a formatação condicional que orienta o usuário. 
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A aba “AUXILIAR” ficará oculta para não confundir o usuário, e preservar o programa 

de possíveis erros de execução, caso a mesma seja alterada. 

As folhas visíveis foram nomeadas como, “INSTRUÇÕES” e “HCLIBRE”. A primeira aba, 

“INSTRUÇÕES”, foi concebida para ser o guia para o bom uso do programa, contendo as regras 

e a dinâmica que deve ser seguida. A segunda aba, “HCLIBRE”, é a folha de abertura. Nela o 

usuário introduz os primeiros dados, dando início a modelagem da rede. Ao fim da modelagem 

na folha de abertura, uma nova aba visível será adicionada ao documento, sendo ela 

correspondente a cada rede informada. 

O funcionamento do software se deve, prevalentemente, pelo conjunto de macros 

responsáveis por operar as ações necessárias, resultando em uma rede que respeite as leis de 

conservação de massa e conservação de energia.  

Os códigos foram configurados para serem executados, sempre que necessário, através 

de botões ancorados nas células. Cada botão será responsável por executar uma macro, onde o 

primeiro botão foi fixado na folha inicial. 

As macros foram escritas na linguagem LibreOffice Basic, separadas em três grupos, 

sendo cada, um módulo na caixa de diálogo. Basicamente, o primeiro módulo (HCMODULO00) 

foi destinado as macros que serão executadas na folha “HCLIBRE”, o segundo módulo 

(HCMODULO01) contém as macros que cria e estrutura a folha do projeto de forma 

personalizada, e por fim, o terceiro módulo (HCMODULO02) realiza os cálculos das vazões e o 

equilíbrio da rede malhada, se necessário. 

5.1. HCMODULO00 

O módulo nomeado como HCMODULO00 é composto por cinco macros: INICIAR, 

ENTRAR_NOS, ENTRAR_ANEIS, LimparTUDO, LimparNOS e LimparANEIS. Esse primeiro conjunto 

de macros tem como principal função solicitar os dados iniciais ao usuário do software. 

A rotina INICIAR foi escrita, apenas para dar boas-vindas ao usuário do programa. 

As macros ENTRAR_NOS e ENTRAR_ANEIS adicionam tabelas de entrada de dados, sendo 

esses dados, área de influência de cada nó e quantidade de trechos de cada anel, 

respectivamente. Para numerar os nós foi necessário inserir fórmula nas células, pois o código 
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para numerar intervalos no LibreOffice Calc não atendia a situação onde o grupo de células a 

serem numeradas é variável. 

As macros de limpeza, LimparTUDO, LimparNOS e LimparANEIS, foram gravadas em um 

intervalo qualquer, e não escritas. Após a gravação gerar o código, o mesmo foi alterado para 

atender a região desejada. 

A dinâmica do módulo pode ser verificada na Figura 5.1. Com a finalidade de facilitar 

o entendimento, o Quadro 5.1 mostra o significado da simbologia do fluxograma. 

Figura 5.1 Fluxograma da dinâmica do software HC LIBRE (Versão 0.0/2019) – HCMODULO00. 

 

FONTE: Autora (2019). 

Quadro 5.1 Legenda – Fluxograma HCMODULO00. 

      

  Folha  Botão  

 
 

Caixa de mensagem 

(Instrução)  
Tabela para entrada de 

dados 
 

 
 Caixa de mensagem (Alerta) 

 
Fim do módulo 

 

 
 

Dado de entrada    
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5.2. HCMODULO01 

O segundo módulo do projeto, HCMODULO01, consiste em inserir uma nova folha ao 

documento, calcular a vazão concentrada nos nós para auxiliar a dedução das vazões nos 

trechos, inserir as tabelas de cada anel onde o método será aplicado e, por fim, calcular a 

primeira vazão corrigida, chamada neste projeto como vazão final. 

O módulo possui três procedimentos: CRIAR_PROJETO, CALCULO_VAZAOC e 

INSERIR_TABELAS. 

A macro CRIAR_PROJETO foi escrita para criar uma nova folha ao documento 

LibreOffice Calc. A rotina também executará códigos que inserem o cabeçalho do projeto, 

constando as informações características da rede que o usuário informou inicialmente. 

O algoritmo CALCULO_VAZAOC foi elaborado para dar suporte à suposição da vazão 

nas tubulações, sendo apenas um detalhe a mais. As vazões calculadas não influenciam no 

método de Hardy Cross, aplicado na planilha. 

Por fim, foi acrescentado ao módulo a macro INSERIR_TABELAS, que ter por principal 

tarefa a inserção das tabelas para cada anel, onde o método será aplicado. Para inserir as tabelas, 

foi utilizado a estrutura de repetição For...Next. Esse recurso foi empregado para inserir as 

linhas de outras tabelas, em que as linhas são iguais e precisam ser adicionadas em sequência. 

Na Figura 5.2 o fluxograma demonstra como o software atua, a legenda está exposta no 

Quadro 5.2. Nele constam o processo realizado após a modelagem inicial. 
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Figura 5.2 Fluxograma da dinâmica do software HC LIBRE (Versão 0.0/2019) – HCMODULO01. 

 

FONTE: Autora (2019) 

Quadro 5.2 Legenda - Fluxograma HCMODULO01. 

      

 
 Folha  

Tabela Mista (Entrada e 

Saída de dados) 

 

 
 

Caixa de mensagem 
 

Tabela para saída de dados  

 
 Dado de entrada 

 
Começo do módulo  

 
 

Botão 
 

Fim do módulo 
 

 
 

Tabela para entrada de 

dados 
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5.3. HCMODULO02 

Os códigos do terceiro módulo, HCMODULO02, foram escritos para realizar a automação 

do método de Hardy Cross na rede. Duas macros foram suficientes para essa tarefa, sendo elas 

nomeadas como CALCULO_VAZAO1 e EQUILIBRA. 

A rotina CALCULO_VAZAO1 tem como função inserir as equações que retornam valor as 

células que armazenam dados de saída. Nessa macro, o primeiro teste é executado, onde se 

verifica se a somatória das perdas de carga são menores ou iguais ao erro máximo, sendo esse 

valor definido previamente pelo usuário. 

Caso a condição de equilíbrio não seja atingida, a macro EQUILIBRA foi habilitada para 

realizar loops, ou seja, aplicar o método de Hardy Cross novamente a rede até que a lei de 

conservação de energia seja satisfeita, ou a quantidade máxima de loops informada pelo usuário 

seja alcançada. 

Como as equações necessárias foram inseridas nas células pela rotina do módulo 

anterior, a função básica da macro EQUILIBRA foi estabelecida como pegar a vazão corrigida e 

colocar na posição de vazão inicial, para ser corrigida novamente. Este processo será realizado 

até o teste, escrito com estrutura de seleção, for favorável a condição de equilíbrio. 

A Figura 5.3 ilustra as tarefas realizadas pelos procedimentos do módulo. A legenda da 

Figura 5.3 é apresentada no Quadro 5.3. 
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Figura 5.3 Fluxograma da dinâmica do software HC LIBRE (Versão 0.0/2019) – Módulo 2. 

 

FONTE: Autora (2019) 

Quadro 5.3 Legenda - Fluxograma HCMODULO02. 

  

 
Folha 

 Dado de entrada 

 
Botão 

 Tabela Mista (Entrada e Saída de dados) 

 
Começo do módulo 

  

 

 

 

Anéis
Viscosidade

Rugosidade

Erro Máximo

Máximo de

Loops

...

CALCULAR

PRIMEIRA VAZÃO

FINAL

CÁLCULO DA

PRIMEIRA

VAZÃO FINAL

REDE

EQUILIBRADA

TESTE

REDE NÃO

EQUILIBRADA

EQUILIBRAR

REDE

CÁLCULO DA

VAZÃO FINAL

TESTE

REDE

EQUILIBRADA

REDE NÃO

EQUILIBRADA
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A manipulação da estrutura fornecida pelo LibreOffice Calc, juntamente ao conjunto de 

macros produzido, deu surgimento ao software HC LIBRE (Versão 0.0/2019). Software esse 

que permite aplicar o método de Hardy Cross, em qualquer rede malhada de distribuição de 

água e simultaneamente instruir o usuário sobre o método, facilitando assim o aprendizado. 

Nesta seção, serão apresentados os principais componentes do programa. O software 

HC LIBRE foi disponibilizado para exposição dos resultados. 

Todas as regras para o bom funcionamento do programa, passos do processo para 

modelar o sistema de anéis e por fim adequar as vazões e perdas de carga as leis de conservação 

de massa e energia, constam na folha nomeada “INSTRUÇÕES”. (Ver APÊNDICE A). 

A folha “HCLIBRE” inicialmente contém três células destinadas a receber dados, como 

apresentado na Figura 6.1. As informações solicitadas são: nome do projeto, quantidade de nós 

e a quantidade de anéis que formam a rede de tubulações. 

Figura 6.1 Folha Inicial. 

 

FONTE: HC LIBRE (Versão 0.0/2019). 

Para demonstrar o software, será utilizado como aplicação, a rede apresentada no 

Exercício 9.2 do Tsutiya (2006, p. 411) (Figura 6.2). Algumas modificações foram necessárias, 

para adaptar os dados da rede do exercício ao método utilizado pelo HC LIBRE, pois, o 

exercício utiliza a equação de Hazen – Williams para o cálculo da perda de carga, diferente 

neste trabalho, pois for empregada a equação Universal. 
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Figura 6.2 Croqui de rede de distribuição de água. 

 

                             FONTE: Modificado de Tsutiya (2006, p. 411). 

As Tabela 6.1 e Tabela 6.2 apresentam os dados da rede conhecidos inicialmente. 

Tabela 6.1 Área de influência dos nós. 

Número do 

Nó 

Área (ha) 

1 30 

2 36 

3 20 

4 20 

5 27 

6 30 

7 27 

8 20 

9 30 

10 30 

Fonte: Tsutiya (2006, p.412) 

Tabela 6.2 Diâmetro das tubulações. 

Trecho Diâmetro 

(m) 

1-2 0,55 

2-3 0,30 

3-4 0,20 

4-5 0,35 

5-1 0,40 

2-6 0,40 

6-7 0,35 

7-8 0,25 

8-3 0,20 

8-10 0,25 

10-9 0,25 

9-4 0,35 
Fonte: Tsutiya (2006, p.412) 

O projeto foi nomeado como Tsutiya (Ver Figura 6.3). Sendo inserido as quantidades 

de nós e anéis, 10 e 03, respectivamente. 
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Figura 6.3 Folha Inicial - Rede Tsutiya. 

 

FONTE: HC LIBRE (Versão 0.0/2019). 

O botão Próximo executa o código da macro ENTRAR_ANEIS. Cria-se, assim, a tabela 

para entrada das áreas de influência e os botões, Próximo Passo e Limpar Nós, como mostra a 

Figura 6.4. A macro associada ao botão Limpar Nós, volta a tela inicial, apresentada na Figura 

6.3. 

Figura 6.4 Rede Tsutiya - Produto do botão Próximo. 

 

                                                      FONTE: HC LIBRE (Versão 0.0/2019). 

Ao clicar no botão Próximo Passo, a tabela para a entrada da quantidade de trechos em 

cada anel é inserida na tela (Ver Figura 6.5). 
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Figura 6.5 Rede Tsutiya - Produto do botão Próximo Passo. 

 

              FONTE: HC LIBRE (Versão 0.0/2019). 

Todos os anéis da rede Tsutiya possuem cinco trechos, portanto esses valores foram 

informados nas células solicitadas. 

Após a conclusão dos processos anteriores, os dados fornecidos são suficientes para 

criar a planilha do projeto, ao clicar no botão Criar Projeto.  

A folha do projeto (Ver Figura 6.6) apresenta inicialmente a identidade do programa e 

as informações gerais do projeto na lateral esquerda da planilha. As informações são: nome do 

projeto, quantidade de nós, quantidade de anéis, situação da rede e a tabela indicando o número 

de trechos que cada anel contém. Esses dados não podem ser modificados, caso isso aconteça, 

o software não poderá cumprir sua função. 
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Figura 6.6 Rede Tsutiya - Produto do botão Criar Projeto. 

 

                     FONTE: HC LIBRE (Versão 0.0/2019). 

Uma tabela de entrada de dados também é inserida pela rotina, onde os dados se referem 

as características de consumo da região contemplada com a rede de distribuição de água. Esses 

dados são: coeficiente do dia de maior consumo (K1), coeficiente da hora de maior consumo 

(K2), vazão per capita (l/hab.dia) e a população abastecida (hab.). Após inserir os dados 

solicitados, o usuário deve clicar no botão Calcular Vazão Concentrada. 

A rede TSUTIYA admite os valores, 1,2 e 1,5, para os coeficientes K1 e K2, 

respectivamente. O consumo per capita é de 200 l/hab.dia, para 135.000 habitantes. 

O botão Calcular Vazão Concentrada insere a folha duas tabelas de saída de dados e 

um botão, para prosseguimento do processo de aplicação do método à rede. A primeira tabela 

apresenta os seguintes valores calculados: área total a ser abastecida, a densidade demográfica 

da região, a vazão a ser distribuída e a vazão específica de distribuição relativa a área. A segunda 

tabela fornece ao usuário o resultado do cálculo da vazão concentrada em cada nó (Ver Figura 

6.7). 
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Figura 6.7 Rede Tsutiya - Produto do botão Calcular Vazão Concentrada. 

 

                        FONTE: HC LIBRE (Versão 0.0/2019). 

A qualquer momento o usuário poderá alterar os valores da tabela de entrada, não sendo 

necessário clicar em nenhum botão para calcular novamente a vazão concentrada nos nós. Os 

resultados obtidos não influenciam o equilíbrio da rede. Eles são apenas um suporte, para a 

obtenção da vazão real que é transportada pelo trecho. Utilizando essas vazões para a dedução 

da vazão, o usuário obterá uma hipótese inicial de vazão mais próximo da realidade, resultando 

em uma quantidade reduzida de correções da vazão. 

Ao clicar no botão Criar Tabelas dos Anéis, o usuário tem acesso a tabela onde o método 

de Hardy Cross será aplicado. As Figura 6.8, Figura 6.9 e Figura 6.10 apresentam a tabela para 

o anel 1 da rede. 
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Figura 6.8 Rede Tsutiya – Produto do botão Inserir Tabelas dos Anéis (I). 

 

Figura 6.9 Rede Tsutiya – Produto do botão Inserir Tabela dos Anéis (II). 

 

Figura 6.10 Rede Tsutiya – Produto do botão Inserir Tabela dos Anéis (III). 
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As Figura 6.11, Figura 6.12 e Figura 6.13 apresentam as tabelas preenchidas. No primeiro 

teste foi considerado cinco iterações. 

Figura 6.11 Rede Tsutiya – Produto do botão Inserir Tabelas dos Anéis preenchida (I). 
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Figura 6.12 Rede Tsutiya – Produto do botão Inserir Tabelas dos Anéis preenchida (II). 
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Figura 6.13 Rede Tsutiya – Produto do botão Inserir Tabelas dos Anéis preenchida (III). 

 

Ao clicar no botão Calcular Primeira Vazão, as fórmulas são inseridas nas tabelas, de 

forma que a primeira correção de vazão é realizada. Todas as equações empregadas nas células 

foram relatadas no Apêndice B. A vazão, em alguns casos, apresenta valor negativo, em função 

do sentido do escoamento. Por isso, foi necessário acrescentar as colunas que calculam o 

número de Reynolds e perda de carga (h), uma função SE. 

Para o programa procurar o fator de correção do trecho comum, foi necessário associar 

três funções do LibreOffice Calc: SE, ÍNDICE e CORRESP. 

As Figura 6.14, Figura 6.15, Figura 6.16 e Figura 6.17 apresentam os valores obtidos para 

o máximo de cinco loops. 
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Figura 6.14 Rede Tsutiya – Produto do botão Calcular Primeira Vazão (I). 
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Figura 6.15 Rede Tsutiya – Produto do botão Calcular Primeira Vazão (II). 
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Figura 6.16 Rede Tsutiya – Produto do botão Calcular Primeira Vazão (III). 
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Figura 6.17 Rede Tsutiya – Produto do botão Calcular Primeira Vazão (IV). 

 

O teste realizado ao final da macro, constatou que a macro não está cumprindo as 

condições de equilíbrio. Por isso, o botão Equilibrar REDE é liberado. A função deste botão é 

transferir a vazão Qf, que foi corrigida, e inserir à posição de vazão Qi, para que o teste de 

equilíbrio seja realizado para essa nova vazão. Enquanto a condição não é satisfeita, para todos 

os anéis da rede, ou o número máximo de loops é alcançado. 

Quando a rede é equilibrada, o cabeçalho muda a situação da rede. 
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Os resultados obtidos, após o clique do botão Equilibrar REDE, estão expostos nas Figura 6.18, 

Figura 6.19, Figura 6.20 e Figura 6.21. É possível observar que, para todos os anéis, a somatória 

das perdas de carga está dentro do limite indicado. 

Figura 6.18 Rede Tsutiya – Produto do botão Equilibrar Rede (I). 
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Figura 6.19 Rede Tsutiya – Produto do botão Equilibrar Rede (II). 
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Figura 6.20 Rede Tsutiya – Produto do botão Equilibrar Rede (III). 
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Figura 6.21 Rede Tsutiya – Produto do botão Equilibrar Rede (IV). 
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7. CONCLUSÕES 

O resultado obtido neste trabalho constatou que a estrutura oferecida pela planilha 

eletrônica, juntamente como um conjunto de macros, escrita e gravada em linguagem 

LibreOffice Basic, são suficientes para implementar o método de Hardy Cross no LibreOffice 

Calc. Os métodos empregados resultou em um programa, HC LIBRE Versão 0.0/2019, capaz 

de dimensionar redes de distribuição de água potável do tipo malhada.  

Não foi possível construir o programa utilizando apenas macros. Foi constatado, de 

forma empírica, que quanto mais linhas de código, mais lento o documento LibreOffice Calc se 

mostrava. A solução utilizada foi utilizar uma planilha auxiliar, que fica oculta ao usuário, com 

todos os modelos de itens utilizados na construção da estrutura do software. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho recomenda: 

 Acrescentar ao conjunto de macros, um código capaz de fazer a primeira hipótese do 

valor da vazão, obedecendo a lei de conservação de massa; 

 Distribuir o software HC LIBRE para os usuários que tenham interesse em dimensionar 

redes malhadas, pelo método de Hardy Cross. 

 Realizar pesquisas para verificar se o software atende aos alunos de graduação, quanto 

ao auxilio no aprendizado do método de Hardy Cross. 
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APÊNDICE A – Folha “INSTRUÇÕES” 

Figura A.1 Texto da folha “Instrução” (I).
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Figura A.2 Texto da folha “Instrução” (II).

 

 

Figura A.3 Texto da folha “Instrução” (III).
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APÊNDICE B – Equações empregadas nas células de saída de dados 

Figura B.1 Tabela de dados de caracterização da região e vazões de abastecimento. 

 

(1) =∑A′i

n

i=1

, n = número de nós 

(2) =
P

A
 

(3) =
K1K2Pq

86400
 

(4) =  
𝑄𝑑
A

 

Sendo: 

A’ = Área de influência do nó (ha); 

P = População final para a área a ser abastecida (hab.); 

A = Área atendida pela rede de distribuição; 

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo (adm.); 

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo (adm.); 

q = Consumo per capita final de água (l/hab.dia); 

Qd = Vazão de distribuição (l/s). 

Figura B.2 Tabela de anéis (I). 
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(5) =
4

Q

1000

πD2
 

(6) = QS 

(7) =
Q𝑙/s

1000
 

(8) = {

4Qm³/s

πD𝑣
, se Qm³/s > 0 

−
4Qm³/s

πD𝑣

 

Sendo: 

Q = Vazão no trecho (l/s); 

D = Diâmetro (m); 

v = Viscosidade cinemática (m²/s). 

 

Figura B.3 Tabela de anéis (II). 

 

(9) = {(
64

Rey
)
8

+ 9,5 [ln (


3,7D
+
5,74

Rey0,9
) − (

2500

Rey
)
6

]

−16

}

0,125

 

 

(10) =

{
 
 

 
 8fLQm³/s

2

π29,81D5
, se Qm³/s > 0

−
8fLQm³/s

2

π29,81D5

 

(11) = 2
Qm³/s

h
 

(12) = ΔQ 
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(13) =∑hi

t

i=1

, t = número de trechos 

(14) =∑k(
h

Q
)
i

t

i=1

, t = número de trechos 

(15) = −
∑ hi
t
i=1

∑ k (
h

Q
)
i

t
i=1

, t = número de trechos 

Sendo: 

Rey = Número de Reynolds (adm.); 

 = Rugosidade absoluta equivalente (m); 

f = Coeficiente de atrito (adm.); 

L = Comprimento do trecho (m); 

ΔQ = Fator de correção da vazão (m³/s); 

h = Perda de carga (m) 

Figura B.4 Tabela de anéis (III). 

 

(16) = (15) − ΔQTrecho comum  

(17) = 𝑄 + ΔQ 

(18) = 𝑄 × 1000 

(19) =
4

Q

1000

πD2
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