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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 1 

 

Interface do software Edificius e introdução à seção MEP 

1 - Interface geral e ambiente arquitetônico 

Ao abrir o software Edificius, é exibida a interface geral do programa, transversal a todas as 

disciplinas.  

A página inicial é dividida em três seções. 

O menu à esquerda consta de várias opções: abrir um novo arquivo, salvar um arquivo já criado, 

exportação, etc. 

 

No centro, encontra-se uma janela para abrir arquivos já criados ou exemplos propostos pelo 

software.  

À direita, encontram-se os botões para abrir vários serviços, incluindo as discussões no fórum e 

os vídeos tutoriais; os indispensáveis, ou seja, os vídeos para adquirir as habilidades 

fundamentais para trabalhar com o programa; na parte inferior, a seção Informações e Suporte 

Técnico, que propõe algumas discussões do fórum e avisa o usuário de novas atualizações do 

programa. 
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Ao abrir um novo documento, será exibida a interface inicial do ambiente de desenho. 

 

Em cima, encontrará as abas Arquivo, Desenho, Ferramentas, Janela e Serviços. 

Em particular, a aba Desenho apresenta as funcionalidades necessárias para modelagem. 

 

À esquerda, há o Navegador, estruturado em nós diferentes dependendo do ambiente de 

trabalho.  

Permite ter uma gestão de dados, níveis e pranchas executivas, bem como abrir as bibliotecas de 

objetos BIM do software. 
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No canto inferior esquerdo, encontra-se a lista de ambientes de trabalho do Edificius: entre 

eles, destacamos o ambiente ARQUITETÔNICO e o ambiente Instalações MEP para modelar a 

parte de instalações. 

 

Finalmente, à direita, encontra-se a caixa de ferramentas das Propriedades, estruturada em 

várias seções que variam de acordo com a entidade selecionada. A partir dela, será possível 

visualizar as propriedades dos elementos e, se necessário, editá-las. 

 

No ambiente ARQUITETÔNICO, é possível gerenciar os aspectos relacionados à arquitetura do 

projeto. 

A primeira opção disponível no navegador é Dados do edifício, que permite inserir informações 

sobre o edifício na seção Dados gerais. 
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Ao clicar na opção BIM, podem-se configurar os níveis do edifício. 

 

Clique com o botão direito do mouse no item 

NÍVEIS e selecione Gestão NÍVEIS (SdRA), 

para configurar gerenciar níveis e subníveis 

em seu Sistema de Referência Altimetria. 
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É possível inserir vários níveis e subníveis e definir sua cota e altura.  

O navegador apresentará uma lista de níveis: clicando em qualquer um deles, é possível abrir a 

prancha associada a ele sob forma de vista bidimensional. 

Para abrir as vistas tridimensionais, clique em VISTAS EM 3D. A opção Visualização 3D 

(padrão) permite exibir as três dimensões de todo o edifício, mas é possível obter vistas 

tridimensionais também em perspectiva ou em cortes isométricos. 

 

A opção Pranchas Gráficase inclui planimetrias, plantas, cortes, elevações, perspectivas 

isométricas e desenhos CAD.  

 

A opção Biblioteca Objetos BIM permite o acesso às bibliotecas Projeto, Geral e Usuário. 

 



6 

 

A última opção, Relatórios, inclui a lista de relatórios, tabelas e pranchas executivas necessárias 

ao projeto. 

 

Para dar início à verdadeira modelagem da parte de arquitetura, basta clicar no menu 

ARQUITETÔNICO da barra de ferramentas superior. 

É possível selecionar diversos objetos de projeto arquitetônico: paredes, vãos, muretas, escadas, 

preenchimentos, revestimentos, etc. 
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No mesmo menu, há uma seção para gráfica 2D com vários recursos de auxílio ao desenho.  

2 - Interface MEP 

Edificius MEP é o software BIM para modelagem 3D de instalações MEP (mecânicas, elétricas e 

hidráulicas) integrada ao projeto arquitetônico. 

Entre os vários ambientes de projeto do Edificius, encontra-se o ambiente INSTALAÇÕES, em 

que é possível realizar a modelagem de sistemas prediais contextualmente ao projeto 

arquitetônico. 

 

O ambiente INSTALAÇÕES possui funcionalidades e comandos específicos para entidades MEP, 

além das funcionalidades já vistas no ambiente arquitetônico. 

O navegador apresenta as seguintes opções: 

 Dados INSTALAÇÕES  INSTALAÇÕES, em que criar a lista dos sistemas. 
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 BIM, dividida em NÍVEIS E VISTAS 3D. 

 

 BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM, que agrupa as bibliotecas Projeto, Geral e Usuário. 

 

A barra superior do menu Desenho contém as seções: 

 

 Desenho, em que se encontram os objetos MEP divididos por tipo de instalações. 

 Snaps, Visibilidade, etc. As mesmas seções estão presentes no ambiente arquitetônico. 

 MEP, com funções inteligentes ativáveis com base nas entidades MEP selecionadas. Essa 

seção inclui as funções Inclinação automática, Replicar caminho, Unir, Conectar, 

Desconectar e o diagnóstico Conexões em erro. 
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A primeira seção do menu Desenho mostra as entidades que é possível utilizar na modelagem, 

organizadas segundo uma estrutura matricial. 

 

As entidades são agrupadas em linhas dependendo de sua categoria:  

 Tubos em pressão 

 Tubos de drenagem e ventilação 

 Dutos de ar 

 Equipamentos e terminais 

Na linha de tubos em pressão, a primeira entidade é Tubo (pressão); na linha de tubos de 

drenagem e ventilação, a primeira entidade é Tubo de drenagem, e na linha de dutos de ar a 

primeira entidade é Duto (ar).  

O menu consta de Flexível, Curva, Junção em T, Junção em Y, Junção em X, Transição, Derivação 

de 2 vias, Derivação de 3 vias, Curva dupla, Tampa e, finalmente, Acessório. 
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A quarta linha, Equipamentos e Terminais, não possui subdivisões por categorias, mas 

apresenta terminais para os vários tipos de sistema: 

 

 Terminal hidráulico 

 Terminal pneumático 

 Terminal de expansão direta 

 Terminal hidrossanitário 

 Terminal de incêndio 

A seção seguinte é dedicada à modelagem de instalações elétricas: 

 Tubulações e flexíveis 

 Canaletas 

 Eletrocalhas 

 Acessórios e Quadros 

 Equipamentos e dispositivos por tipo de instalação 

 

A primeira coluna contém os elementos Tubulação (elétrica), Canaleta e Eletrocalha; a seguir, 

após o Flexível, há elementos do tipo Curva, Junção em T, Junção em X (apenas para 

Eletrocalhas), Transição e Tampa. 

A linha Acessórios e Quadros permite inserir os elementos Caixa e Poço de visita, Caixa 

mecanismos e Quadros. 

A última linha Equipamentos e dispositivos inclui várias categorias de equipamentos e 

dispositivos relacionados ao sistema elétrico, incluindo Aterramento, Rede e Dados, Domótica, 

Fotovoltaico, Multisserviço, etc.  
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A última seção, GRÁFICA 2D, contém pontos, linhas, grades de construção, polilinhas, imagens, 

rasters, e também objetos dedicados exclusivamente às instalações, Etiquetas e Legendas 

MEP. 

A barra superior mostra alguns comandos a mais para modelagem de instalações: 

 o menu para escolher o nível em que colocar um elemento; 

 

 o grupo de botões para ativar ou desativar o corte dinâmico; 

 

 o botão para ativar ou desativar os cortes horizontais.  
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3 - Bibliotecas de objetos BIM 

A opção Biblioteca de Objetos BIM contém as bibliotecas Projeto, Geral e Usuário. 

 

Cada uma delas contém seções dedicadas a instalações ELÉTRICAS e MECÂNICAS. 

 

No caso de instalações mecânicas, cada uma das primeiras três pastas (Tubos em pressão, 

Tubos de drenagem e ventilação, Dutos de ar) contêm as subpastas Tubulações, Junções e 

Acessórios. Ao final, encontram-se as pastas EQUIPAMENTOS e TERMINAIS. 
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As subpastas Tubulações e Junções contêm vários elementos, enquanto a subpasta Acessórios 

e as pastas Equipamentos e Terminais estão vazias. Os elementos aparecem apenas na fase de 

configuração dos próprios elementos. 

Na primeira pasta Tubos em pressão, a subpasta Tubulações contém tubos e flexíveis sob 

pressão, classificados de acordo com o material. 

 

Ao clicar em qualquer um desses modelos, é possível visualizar sua ficha. No caso de tubos em 

pressão, os parâmetros que definem o modelo são: espessura, diâmetro externo, diâmetro 

interno, unidade de peso, capacidade e massa. 

A primeira coluna da tabela mostra a Dimensão, ou seja, uma combinação desses parâmetros que 

define uma descrição convencional do modelo. 
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Na parte inferior, é possível selecionar outros tubos em pressão presentes no catálogo. 

Clicando no botão i à direita, é possível abrir a legenda para entender o significado de 

cada parâmetro do modelo. 

A subpasta JUNÇÕES agrupa todos os acessórios de pressão: curvas, junções em T, junções em 

Y, junções em X, transições, curvas duplas, derivações de 2/3 vias e tampas. 

 

As abas das junções acompanham a mesma estrutura dos tubos, com todos os parâmetros que 

definem o perfil e as propriedades do modelo. 
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A subpasta ACESSÓRIOS contém, por sua vez, outras subpastas dedicadas às várias categorias 

de elemento. Observe que, ao contrário de tubulações e junções, essas pastas são em sua maioria 

vazias, pois a configuração de acessórios, equipamentos e terminais é diferente daquela das 

demais entidades MEP. 

 

As categorias de acessórios sob pressão no catálogo são válvulas, válvulas de 3 vias, válvulas 

solenoides, torneiras, coletores, etc.  

A pasta seguinte, Tubos de drenagem e ventilação, contém as mesmas subpastas 

(Tubulações, Junções e Acessórios) relativas aos sistemas de drenagem e ventilação. 

 

Na pasta DUTOS DE AR, as subpastas Dutos e Junções propõem uma classificação com base 

tanto no material como no tipo de perfil (circular ou retangular). 

 

Na pasta ACESSÓRIOS, encontram-se as subpastas das diferentes categorias de acessórios de 

ar, como filtros, reguladores de vazão, registros reguladores, etc. 
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A pasta EQUIPAMENTOS não propõe agrupamentos por tipo de sistema, mas sim apenas por 

categorias: geradores a combustão, termo acumuladores, bombas de calor, tanques, etc. 

 

A última pasta, TERMINAIS, volta a propor uma subdivisão com base na tipologia de sistema: 

climatização hidráulica, climatização pneumática, ar condicionado por expansão direta, água e 

esgoto, antifogo, gás. Similarmente aos acessórios, essas pastas estão, em princípio, vazias. 

 

A estrutura de instalações elétricas não difere daquela de instalações mecânicas.  

A primeira pasta inclui as subpastas para Tubulações, Flexíveis e Semirrígidos e Junções. A 

última subpasta está presente também nas pastas Canaletas e Eletrocalhas.  

 



17 

A subpasta Junções é, por sua vez, composta pelas subpastas de curvas, junções em T, transições 

e luvas, tampas e, apenas no caso de eletrocalhas, junções em X. 

 

Os elementos estão classificados de acordo com seu perfil e material. Também nesse caso, é 

possível visualizar a ficha técnica do elemento que, no caso de tubulações e flexíveis, consta dos 

parâmetros: espessura, diâmetro externo, diâmetro interno e superfície da seção interna. 

 

No caso de curvas, é de particular relevância o ângulo de curvatura e a relação entre o raio de 

curvatura e o tamanho do tubo, pois definem seu perfil.  
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Além do material, canaletas e eletrocalhas diferenciam-se também por outras características: 

modalidade de instalação (rodapé, parede/teto ou piso) e composição (lisa, de malha, leito de 

cabos ou perfurada). 

 

Como no caso das instalações mecânicas, a pasta Acessórios não contém elementos, com a 

excepção da sua subpasta Interruptores e Dispositivos, que inclui elementos pertencentes às 

redes doméstica, industrial e quadros. 

 

Observe que a biblioteca GERAL não permite a criação, edição ou exclusão de elementos.  

É possível atribui-los a uma entidade que está sendo modelada e, após tê-los colocados no 

modelo, eles serão copiados para a biblioteca PROJETO. 

As bibliotecas PROJETO e USUÁRIO possuem a mesma estrutura de pasta da biblioteca GERAL, 

com a única diferença de que todas as pastas, em princípio, estão vazias. 
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As bibliotecas PROJETO e USUÁRIO são customizáveis e permitem a criação, edição ou exclusão 

de elementos. Vale lembrar que essas bibliotecas armazenarão até elementos que não estejam 

mais presentes no desenho, caso não tenham sido excluídos da própria biblioteca. 

É possível utilizar os elementos contidos nessas bibliotecas em outros projetos, ou transferi-los em 

outros computadores: os elementos criados na biblioteca PROJETO estão ligados ao projeto em 

que foram criados, mas é possível copiá-los em outro arquivo ou na biblioteca USUÁRIO; os 

elementos criados na biblioteca USUÁRIO estão independentes do projeto em que foram criados, 

pois, ficam armazenados na pasta de instalação do programa, podendo copiá-los em outra 

biblioteca de um outro projeto ou de um outro usuário. 
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4 - Dados INSTALAÇÕES 

O navegador apresenta a opção Dados INSTALAÇÕES, a partir da qual se abre a seção 

INSTALAÇÕES, em que criar a lista dos sistemas prediais. 

Observe-se que, embora seja possível editá-la a qualquer momento, é aconselhável criar a lista 

antes da modelagem. 

 

A coluna mostra o número (n.) da instalação, seu nome, fluxos de entrega e retorno e tipo de 

sistema. 

Por padrão, já há uma primeira linha sem tipologias e sem fluxo, de cor cinza. Este sistema não 

pode ser retirado, pois é atribuído automaticamente a todas as entidades modelada que não forem 

vinculadas a um sistema. 

Para adicionar um novo sistema à lista, clique no botão + da barra de ferramentas à 

direita e escolha um nome e uma tipologia. Configure uma cor para os fluxos de entrega 

e, se houver, de retorno. As cores escolhidas serão atribuídas a todas as entidades dessa 

tipologia modeladas posteriormente. 

Os outros botões da barra de ferramentas permitem inserir cópias de uma instalação 

selecionada, excluir instalação não utilizadas, duplicar uma instalação e deslocá-la na 

lista. 
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Após ter criado a lista de sistemas, abrimos o ambiente de desenho para modelagem. 

 

Abra o menu Desenho para escolher um elemento. 

 

Ao selecionar um elemento, a caixa de ferramentas à direita mostra as suas propriedades.  

O primeiro campo (NOME) permite atribuir a instalação a um dos sistemas criados anteriormente 

na lista: por padrão, ele é automático, ou seja, o elemento receberá o mesmo sistema do objeto 

ao qual será conectado. Caso não esteja conectado a nenhum objeto, o elemento pertencerá ao 

sistema nenhum que vimos pouco antes, presente por padrão na lista das instalações. 
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Para atribuir o elemento a um dos sistemas da lista, clique no menu suspenso no campo Nome e 

escolha a instalação: por exemplo, Aquecimento. O campo Tipo será preenchido 

automaticamente. 

 

Caso o sistema possua um fluxo duplo, é possível atribuir tanto o fluxo de entrega como de 

retorno. Se o sistema prever único fluxo, será associada a cor do fluxo de entrega. 

Desta forma, o elemento adquire as informações relativas à instalação e transfere essas 

informações às entidades conectadas. 

É possível em qualquer momento abrir a lista de instalações para editá-las ou acrescentá-las. 

Lembre-se de que a edição é possível em qualquer momento, até no caso em que ela já estiver 

vinculada a objetos no modelo; por outro lado, não é possível excluir uma instalação que já tiver 

sido vinculada a um objeto. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 2 

 

Entidades de ligação 

1 - Tubos e dutos 

Qualquer entidade MEP disposta no desenho, tanto nos níveis bidimensionais como no 3D, pode 

ser conectada às outras para criar redes de instalações detalhadas. 

 

Ao ativar entidades como Tubo (pressão), Tubo (drenagem), Duto (ar), Canaleta, Tubulação 

(elétrica), etc., a caixa de ferramentas das propriedades mostra a seção Características em que 

atribuir material, perfil, tamanho, junções automáticas e outras configurações. 

 

O primeiro campo Smart MEP é marcado por padrão para gerar automaticamente as junções 

mostradas na subseção JUNÇÕES (automáticas). O funcionamento da modalidade SmartMEP 

será explicado nas próximas aulas. 
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Cada entidades MEP   possui, por padrão, uma dimensão e um perfil retirados da biblioteca 

GERAL. 

É possível visualizá-lo pela seção Características da caixa de ferramentas.  

Ao escolher uma entidade do menu Desenho, sua ficha será colocada automaticamente na 

biblioteca PROJETO. 

 

Por exemplo, imaginamos inserir a entidade Tubo (pressão). O campo Tubulação mostra seu 

material padrão, ou seja, cobre para água. 
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Ao clicar no campo Tubulação, aparecem três botões: 

 o botão + permite configurar uma nova dimensão personalizada, que será adicionada à 

ficha do perfil escolhido (neste caso, o perfil COBRE para água presente na biblioteca 

PROJETO). 

 

 O botão central abre o editor da biblioteca PROJETO, para editar a ficha dos perfis da 

tubulação ativada e de outros objetos BIM. 

 

 O botão com os três pontos abre as bibliotecas BIM em que escolher um material diferente. 

É possível escolher um material para o tubo da biblioteca GERAL, trocar de biblioteca no 

menu superior, abrir a biblioteca PROJETO para utilizar a ficha de um tubo já usado no 

projeto ou a biblioteca USUÁRIO. 
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O campo Tamanho mostra o tamanho do perfil. No caso das tubulações cobre para água, é 

mostrado por padrão o diâmetro externo (22 mm) e a espessura (1 mm). 

 

Ao clicar no campo Tamanho, aparece um botão com três pontos que abre sua ficha e permite 

selecionar outro tamanho entre aqueles presentas na biblioteca. 

 

A subseção JUNÇÕES (automáticas) mostra as conexões que é possível gerar automaticamente 

para o elemento selecionado. No caso de tubos, é possível gerar automaticamente suas curvas, 

conexões em T e transições. 

 

A subseção CONECTORES permite definir o gênero dos conectores das extremidades A e B do 

tubo.  

O gênero padrão é "Macho" para ambos os conectores, podendo alterá-lo mediante um menu 

suspenso. 

 

As outras entidades mantêm muitas semelhanças com o elemento Tubo. No caso de dutos de ar, o 

campo Tubulação é substituído pelo campo Duto. Ele possui a mesma função mas, além do 

material, mostrará também a forma do perfil (circular ou retangular). 
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No caso de tubulações elétricas, o campo mostrará o material do elemento. 

 

Os elementos Canaletas e Eletrocalha possuem um campo a mais (Tipologia), e permitem a 

inserção de uma tampa e sua orientação no desenho. 
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2 - Traçar as conexões no 3D 

Selecionando uma entidade MEP, é possível associá-la a um nível do desenho pela barra de 

ferramentas superior. 

 

Ao optar pela opção automático, o elemento será associado automaticamente ao nível 

correspondente à sua cota ou ao mesmo nível do objeto MEP ao qual será conectado. 

 

Vamos analisar o traçado de um tubo no 3D: após ter colocado o ponto inicial, é preciso definir 

seu plano, mediante um cubo direcional utilizável em um dos planos paralelos às suas faces e 

passantes pelo seu ponto inicial. 

 

Uma linha roxa identifica a direção vertical e um transferidor ajudará a definir direção e sentido 

identificados pelo ângulo escolhido. 

Se o tubo tiver seu ponto inicial em qualquer ponto do espaço 3D, o cubo direcional detectará 

automaticamente os planos do sistema de referência global (X-Y, X-Z, Y-Z) e será ativado também 

o plano horizontal identificado pelos eixos X-Y visíveis no transferidor. 
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Em nosso caso, é possível traçar o duto apenas no plano horizontal. 

Para escolher outra face do cubo, passe o mouse nele e clique na parte 

azul. O transferidos será deslocado no plano selecionado e os planos 

verticais mostrarão os eixos V e H (vertical e horizontal). 

Caso não queira vincular o tubo a um dos planos, poderá optar por não 

utilizá-lo, clicando no ícone do cadeado que aparece ao lado do 

transferidor.  

 

Destravar o cadeado faz com que o cubo desapareça, e deixa o tubo "desvinculado" no espaço 3D. 

 

Nesse caso, bastará um segundo clique para definir o ponto final do tubo, correspondendo ao 

centro de gravidade do conector [B]. 

Para vincular novamente o tubo, para que ele fique em um dos planos do cubo, deverá apenas 

clicar no ícone do cadeado: o cubo direcional e o transferidor voltarão em sua posição padrão. 
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Se quiser utilizar o cubo direcional, deverá escolher o plano e 

atribuir uma direção e um sentido. 

Para fazer isso, poderá utilizar o transferidor, pois, mantendo o 

mouse nele, aparecerão alguns snaps angulares que permitirão 

atribuir ao tubo a direção e o sentido correspondentes ao 

ângulo escolhido. 
 

Os snaps angulares principais são representados pelos eixos X e Y, que identificam as direções 

dos eixos do sistema de referência global. Eles correspondem aos ângulos 90,00° e -90,00° ao 

longo do eixo X e 0,00° e 180,00° ao longo do eixo Y, que definem o seu sentido. 

Movendo o mouse em direção do externo da circunferência, serão ativados os snaps por ângulos 

múltiplos de 45°, 15° e, enfim, de 5°.  

 

Após ter escolhido o ângulo, bastará um clique do mouse para fixar o tubo ao longo da direção e 

do sentido escolhidos. Será ativada uma régua para definir o comprimento do tubo. 

 

Caso o ângulo definido não satisfaça direção e sentido desejados, poderá sempre voltar ao passo 

anterior clicando no cubo que se encontra no ponto inicial da régua. 

 

Desta forma, poderá escolher outra direção, sentido, ou até plano. 
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Movendo o mouse para fora do transferidor, poderá definir um ângulo com precisão até o 

centésimo de grau; alternativamente, poderá digitar o valor do ângulo do teclado ou também 

clicando em outro ponto do plano. 

 

Após ter escolhido direção e sentido, poderá definir o comprimento utilizando a régua. Ao se 

aproximar do tubo, a régua mostrará alguns snaps para definir o comprimento por múltiplos de 5 

cm. 

 

Ao se afastar do tubo, os snaps aparecem segundo múltiplos de 10 cm, 50 cm e 1 m em grande 

escala. 

 

Movendo o mouse para fora da régua, poderá definir o comprimento clicando no valor que se lê na 

borda, com precisão variável dependendo dos decimais que foram configurados na unidade de 

medida do programa; alternativamente, poderá digitar o valor com o teclado ou também clicando 

em outro ponto do plano. 
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Utilizando o cubo direcional, ou também o desencadeando, é possível definir a posição do snap [B] 

e assim obter a tubulação em 3D, com sua instalação e características. 

 

Ao selecionar o tubo inserido, serão mostradas também as etiquetas [A] e [B] que indicam a 

posição dos centros de gravidade dos conectores, cujo gênero é definido na seção Características 

da caixa de ferramentas: neste caso, ambos são do gênero Macho. 

 

 

Outro recurso do cubo direcional é traçar o tubo em 3D no plano selecionado, visualizado como 

corte. Aproximando-se de uma face do cubo com o mouse, ela é destacada em azul e, em seu 

centro, tem um círculo que escurece quando destacado com o ponteiro do mouse. 

 

Ao clicar nesse círculo, o programa coloca automaticamente a vista no plano escolhido. 
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Mantendo-se na vista 3D, é possível traçar o tubo como visto anteriormente. A única diferença é 

que a vista é um plano de corte paralelo à face do cubo ativado e passante pelo centro de 

gravidade do conector do tubo. 

 

Por se tratar de um plano de corte, todos os objetos presentes entre o plano e nossa vista serão 

excluídos da exibição. O plano da corte passa pelo centro de gravidade do conector do tubo, 

portanto, o tubo também será cortado nesta vista. 

Na vista de corte, não é possível desengatar do cubo ou escolher outro plano; é necessário orbitar 

com o botão direito do mouse para exibir novamente o cubo e seu cadeado e, se necessário, 

continuar traçando o tubo no plano selecionado. 

3 - Traçar as conexões no 2D 

É possível traçar as conexões tanto no 3D como nas vistas bidimensionais. 

 

Valem as mesmas orientações dadas no caso do 3D, com algumas atenções: 

 não será possível atribuir um nível ao tubo pois, por padrão, ele pertencerá ao nível em 

que está sendo desenhado. Uma vez modelado, porém, poderá atribuí-lo a outro nível. 
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 Será possível modelar o tubo apenas nos planos horizontais. Portanto, não será possível 

utilizar o cubo direcional para escolher outros planos, mas apenas o transferidor. 

 

 Não é possível ativar a vista do plano em corte, e sim apenas a vista de nível. 

Após ter escolhido um elemento de conexão do menu Desenho, é necessário configurar sua 

instalação, perfil, tamanho e gênero dos conectores.  

Após ter configurado esses parâmetros, será possível modelá-lo nas vistas bidimensionais. Um primeiro 

clique fixará o seu ponto inicial, que corresponderá ao centro de gravidade do conector [A]. 
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Após o primeiro clique, será mostrado o transferidor, útil para 

configurar direção e sentido de um tubo por meio dos snaps 

angulares. 

Os snaps angulares principais são representados pelos eixos X e Y, 

que identificam as direções dos eixos do sistema de referência 

global. Eles correspondem aos ângulos 90,00° e -90,00° ao longo 

do eixo X e 0,00° e 180,00° ao longo do eixo Y, que definem o seu 

sentido.  

Movendo o mouse em direção do externo da circunferência, serão ativados os snaps por ângulos 

múltiplos de 45°, de 15° e, enfim, de 5°. 

 

Após ter escolhido o ângulo, clique para fixar o tubo ao longo da direção e do sentido escolhidos. 

Será ativada uma régua para definir o comprimento do tubo. 

 

Caso o ângulo definido não satisfaça direção e sentido desejados, poderá sempre voltar ao passo 

anterior clicando no quadrado que se encontra no ponto inicial da régua. 

 

Desta forma, poderá escolher outra direção e sentido. 
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Movendo o mouse para fora do transferidor, poderá definir um ângulo 

com precisão até o centésimo de grau; alternativamente, poderá digitar 

o valor do ângulo do teclado ou também clicando em outro ponto do 

plano. 

Após ter escolhido direção e sentido, poderá definir o comprimento 

utilizando a régua, igual o que vimos no 3D. 
 

Aproximando-se do tubo, na régua aparecem alguns snaps para definir o comprimento com 

múltiplos de 5 cm. Afastando-se dele, os snaps são mostrados por múltiplos de 10 cm, 50 cm e 

1 m em grande escala. 

 

Movendo o mouse para fora da régua, poderá definir o comprimento clicando no valor que se lê na 

borda, com precisão variável dependendo dos decimais que foram configurados na unidade de 

medida do programa; alternativamente, poderá digitar o valor com o teclado ou também clicando 

em outro ponto do plano. 

 

Seguindo essas etapas, é possível modelar a conexão na planta e configurar sua instalação e suas 

características. Ao selecionar o tubo inserido, visualizará também as etiquetas [A] e [B] que 

indicam a posição dos centros de gravidade dos conectores, cujo gênero é definido na seção 

Características da caixa de ferramentas. 
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4 - Editar o modelo 

Após ter traçado o tubo, selecione-o para editar graficamente sua geometria e posição.  

Ao selecionar um tubo no 3D, ele fica vermelho e seu eixo é representado por uma linha cinza 

tracejada. No centro, é mostrado o comprimento do tubo e uma âncora com uma tríade de eixos, 

cuja posição real é identificada por um círculo laranja. Por padrão, o círculo laranja encontra-se no 

centro de gravidade do tubo. 

 

Nos centros de gravidade dos conectores A e B, é mostrada uma seta cinza na direção do eixo do 

tubo, uma seta verde na direção ortogonal ao eixo do tubo e um círculo rosa no centro. 

 

Usando essas alças, é possível editar graficamente o modelo em 3D: 

 a âncora permite deslocar o tubo no espaço 3D. Ao clicar no círculo laranja, que identifica 

o ponto em que a âncora está posicionada, o tubo engancha-se no cursor do mouse e pode 

ser deslocado no 3D. 
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Ao mesmo tempo, são mostrados um ícone de régua e uma seta azul, cujo ponto de origem 

corresponde com a posição do círculo laranja. A outra extremidade da seta acompanha o 

deslocamento do tubo, atualizando dinamicamente sua distância da posição inicial.  

Clique no ícone da régua, ou pressione a tecla A, para ativar as funcionalidades de medição. Ao 

clicar em um ponto qualquer, um segmento rígido conectará o ponto de engate do tubo e o ponto 

selecionado, mostrando a distância entre eles.  

 

Repita a operação para identificar a distância em relação a vários pontos de referência. 

 

Para alterar a posição da âncora — que, por padrão, está no centro de gravidade do tubo — 

selecione o tubo e pressione as teclas F5 ou F6 do teclado ou clique diretamente no ícone de 

âncora, que será deslocado no nó sucessivo. 
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Ao clicar no ícone da tríade de eixos, ao lado da âncora, será ativada a alça para rotações e 

deslocamentos rígidos do tubo. 

 

Por padrão, a alça se encontra no círculo laranja — correspondente ao ponto de posicionamento 

da âncora — e é colocada no plano perpendicular ao eixo do tubo. Ao selecionar o círculo laranja, 

ou o anel azul que o rodeia, o tubo ainda será enganchado no mouse para se mover em relação 

ao seu ponto inicial. 

 

Em particular, selecionando o anel azul, ele ficará visível durante o movimento, indicando o plano 

perpendicular ao eixo do tubo onde pode realizar o deslocamento. 
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A seguir, observando a alça do centro para fora, tanto no sentido vertical quanto no sentido 

horizontal, em ambos os sentidos, observam-se os seguintes símbolos na ordem:  

 uma seta laranja para o deslocamento rígido de acordo com a direção e em direção a ela 

identificada; 

 

 uma faixa laranja permitir a rotação do tubo em torno de seu próprio eixo por um ângulo 

escolhido movendo o mouse ou digitando o valor do teclado; 

 

 um arco cheio de cor verde que permite girar a orientação dos eixos no plano. 

 

O arco pode ser redefinido por sua vez clicando em uma das faces do cubo cinza que aparece em 

associação com a alça. 

 

Isso identifica o plano paralelo à face do cubo escolhida e perpendicular ao eixo do tubo. 

Consequentemente, todos os elementos da alça serão reposicionados no novo plano escolhido. 



41 

Exclusivamente no caso de canaletas e eletrocalhas, e dutos de ar com perfil retangular, é 

possível configurar um valor de rotação em torno de próprio eixo. 

Insira o valor do ângulo no campo "Rotação [°sxdc]" da seção Geometria da caixa de 

ferramentas das propriedades. 

 

A seta cinza nos conectores permite editar o comprimento do tubo: clicando nela, o ponteiro 

(uma seta horizontal dupla) será posicionado no centro de gravidade do conector correspondente, 

enquanto o conector oposto não sofrerá mudanças. O tubo mudará de comprimento seguindo o 

deslocamento do mouse.  

 

Alternativamente, pode-se digitar o comprimento do teclado. 

 

Observe que, neste caso, será necessário configurar o ponto que se manterá fixo, mediante o 

campo Ponto fixo que se encontra na seção Geometria da caixa de ferramentas das 

propriedades.  
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A seta verde permite editar a cota do conector selecionado, deixando inalterado o conector 

oposto. 

 

Clicando na seta verde, o ponteiro do mouse se torna uma seta vertical dupla e se posiciona no 

centro de gravidade do conector. O deslocamento do conector é restringido ao longo de sua 

vertical, e é possível remodelar o tubo definindo uma nova cota referente ao zero do edifício.  

É possível configurar a cota graficamente ou digitando-a do teclado, lembrando que o 

comprimento do tubo será atualizado automaticamente. 

O círculo rosa permite remodelar o tubo deixando inalterada a extremidade oposta. Clicando 

nele, será reativado o cubo direcional para traçar o duto em uma direção e/ou plano diferente. 

 

Observe-se, após ter modelado um tubo, será possível ler várias informações referentes ao modelo 

no campo Geometria da caixa de ferramentas das propriedades. Os campos em cinza são 

configurados por padrão e não editáveis. 
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Dependendo do tipo de entidade, esses campos variam. Eles são: 

 Superfície externa, obtida a partir do comprimento e do perfil externo do tubo. 

 Massa, obtida a partir do comprimento e da massa por metro linear definida na biblioteca 

do tubo. 

 Inclinação, obtida a partir da inclinação do tubo em relação ao plano horizontal. 

 Perfil, caracterizado pelo tipo de conector (circular ou retangular), pelo diâmetro externo 

øe, pelo diâmetro interno øi e pela espessura Esp. Todas essas características pertencem ao 

perfil selecionado na biblioteca. 

No caso de entidades pertencentes ao grupo de instalações mecânicas, a caixa de ferramentas das 

propriedades possui os campos isolamentos e revestimento. Ao clicar no ícone com os três 

pontos ao lado, é possível abrir as bibliotecas e escolher os materiais mais adequados. 

 

Isolamento e revestimento são propriedades que permanecem associadas ao tubo, 

independentemente do perfil e tipo de tubo escolhido. Para removê-los, selecione o campo 

Isolamento e clique no primeiro botão (ícone da borracha). 

 

Na seção Sistema de Referência Altimétrico, o campo NÍVEL mostra o nível ao qual o tubo 

pertence e o campo delta mostra a cota do nó vinculado à âncora, em relação ao nível. 

Ao editar o campo delta, o tubo será transladado rigidamente ao longo de sua vertical e o nó 

vinculado à âncora receberá o valor configurado na cota. 

 

O NÍVEL ao qual o tubo pertence é uma característica própria do elemento, ou seja, todos os nós 

do tubo pertencem ao mesmo nível. Todavia, é possível trocar o nível do tubo, e o campo delta 

será atualizado automaticamente com o valor da cota do novo nível de pertença. 

Vale lembrar que nas vistas bidimensionais o tubo está visível apenas no nível ao qual pertence, a 

diferença das vistas 3D, em que a visualização do tubo não é alterada. 
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O procedimento de edição de um tubo no 2D não difere daquele utilizado no 3D, salvo algumas 

atenções: 

 a seta verde, para deslocar um nó verticalmente, não aparece. 

 

 Se o círculo rosa estiver ativado, não aparece o transferidor para remodelar o tubo. 

 A alça mostra quatro círculos: o cadeado para deslocar o posicionamento da alça para um 

dos pontos sensíveis propostos no tubo; o ícone da alça, ativo por padrão; a alça para o 

espelhamento do elemento de acordo com o eixo especificado; a alça para esticar o 

elemento. 

 

Todas as demais operações de edição de vista são válidas tanto no 3D como nos níveis. 
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5 - O Flexível e o Corrugado 

O menu Desenho possui a entidade Flexível para as três categorias de tubos (pressão, 

drenagem e ar) do grupo de instalações mecânicas. No caso de instalações elétricas, existe a 

entidade Corrugado. 

 

Escolha seu material e tamanho e configure o seu ponto de origem. 

Tanto se se tratar de um ponto qualquer do espaço 3D como do conector de uma entidade MEP já 

modelada, o primeiro clique mostrará a pré-visualização do flexível e um transferidor para definir 

graficamente o ângulo no plano [xy] em relação ao eixo X. 

 

O eixo do flexível mostrará o comprimento do troço que está sendo modelado e, perto do mouse, 

será mostrado um círculo cinza para definir o segundo ponto da mangueira. 
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Pode definir o segundo ponto do flexível tanto graficamente, clicando no conector de um objeto 

MEP, como do teclado, escolhendo o ângulo de inclinação e digitando seu valor. 

 

Após ter traçado o primeiro troço, finalize modelagem clicando no tique verde na barra superior do 

menu Desenho , ou pressionando o botão direito e clicando em Finalizar. 

 

Para traçar outros troços do flexível, é possível usar o transferidor e digitar o comprimento ou 

fazê-lo graficamente no 3D.  

O caminho do flexível é representado por uma linha tracejada que junta os vários troços 

modelados. Observe que o comprimento do troço que está sendo modelado corresponde ao 

segmento que une as suas extremidades, mas não representa o verdadeiro comprimento do 

flexível, que deveria incluir também a curvatura. 

Finalmente, lembre-se de que o flexível não apresentará junções em seus nós.  

 

Ao selecionar o flexível com o botão esquerdo do mouse, ele será destacado em vermelho e, em 

suas extremidades, aparecem as etiquetas [A] e [B] referentes aos conectores.  
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Ao clicar em um conector, aparece uma linha tracejada que junta as extremidades dos troços que 

compõem o flexível: o segmento relativo ao troço selecionado é destacado em verde e os outros, 

se houver, em vermelho. As extremidades do troço selecionado são indicadas com os números [1] 

e [2] e destacados com círculos cinza; o comprimento do troço selecionado também é mostrado 

em cinza. 

 

Na caixa de ferramentas à direita, além das propriedades já vistas, o campo comprimento da 

seção Geometria mostra o comprimento total do caminho do flexível. 

 

Na parte inferior, a subseção Troço selecionado mostra alguns detalhes geométricos do troço de 

flexível selecionado. Em particular: 

 

 o comprimento do segmento que une as extremidades do troço selecionado. 

 o ângulo que se forma com o eixo x. 

 as coordenadas do nó [1] com respeito ao zero do edifício. 

 o tipo de curvatura [1] que pode ser atribuído ao Nó [1] e a razão R/D (curvatura). 

 As coordenadas e a dobra em relação ao nó [2]. 
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Para alterar as coordenadas de um dos nós do troço selecionado, basta clicar no campo do "Nó" 

correspondente e no botão com os três pontos que aparece ao lado. Na caixa de diálogo que 

aparece, é possível alterar as coordenadas (X, Y, Z) e o flexível será remodelado automaticamente 

com base na nova posição. 

 

Também é possível modificar graficamente a posição dos nós: clique no círculo cinza que aparece 

em um dos nós do troço selecionado e, em seguida, defina sua posição no espaço, possivelmente 

usando pontos conhecidos no desenho. 

 

Se o corrugado ou o flexível forem compostos por mais de um troço, poderá configurar o tipo de 

curvatura, escolhendo entre as opções com dobras ou com rachuras. 

 

Depois dessa configuração, o campo R/D (curvatura) torna-se editável e é possível atribuir-lhe 

um valor diferente daquele proposto. O valor pode ser selecionado do menu suspenso ou digitado 

no campo fator. 
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Selecionando um dos troços que compõem o flexível e pressionando o botão direito do mouse, é 

possível realizar as seguintes operações: 

 Adicionar Nó permite adicionar um novo nó a partir do último troço criado no flexível. 

 

 Inserir Nó permite adicionar um novo nó no ponto médio do troço selecionado. 

 Excluir Nó permite excluir o nó [2] do troço selecionado. 

 Excluir nós anteriores permite excluir todos os nós que precedem o troço selecionado. 

 Excluir Próximos Nós permite excluir todos os nós que seguem o troço selecionado. 

 Excluir objeto permite excluir todo o flexível. 
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As mesmas opções são propostas no botão Editar que se encontra na barra superior do menu 

Desenho. Poderá também configurar um offset no flexível selecionado, tanto positivo como 

negativo. 

É possível apagar um troço pressionando a tecla Canc: o flexível será automaticamente 

remodelado com base nos nós restantes. 

O flexível pode ser modelado até nos níveis bidimensionais, com algumas limitações devidas ao 

2D. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 3 

 

As junções do menu Desenho 

1 - Inserir uma junção personalizada 

Ao abrir o menu Desenho é possível inserir vários tipos de junções.  

 

A junção deve ser escolhida com base no tipo de conexão que se deseja, e também em função da 

categoria da instalação. 

Cada junção possui parâmetros diferentes, que afetam sua forma e perfil. Ativando uma junção — 

por exemplo, Junção em T (pressão) ou Junção em T (elétrica) — a barra de ferramentas 

superior se ativa para atribuir um nível ao objeto ou deixar que o programa o atribua 

automaticamente. 
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A seção Características da caixa de ferramentas das propriedades mostra o campo Junção, que 

mostra o material de que o objeto é composto. Ao clicar nele, aparecem três botões que permitem 

realizar as mesmas operações descritas para os tubos:  

 

o botão + permite criar uma nova junção na biblioteca PROJETO; o botão central abre o editor da 

biblioteca PROJETO para realizar alterações no objeto; o terceiro botão abre as bibliotecas de 

objetos BIM, para alterar o material da junção. 

Cada junção possui valores padrão para seus diversos parâmetros, que podemos visualizar 

clicando no botão +. Por exemplo, no caso da Junção em T (pressão), os parâmetros padrão 

são: 

 

 espessura Esp 1,00 mm; 

 diâmetro externo dos conectores A e B øi [AB] 6,00 mm; 

 diâmetro interno dos conectores A e B øi [AB] 4,00 mm; 

 diâmetro externo dos conectores C øe [C] 6,00 mm; 
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 diâmetro interno dos conectores C øi [C] 4,00 mm; 

 a relação C/D entre o comprimento do trecho referente ao conector em questão e a 

dimensão do tubo (diâmetro para tubos circulares e base para tubos retangulares) — para 

todos os três conectores, essa relação é igual a 1.0; 

 o ângulo "[A^C]" de 90° entre os conectores [A] e [C]; 

 o gênero dos conectores [A], [B] e [C], do tipo "Fêmea"; 

 o coeficiente de perda localizada "Xi", igual a 3.000, que não afeta a representação 

gráfica do modelo. 

Editando esses parâmetros, a junção será customizada. 

No caso de Junção em T (pressão), editamos o valor da relação “C/D [A]” para “2.0”; clicando 

no tique verde, a nova junção será armazenada na biblioteca de Projeto, podendo ser inserida no 

desenho. 

Antes de inseri-la, porém, será necessário desmarcar o campo SMART MEP para que o objeto 

mantenha os parâmetros customizados até se estiver conectado a outro objeto MEP. Lembre-se 

que a modalidade SMART MEP edita automaticamente um elemento para deixá-lo compatível com 

o objeto ao qual é conectada.  

 

O primeiro clique coloca a junção no desenho. A junção fica vinculada ao ponteiro do mouse, em 

correspondência com o conector [A], para que possa ser deslocada e conectada a um outro objeto 

MEP do desenho. 

 

Para mudar o ponto de ancoragem do ponteiro do 

mouse, pressione as teclas F5 ou F6 no teclado. 

O segundo clique fixa a posição da junção. No caso de 

junção em T, e caso o ponteiro do mouse esteja 

enganchado no conector [A] ou [B], o conector [C] 

mostrará um transferidor, podendo ser usado para 

definir o ângulo de rotação da derivação, como já 

fizemos no caso de tubos com o cubo direcional. 

Geralmente, no caso de junções, é possível definir 

graficamente o ângulo de rotação de uma derivação no 

espaço 3D.  
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Observe que, se a junção tiver sido inserida nos níveis bidimensionais, o objeto terá seu eixo no 

plano horizontal, e não será possível escolher o ângulo de rotação. 

 

Alternativamente, é possível criar a junção personalizada na biblioteca PROJETO ou USUÁRIO e 

inseri-la no desenho. 

As bibliotecas podem ser abertas do navegador à esquerda, 

 

ou clicando no segundo botão que aparece no campo Junção. 
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Os botões à direita permitem adicionar uma nova junção ou criar uma cópia de uma já presente. 

 

Os parâmetros configuráveis nessa tela são os mesmos que aparecem ao clicar no botão + do 

campo Junção da barra de ferramentas. 

No caso de uma junção em T (pressão), o catálogo possui alguns campos a mais do que o 

configurador: capacidade (conteúdo em litros de fluido); massa (peso da junção em [kg], 

calculada pelo software a partir do volume e da massa expressa em [kg / m3] mostrada na seção 

Geometria da caixa de ferramentas). 

          

A primeira coluna (Dimensão) mostra por padrão algumas das variáveis mais significativas a fins 

de descrever o modelo. No caso de uma junção em T (pressão), elas são o ângulo entre [A] e [C], 

o gênero dos conectores [A], [B], [C] e o diâmetro externo em [A] e [B]. 
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A pré-visualização do modelo é atualizada após cada edição dos parâmetros. Confirme as 

alterações efetuadas clicando no tique verde e feche a biblioteca PROJETO. 

 

Para inserir no desenho a junção em T criada na biblioteca, abra o menu Desenho e selecione o 

elemento Junção em T. Desmarque o campo SMART MEP para poder selecionar livremente a 

junção personalizada a partir da biblioteca. 

Selecionamos o campo Tamanho da caixa de ferramentas e clicamos no botão com os três 

pontos para abrir o catálogo a partir do qual selecionar a junção criada, visualizar seus parâmetros 

e seu modelo e confirmar a escolha com o tique verde. 

 

Agora, poderá inserir o modelo customizado no desenho. 

2 - Editar uma junção 

Após ter modelado uma junção, é possível selecioná-la para 

modificar a posição do modelo e de seus ângulos de 

rotação. 

Ao selecionar uma junção no 3D, ela se tornará vermelha e 

os conectores mostrarão algumas etiquetas. 

Uma linha cinza tracejada representa o eixo de cada 

segmento, enquanto os nós correspondem aos conectores, 

salvo um nó central adicional. 

Um dos nós possui uma âncora com uma tríade de eixos, 

cuja posição real é identificada por um círculo laranja. 

Para alguns tipos de junções, poderão ser ativados também 

círculos rosa e setas amarelas. 
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Usando essas alças, poderá alterar os ângulos do modelo e sua geometria: 

 a âncora permite mover a junção no espaço 3D. Ao clicar no círculo laranja em que a 

âncora está posicionada, o objeto se engancha no cursor do mouse e pode ser movido no 

3D. 

 

Para mudar a posição da âncora, pressione as teclas F5 ou F6 do teclado ou clique no próprio 

ícone da âncora, que será deslocado no nó sucessivo. 

O segundo clique serve a fixar a posição da junção. De acordo com o tipo de junção e a posição 

da âncora, o software permite escolher um ângulo de rotação usando o transferidor, como já feito 

na fase de inserção do objeto.  

Imaginamos deslocar uma junção em T cuja âncora se encontra no conector [A] ou [B]. Clicando 

no ponto do espaço 3D aonde posicioná-la, será ativado um transferidor que permite definir o 

ângulo de rotação da derivação. 

 

A tríade de eixos perto da âncora habilita a alça, que será posicionada no mesmo ponto de fixação 

da âncora e cujas funções são as mesmas já vistas para os tubos. 
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Escolhendo uma das faces do cubo associado à alça, relativo a um plano, será possível realizar 

deslocamentos rígidos do objeto, de acordo com a direção indicada pelas setas; rotar o objeto em 

torno do seu eixo, selecionando um dos círculos laranja; orientar a alça no plano usando os arcos 

verdes. 

 As setas amarelas, colocadas nos conectores, permitem girar rigidamente as derivações 

de algumas junções. 

 

Se você clicar em uma seta, naquele conector aparece um transferidor que permite girar as 

derivações em torno do eixo ortogonal ao conector ao qual a alça está vinculada. Será habilitada a 

rotação, igual ao que acontece ao inserir uma junção ou ao deslocá-la no 3D. 

As setas amarelas são habilitadas também nas entidades do tipo "Curva", para girar o objeto em 

relação ao eixo de um dos dois conectores.  

 O círculo rosa permite remodelar o ângulo entre os conectores de algumas junções, 

auxiliando-se com o transferidor que aparece quando você clica nele. 

 

Em particular, é possível modificar: 

 o ângulo de curvatura entre os conectores [A] e [B] da curva; 

 

 O ângulo entre os conectores [A] e [C] para algumas Junções em T. 
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 O ângulo entre os conectores [B] e [C] para alguns Junções em Y. 

 

 O ângulo entre os conectores [C] e [D] para alguns Junções em X. 

 

Ao mesmo tempo, caso haja uma variável referente ao ângulo de rotação, esse valor será alterado 

na caixa de ferramentas de propriedades no campo Dimensão, e na seção Geometria. 

Uma vez que o objeto foi modelado, a caixa de ferramentas à direita mostra informações 

relacionadas ao modelo no campo Geometria,  
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Também no caso de junções, a seção Isolamento e Revestimento permite atribuir à junção um 

isolamento, ou isolamento e revestimento em conjunto. 

 

Na seção Sistema de Referência Altimétrico, o campo Nível mostra o nível ao qual pertence o 

acessório e o campo Delta indica a cota do nó em que está posicionada a âncora. Ao deslocar a 

âncora em um nó diferente, a cota será atualizada. 

 

É possível editar as junções até nos níveis bidimensionais, mas com algumas limitações: 

 não é possível girar as derivações com as setas amarelas, pois a junção está posicionada 

com seu eixo no plano horizontal. 

 Nem todas as junções mostram o círculo rosa, apenas aquelas que permitem a rotação das 

derivações no plano horizontal. 

 A âncora não permite rotações em 3D, mas apenas deslocar ou girar rigidamente a junção 

no plano em relação ao nó no qual está posicionado. 

Para alterar parâmetros que não podem ser alterados graficamente, como o comprimento das 

junções ou o tamanho dos perfis), há três opções: 

 selecionar o objeto, clicar no botão + do campo Junção da caixa de ferramentas e 

configurar uma nova junção, editando seus parâmetros. Ao clicar no tique verde, o objeto 

modelado apresentará as novas configurações e a biblioteca PROJETO conterá uma cópia 

do objeto. A mesma operação vale para tubulações e qualquer outro objeto MEP. 
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Substituir a junção por outra já existente: desmarque o campo SMART MEP e clique no campo 

Tamanho. 

 

 Selecionar o elemento no desenho e clicar no botão central no campo Junção para abrir o 

editor da biblioteca PROJETO. 

 

A biblioteca permite modificar os parâmetros do perfil selecionado. Ao clicar no tique verde, 

as alterações feitas na biblioteca PROJETO serão aplicadas a todos os modelos já presentes 

no desenho com o mesmo perfil.  
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Na biblioteca PROJETO, a 

caixa de ferramenta das 

propriedades à direita diz 

respeito ao tipo de entidade, 

independentemente do perfil 

selecionado; isto, geralmente, 

vale para todas as entidades 

MEP. 

Portanto, ao fizer qualquer 

alteração em Título, 

Material e Tipologia dos 

conectores, as alterações 

serão aplicadas a todos os 

objetos pertencentes a esse 

tipo de junção. 

 Por exemplo, ao alterar o Tipo [C] de uma junção em T 

(de Retangular para Circular), todas as entidades dessa 

mesma categoria já inseridas no desenho, e também 

aquelas que serão inseridas posteriormente, apresentarão 

um conector [C] do tipo Circular. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 4 

 

Junções e conectores automáticos 

1 - Os snaps 

As conexões entre os diferentes objetos MEP são feitas por meio dos snaps que aparecem nos 

conectores.  

Ao selecionar uma entidade MEP e se aproximar de outra entidade previamente modelada, os 

conectores livres mostrarão alguns círculos verdes, chamados de snaps. Eles indicam os 

conectores disponíveis, embora não possam dar informações quanto à compatibilidade da 

conexão.  

 

Ao passar o mouse em um conector livre, desde que a conexão seja compatível, o snap se torna 

amarelo. Clique para criar a conexão. 

 

Suponhamos conectar uma junção em T (pressão) ao conector macho [A] de um tubo em pressão 

já modelado e pertencente à rede hídrica, caracterizado por um diâmetro externo de 16,00 mm e 

uma espessura de 1,00 mm. 

Do menu Desenho, ativamos a Junção em T (pressão), desmarcamos o campo SMART MEP e 

configuramos a nova junção em T clicando no botão + do campo Junção da caixa de ferramentas 

de propriedades. 
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O perfil da junção em T deve possuir o mesmo tamanho do tubo ao qual está conectado: portanto, 

o campo do diâmetro externo øe [AB] deverá conter o valor de 16,00 mm, enquanto o campo 

Espessura poderá manter o valor padrão de 1,00 mm. Automaticamente, obteremos o valor do 

diâmetro interno øi [AB] de 14,00 mm. 

É necessário configurar o gênero dos conectores para deixá-lo compatível com os outros objetos 

MEP que serão conectados.  

Para conectar a derivação [C] da junção em T ao conector macho [A] do tubo, o conector [C] 

possuirá o gênero fêmea. 

Para traçar um segundo tubo da derivação em [C] girado em 60° em relação ao conector [A] da 

junção, configuramos o valor do ângulo entre [A] e [C] igual a 60°. 
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Confirmamos os valores clicando no tique e clicamos na área de desenho para inseri-la. 

Por padrão, a âncora está colocada no conector [A]. Pressionando a tecla F5 ou F6 do teclado, é 

possível deslocá-la. No caso, queremos colocá-la no conector [C]. 

 

Caso a junção não esteja alinhada com o eixo do tubo, não é necessário girá-la, pois o software o 

faz automaticamente. O conector será alinhado com o tubo graças às conexões inteligentes: 

aliás, a conexão entre duas entidades é feita alinhando os dois conectores, de modo que o modelo 

é orientado automaticamente no espaço. 

 

Neste caso, por estarmos conectando a derivação ao tubo, não aparecerá o transferidor para 

escolher o ângulo da derivação. Caso queira girar o corpo da junção em relação ao conector [C], 

você deve selecionar a junção, mover a âncora para [C] — usando, por exemplo, a tecla F6 — e 

habilitar a alça de rotação. Usando o snap da alça, ou digitando o valor no teclado, poderá 

escolher o ângulo desejado: por exemplo, -90 °. 

 

Outro snap útil para modelagem é representado por um círculo azul. Este snap, geralmente, 

aparece quando, modelando uma entidade MEP, você precisa tomar o ponto de um objeto como 

referência no espaço 3D. Por exemplo, se você está modificando graficamente o comprimento de 

um tubo usando a seta cinza e deseja alinhá-lo a uma entidade MEP — ou a um objeto de outro 

ambiente — pode fazê-lo com o snap azul que aparece em alguns pontos do objeto em questão. 
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Para alinhar o conector de um tubo com aquele de outra entidade MEP, basta mover o mouse 

sobre o conector que deseja tomar como referência, e clicar no snap que, de verde, muda para 

azul. 

 

Isso vale para qualquer objeto, mesmo que não pertença ao ambiente INSTALAÇÕES: por 

exemplo, o vértice de uma parede. No caso em que desejemos tomar não um ponto, e sim uma 

linha de um objeto de outro ambiente — por exemplo, a borda de uma parede — o snap passará a 

ter a forma de uma linha, mas sempre azul. 

 

O snap azul nos conectores de um objeto MEP pode ser utilizado até para conectar grupos de 

entidades MEP. Selecionando vários objetos MEP e desbloqueando a alça, clicando no cadeado, 

trazemos o grupo de objetos selecionados sobre o conector do outro objeto. O snap, dessa vez, 

não será amarelo e sim azul, pois não estamos conectando duas entidades MEP, mas sim um 
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grupo de entidades que são consideradas como um bloco e que, portanto, não garantem as 

conexões automáticas. 

 

Os mesmos snaps do 3D, e todos os demais snaps do ambiente arquitetônico, também podem ser 

utilizados nos níveis 2D. Da barra de ferramentas superior, poderemos ativar o snap 

Perpendicular, que permite traçar tubos perpendiculares tanto a outros objetos MEP como a 

objetos pertencentes a outros ambientes.  

 

Alternativamente, pode ativar o snap Paralelo, que permite traçar tubos cujo eixo será paralelo 

ao de outro tubo ou de outro objeto. Deverá pressionar a tecla F11 do teclado no objeto de 

referência para memorizar sua direção e, em seguida, moldar o novo tubo de acordo com a nova 

direção.  

Todos os outros snaps podem ser usados na modelagem MEP da mesma maneira que no 

ambiente arquitetônico.  
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2 - A curva 

Selecionando um tubo ou uma junção do menu Desenho, a seção Características da caixa de 

ferramentas das propriedades mostrará as JUNÇÕES (automáticas), ou seja, todas as conexões 

que o programa gera automaticamente quando o objeto estiver conectado a outra entidade MEP.  

 

Para gerar uma junção automática, ative a modalidade SMART MEP. 

 

O software consegue gerar automaticamente junções do tipo curva, junção em T e transição.  

Cada elemento, dependendo da compatibilidade, aceita uma ou mais junções automáticas. Em 

particular: 
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 os elementos Tubo, Duto, Canaleta e Eletrocalha aceitam curvas, junções em T e 

transições. 

 

 Os elementos Flexível e Corrugado, e todas as Junções, aceitam apenas as transições. 

 

 Os elementos Transição não aceitam nenhuma junção. 

Observe que, embora seja possível inserir as junções também a partir do menu Desenho, ao 

optar por essa modalidade elas não serão geradas automaticamente, e deverá configurar 

manualmente seu diâmetro ou o ângulo entre os conectores. 

As junções automáticas, por outro lado, recebem automaticamente as dimensões e o material, 

com base nos critérios dos elementos aos quais estão conectadas.  

Por exemplo, se o material de um tubo for COBRE para água, as junções automáticas também 

serão em cobre. 

 

Os parâmetros da junção automática são configurados por padrão, e não é possível editá-los; 

apenas no caso da junção automática curva, é possível modificar o parâmetro "R/D 

(curvatura)", ou seja, a relação entre o raio de curvatura e o tamanho do tubo, que corresponde 

ao diâmetro para perfis circulares e à base para perfis retangulares. 
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Por padrão, a relação R/D é 1,0 para as junções Curva (pressão), Curva (ar), Curva (elétrica) e 

Curva (eletrocalha), enquanto é 1,50 no caso de junções Curva (drenagem). 

 

É possível alterar o valor da curvatura clicando no botão com os três pontos do campo R/D 

(curvatura) e escolhendo entre três tipos de curvatura: estreita, larga ou muito larga (1,0, 

1,5 e 3,0). 

 

O valor escolhido no menu será mostrado no campo Fator, e poderá ser alterado digitando um 

valor diferente do teclado, desde que não seja inferior a 0,6. 

 

Há mais de uma maneira para gerar uma junção automática curva: 

 para conectar um novo tubo a um já modelado por meio de uma curva, selecione o tubo o 

menu Desenho e passe o cursor do mouse sobre a conector do tubo já presente. Quando 

o snap se tornar amarelo, clique para traçar o novo tubo e fazer com que apareçam o 

transferidor e o cubo direcional. 
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Se o tubo não estiver colocado em um plano horizontal, o transferidor permitirá traçar o 

tubo apenas em um plano ortogonal à seção e com um ângulo entre 0 ° a ± 90 °.  

 

Caso precise de um ângulo maior, deverá desbloquear o cadeado para liberar o cubo 

direcional, podendo assim modelar curvas com ângulos de até 179°. 

 

O cubo direcional pode ser utilizado também para traçar o tubo no plano horizontal ou nos 

planos verticais, com a limitação do ângulo de curvatura de 90°. 

 

De acordo com o plano escolhido e a direção do duto no espaço, o transferidor mostrará as 

direções "X" e "Y" no plano horizontal e as direções "H" e "V" nos planos verticais. 

O segundo clique fixa a posição do segundo conector do tubo. O terceiro clique permite 

escolher o comprimento do tubo que está sendo modelado: a junção “Curva” entre os dois 

tubos será gerada automaticamente. 

 



72 

A modelagem será automática até juntando dois conectores; neste caso, o ângulo de 

curvatura será aquilo da segunda tubulação conectada. 

 

Selecionando a curva criada graças ao modo SMART MEP, é possível visualizar os 

parâmetros que ela adquiriu automaticamente da tubulação: 

 A instalação se propaga automaticamente de uma entidade para outra. Ao deixar o valor 

<automático> no campo Nome, a curva adquirirá automaticamente a instalação da 

tubulação à qual foi conectada. 

 

 O campo Junção mostra o tipo de curva configurado como junção automática. Clicando no 

botão +, poderá visualizar seus valores: por padrão, o ângulo de curvatura, definido com 

base no ângulo escolhido com o cubo direcional ou modelado livremente no espaço 3D, o 

gênero dos conectores [A] e [B] e a dimensão do conector (diâmetro ou base). 
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 O campo Tamanho (visível apenas desmarcando o modo SMART MEP) mostra as 

variáveis configuradas no perfil: o ângulo de curvatura, definido com base no ângulo 

escolhido com o cubo direcional ou modelado livremente no espaço 3D; o gênero dos 

conectores [A] e [B] e a dimensão do conector (diâmetro ou base). 

 

 A subseção JUNÇÕES (automáticas) mostra a transição atribuída por padrão. 

 A subseção JUNÇÕES mostra os gêneros dos conectores atribuídos à curva. É possível 

alterar o gênero dos conectores abrindo o menu suspenso. Ao mudar o gênero de um 

conector, o programa mudará automaticamente também o gênero do conector 

conectado, de modo a evitar inconsistências. 

 

 A subseção PERFIL da seção Geometria apresenta o detalhe da seção da curva: o 

tipo (circular ou retangular) em função do tipo de curva definida, as dimensões 

externas e internas (diâmetro para perfis circulares, base e altura para perfis 

retangulares) e a espessura. 
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 É possível criar automaticamente a curva também em duas tubulações já modeladas, desde 

que as extensões de seus eixos se cruzem: selecione as duas tubulações e clique no botão 

Conectar da barra superior. 

 

Lembre-se de manter marcado o campo SMART MEP para que a curva adquira os 

parâmetros e as propriedades das tubulações a partir das quais é gerada. Isso vale tanto 

nos níveis bidimensionais como no ambiente 3D, tendo em consideração as limitações da 

representação bidimensional.  

 Para dobrar um tubo no plano vertical (trabalhando exclusivamente em 3D), pode-se criar 

em correspondência com a dobra; o ângulo de curvatura dependerá da dimensão atribuída 

à curva. Selecione a tubulação já modelada e clique no botão Romper da barra superior; 

será criada automaticamente uma junção. 

 

A junção pode ser deslocada ao longo do eixo do tubo. Selecionando um dos dois trechos 

da tubulação, a junção mostrará uma seta cinza para alterar o comprimento das 

tubulações.  

No caso de junções, a seta permite alterar o comprimento do trecho selecionado, mas 

deixando inalterada a própria junção: trata-se, portanto, de um deslocamento rígido da 

junção ao longo da tubulação. 
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Deslocamos a junção aonde queremos colocar a dobra e clicamos na seta verde que 

aparece na junção. Assim, poderemos remodelar a tubulação no plano vertical definindo a 

altura da curva, graficamente ou digitando o valor do teclado. 

 

Desta forma, poderá remodelar rapidamente as tubulações criando curvas automáticas com 

base nas dimensões definidas com a seta verde. 

 

Para remodelar a curva obtida, selecione uma das duas seções da tubulação e clique na 

seta verde que, desta vez, aparece no ponto de intersecção das extensões dos eixos das 

duas seções do tubo. Isso apaga a curva, deixando a junção livre de se mover ao longo do 

eixo vertical. 

Independentemente de como a junção foi gerada, é possível alterar seu material ou tipo: basta 

abrir o campo "Junção" e clicar no botão com os três pontos para abrir as bibliotecas, onde poderá 

escolher outro tipo de junção, diferente tanto no material como — no caso de junções (ar) — na 

forma, cujos conectores podem ser tanto circulares como retangulares. 
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3 - A Junção em T 

Ao selecionar um tubo ou um duto do menu Desenho, entre as várias junções automáticas 

aparece a junção em T. 

Ela pode ser gerada automaticamente ao conectar dois tubos entre si, desde que os 

prolongamentos dos eixos se cruzem. 

 

A junção em T criada automaticamente com o modo SMART MEP adquire todas as propriedades 

comuns das tubulações a partir das quais é gerada.  

Em particular, o perfil em [A] e [B] adquire as dimensões do tubo principal, enquanto o perfil em 

[C] adquire a dimensão do tubo conectado, podendo ser diferente tanto nas dimensões como na 

forma (como no caso dos dutos de ar). 

Além disso, a modelagem leva em consideração o ângulo entre os eixos dos dois tubos. 

 

Há duas maneiras para gerar automaticamente a junção em T, dependendo do contexto da 

modelagem: 

 para conectar um tubo a outro já modelado mediante uma junção em T, deve-se primeiro 

criar uma junção (botão Romper) no ponto em que se deseja realizar a conexão. 
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Na sequência, desenhamos o tubo de derivação: 

 se o perfil possuir o mesmo formato e o mesmo tamanho do tubo principal, será 

suficiente selecionar o elemento Tubo a partir do menu Desenho e posicionar o mouse 

na junção. Clique no snap azul que avisa da presença de um conector naquele ponto. 

 

O transferidor é posicionado por padrão no plano do tubo principal, que permite 

escolher a direção e o sentido da derivação do conector, conforme visto na modelagem 

dos tubos. 

 

Para traçar a tubulação em um plano horizontal, ou em planos verticais na referência 

local, é sempre possível utilizar o cubo direcional. Ao contrário das curvas, no caso de 

junções em T é possível orientar a derivação em qualquer ângulo.  

 

O uso do cubo direcional é igual para todas as entidades: mesmo neste caso, é possível 

desvincular a modelagem dos planos do cubo direcional e traçar a derivação em 

qualquer direção e sentido em 3D. 
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Em qualquer caso, os conectores [A] e [C] da junção serão colocados em 

correspondência com o ângulo inferior a 90°. 

 

 Caso o perfil possua o mesmo formato, mas tamanho diferente do tubo principal, 

selecionamos a entidade Tubo e adicionamos um novo tamanho com o botão +, ou 

escolhemos um entre os já presentes na biblioteca, clicando no campo Tamanho. 

 

Fala-se de diferença de tamanho quando ela exceder 5% ou, no caso de dimensões 

muito grandes, for superior a um centímetro. Neste caso, e desde que o campo SMART 

MEP estiver marcado, a junção que está sendo modelada mostrará um menu com duas 

opções: Tamanho mais adequado para o conector selecionado e Tamanho 

selecionado a partir da biblioteca. 
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Ao optar pela primeira opção, o programa procura a dimensão mais próxima àquela do 

conector selecionado na biblioteca. Se houver, a dimensão será automaticamente 

atribuída ao novo tubo. Observe que, no caso de dois tubos do mesmo material e da 

mesma forma, a biblioteca possui exatamente a dimensão do conector selecionado. 

Portanto, a primeira opção permitirá sempre a criação de uma junção em T. 

Por outro lado, ao optar pela segunda opção, o tubo será modelado utilizando o perfil 

definido na caixa de ferramentas das propriedades: será gerada automaticamente uma 

junção em T, cujos conectores [A] e [B] terão o perfil do tubo principal e cujo conector 

[C] terá o perfil do tubo de derivação. 

 

 Se o perfil tiver uma forma diferente da tubulação principal, será necessário mudar o 

tipo de junção: isso é frequente no caso de dutos de ar. Os perfis dos conectores da 

junção em T possuem, por padrão, a mesma forma do tipo de tubulação ativa. Ao 

escolher um duto retangular, os conectores de todas as junções serão, por padrão, 

retangulares; já se escolher uma forma circular, os perfis dos conectores também serão 

circulares. 
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Imaginamos que o nosso duto principal possua perfil retangular e que quiséssemos 

conectá-lo a um duto circular: no caso, será necessário editar a junção em T 

automática.  

Após ter inserido no desenho o duto principal (retangular), mantendo selecionado o 

elemento Duto do menu Desenho, mudamos seu perfil para configurar o novo duto 

que pretendemos traçar. Clique no campo Tamanho para escolher seu diâmetro e 

edite a junção em T automática definida por padrão. Clique no campo Junção em T 

(automática) e abra a biblioteca de objetos BIM para escolher o tipo 

Retangular/Circular. Os perfis [A] e [B] obterão forma retangular e o perfil em [C] 

forma circular. 

 

Após essas configurações, será possível modelar a junção automática com os 

parâmetros definidos, independentemente do tamanho dos conectores, e escolhendo 

livremente o ângulo da derivação. 

 

A modelagem será automática até conectando a junção de um tubo ao conector de outro; 

neste caso, o ângulo entre as conexões [A] e [C] é definido pelo tubo que se conecta ao 

outro. 
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O mesmo procedimento vale no caso de modelagem níveis bidimensionais, em que um 

snap azul permite criar a junção em T e traçar sua derivação em qualquer direção do plano 

horizontal. 

 

Como para qualquer junção automática, também a junção em T adquire os parâmetros e 

propriedades dos tubos que o geraram: instalação, dimensões dos conectores, ângulo entre 

os conectores [A] e [B], isolamento, revestimento, etc. 
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 Se, por outro lado, os tubos já foram modelados e as extensões dos seus eixos se cruzam, 

será possível criar uma junção em T automática selecionando os dois tubos e clicando no 

botão Conectar da barra superior. 

 

Também neste caso, é preciso manter marcado o modo SMART MEP, de modo que a 

junção adquira os parâmetros e as propriedades das tubulações a partir dos quais é 

gerada. 

 

O comando Conectar pode ser usado tanto no 3D como nos níveis bidimensionais. 
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4 - A Transição 

Os elementos Tubo, Duto, Flexível, Corrugado e Junção possuem, na caixa de ferramentas das 

propriedades, o campo Transição.  

A transição é gerada automaticamente quando forem cumpridos os seguintes critérios: 

 o campo SMART MEP está marcado; 

 as duas entidades MEP possuem perfis diferentes (em formato e/ou tamanho); 

 os eixos dos conectores das duas entidades se cruzam.  

Caso esses critérios não sejam cumpridos, a peça gerada não será uma transição, e sim uma 

junção. 

 

A transição adquire, em seus conectores [A] e [B], a forma e a dimensão do perfil da entidade 

MEP a partir da qual é gerada. 

 

Vejamos alguns exemplos. 

 Para conectar um tubo já modelado a outro a outro com a mesma forma, mas tamanho 

diferente, selecione a dimensão do perfil e clique no snap amarelo. 
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Se a diferença de tamanho dos perfis for maior que 5% — ou 1 cm em grande escala — 

um menu permite escolher entre duas opções:  

 

 Tamanho mais adequado para o conector selecionado: neste caso, o tamanho 

escolhido na biblioteca será perfeitamente correspondente ao conector do tubo, 

portanto, não será gerada uma transição e sim uma junção. 

 

 Tamanho selecionado a partir da biblioteca: neste caso, o tamanho dos perfis 

será diferente, portanto, será gerada uma transição. 

 

O transferidor é, por padrão, ortogonal à seção do tubo. Portanto, é necessário usar o snap 

de ângulo de 0° para traçar o tubo no prolongamento do eixo. 

Após ter definido o comprimento do tubo, a transição será obtida automaticamente. 
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A transição pode ser obtida até deslocando rigidamente um tubo, usando a âncora e 

posicionando-a no conector do tubo com um perfil diferente.  

 Para conectar dois dutos de forma diferente, é necessário editar os campos da junção 

automática transição do duto que está sendo modelado. Imaginamos conectar um duto 

retangular a outro circular. Primeiro, editamos perfil e tamanho do duto que desejamos 

conectar clicando no botão com os três pontos, que abrirá a biblioteca GERAL. 

 

 

 

Em seguida, editamos os campos da junção automática Transição clicando no botão com 

os três pontos. 
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Escolhemos um tipo de transição que permita a passagem de um perfil retangular para 

circular (retangular/circular). 

 

Clicamos no snap amarelo para fixar o primeiro ponto dos conectores. Observe que, nesse 

caso, não é proposta a escolha entre tamanho mais adequado e tamanho selecionado a 

partir da biblioteca, pois os perfis possuem formas diferentes. 
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O transferido propõe um ângulo de 0°. Ao traçar o duto, será gerada a transição 

retangular/circular com o modo SMART MEP. 

 

Se necessitar de uma transição que passe de circular para retangular, é necessário 

selecionar o duto retangular e configurar nele a transição circular/retangular. 

 A geração automática da transição não se limita apenas a conexões entre duas tubulações; 

é possível até conectar uma tubulação a uma junção, lembrando que i) a transição 

automática deve ser configurada no elemento tubulação e ii) no caso de conexões entre 

uma tubulação e um elemento diferente, não será possível escolher a direção com o cubo 

direcional. 

 

 Ao conectar duas tubulações com o mesmo formato mas tamanhos diferentes por 

meio de uma curva, o programa gerará automaticamente seja a curva, seja a transição.  
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É possível gerar uma transição entre duas tubulações até usando o comando Conectar da barra 

superior. 

 

 

5 - Inserir uma junção no modo SMART MEP 

Além de resultar da conexão de tubos, as junções automáticas podem ser modeladas até 

manualmente. 

Abra o menu Desenho, certificando-se de que o campo SMART MEP esteja marcado, e selecione 

uma junção. Passe o mouse no conector de um elemento do desenho para realizar a conexão. 

Ao realizar a conexão, graças à funcionalidade SMART MEP, a junção adquire tamanho, instalação 

e tipo de conector configurados no elemento ao qual está ligado. Contudo, é possível customizar 

os parâmetros não diretamente vinculados ao conector. 
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Imaginamos um duto de ar com perfil retangular, pertencente ao sistema AVAC PNEUMÁTICO, 

com fluxo de entrega, conectores fêmeas, material chapa galvanizada e tamanho de 200x100 mm. 

 

Para conectá-lo a uma derivação de 3 vias (ar) que possua as mesmas dimensões do conector 

do duto, abra o menu Desenho, selecione a junção adequada e certifique-se de que o campo 

SMART MEP esteja marcado. 
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Todavia, será possível personalizar os parâmetros da junção clicando no botão +, com a excepção 

de seu tamanho e do tipo de conector que será ligado à entidade MEP. 

 

Por padrão, as dimensões da derivação são: 

 Esp = 0,80 mm 

 Bi = 500,00 mm 

 Hi = 400,00 mm 

e os conectores são todos do tipo flange. 

É possível customizar todos os outros parâmetros: nesse caso, configuramos o valor da relação 

R/D [B] igual a 3,0 e o gênero do conector [A] como liso. 
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Clique em qualquer ponto do desenho para gerar o modelo com os parâmetros que acabou de 

configurar. 

 

No caso em que se pretenda conectar o conector [B] da 

derivação àquele do tubo, desloque a âncora da derivação no 

conector [B].  

Para deslocar a âncora, pressione a tecla F5 do teclado.  

Graças às conexões inteligentes, não é importante que os 

objetos estejam alinhados, pois o software alinha 

automaticamente o eixo do conector da derivação àquele da 

tubulação. 

 

 

Resumindo, a funcionalidade SMART MEP faz com que as junções herdem as informações e 

propriedades dos elementos aos quais estão conectadas.  

Os conectores das junções serão redimensionados automaticamente com base nos perfis. O 

gênero dos conectores livres será definido por padrão, enquanto o conector vinculado ao duto 

adquire o gênero complementar deste último. 
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Ao selecionar a junção, é possível ler as suas propriedades na caixa de ferramentas. Em particular:  

 

1) Nome, Tipologia e Fluxo da junção são derivados do duto ao qual está conectada. 

2) Os gêneros dos conectores são aqueles definidos por padrão, com a excepção do conector 

vinculado ao duto. 

3) A seção Geometria mostra os parâmetros da junção, ou seja, o valor 3,00 definido para a 

curvatura em [B]. 

4) As subseções dedicadas ao PERFIL mostram as dimensões dos conectores que, 

evidentemente, serão as mesmas do duto. 

Observe que, graças ao modo SMART MEP, ao editar o gênero do conector de um elemento ligado 

a outro objeto, será editado automaticamente também o gênero do outro conector. 

Por exemplo, ao mudar o gênero do conector [B] ligado ao duto (de macho para flange), o 

software mudar automaticamente o gênero do conector do duto ao qual está conectado, de modo 

que sejam sempre complementares entre si. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 5 

 

Personalizar a biblioteca das tubulações 

1 - Editar a biblioteca de tubulações 

Ao abrir um novo arquivo, a biblioteca GERAL de objetos BIM contém várias tubulações para as 

categorias de instalações mecânicas (pressão, drenagem e ar) e para as instalações elétricas, 

divididos por forma e material. 

 

 

As bibliotecas PROJETO e USUÁRIO estarão inicialmente vazias, pois o novo documento ainda não 

contém elementos modelados. 
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Ao selecionar um perfil, cada pasta mostrará as dimensões comerciais compatíveis com o material 

e a forma do perfil selecionado. 

 

Ao realizar alterações nos vários parâmetros padrão definidos para as entidades, as bibliotecas 

serão atualizadas automaticamente. 

Ao abrir o menu Desenho e selecionar um tubo ou duto que possuam, por padrão, um perfil e 

material específico, a pasta correspondente será automaticamente copiada da biblioteca GERAL à 

biblioteca PROJETO. 

Para editar o material atribuído por padrão a 

um tubo ou duto, clique no campo homônimo 

da caixa de ferramentas de propriedades e 

clique no botão com os três pontos para abrir 

a biblioteca GERAL, em que é possível 

selecionar um material diferente e, no caso de 

dutos, também uma forma. 
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Imaginamos modelar um duto de ar em chapa galvanizada e quiser que ele possua uma forma 

circular. 

 

O duto com o novo perfil será copiado automaticamente na biblioteca PROJETO, assim como 

qualquer perfil escolhido anteriormente. De fato, a biblioteca PROJETO guarda todos os modelos 

que forem inseridos a algum momento no projeto, até se não estiverem mais presentes ou tiverem 

sido excluídos. 

 

É possível selecionar um material e um perfil para o tubo, importar um modelo em formato BOL na 

biblioteca PROJETO ou USUÁRIO e, finalmente, copiar um perfil de uma biblioteca para outra, seja 

no mesmo arquivo seja em arquivos diferentes (usando o Arrastar e Soltar). 
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As bibliotecas podem ser abertas a partir do navegador ou clicando no campo Tubulação ou 

Duto na caixa de ferramentas de propriedades e no botão central, que permite o acesso direto ao 

editor da biblioteca PROJETO. 

 

 

No exemplo abaixo, a biblioteca PROJETO contém a chapa galvanizada retangular, atribuída por 

padrão, e a chapa galvanizada circular, que foi escolhida depois e está sendo editada. 

 



97 

A parte central do editor mostra todas as dimensões do perfil associadas àquele material: no caso 

de um tubo circular, espessura, diâmetro externo e diâmetro interno.  

As colunas mostram outros parâmetros tanto geométricos, ou seja, que determinam a forma do 

modelo, como simplesmente técnicos. No caso de dutos de ar, será mostrado também o 

espaçamento entre parafusos em [mm], a superfície da seção interna, em [mm2], e a massa em 

[kg/m]. 

 

A primeira coluna mostra a descrição convencional do tamanho do tubo, ou seja, o diâmetro 

interno. Para alterar esta configuração, clique no campo Tamanho na caixa de ferramentas de 

propriedades e no botão com os três pontos: aparecerá uma caixa de diálogo onde pode inserir as 

variáveis do tubo, mas também texto e números. Caso queira configurar uma espessura, pode 

inserir um traço separador, clicar no botão Variáveis e escolher a espessura Esp. 
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É possível personalizar cada perfil do catálogo usando os botões da barra de ferramentas à direita: 

 

 o primeiro botão na parte superior, com o símbolo +, permite adicionar uma cópia do perfil 

selecionado em último lugar; 

 o segundo botão permite inserir uma cópia do perfil selecionado na mesma posição; 

 o terceiro botão permite excluir os perfis; 

 o quarto botão permite excluir os agrupamentos criados e restaurar a organização padrão 

da tabela. Pode criar agrupamentos usando o filtro que se encontra nas colunas. Por 

exemplo, pode filtrar todos os perfis com uma certa espessura: movendo o mouse na 

coluna específica, aparece o clássico símbolo do filtro, que permite selecionar um ou mais 

valores entre aqueles presentes na lista. Por exemplo, selecionando a espessura de 1,00 

mm, serão visualizados todos os perfis com essa espessura; marcando também a 

espessura de 1,20 mm, serão visualizados ambos. 

 

O agrupamento pode resultar até da combinação de critérios diferentes, simplesmente 

arrastando as colunas na barra vazia superior: por exemplo, arrastando a coluna da 

espessura, obterá um primeiro agrupamento com base na espessura. Arrastando também a 

coluna de diâmetro interno, obterá um subgrupo.  
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Ao clicar no quarto botão, todos os agrupamentos presentes serão eliminados. 

 O último botão é apenas informativo, permitindo abrir a legenda dos parâmetros 

representados nas colunas. 

É possível modificar os valores dos parâmetros, tanto para os perfis já presentes no catálogo como 

para aqueles adicionados depois: basta clicar na célula, digitar o novo valor e pressionar a tecla 

"Enter" do teclado para confirmar. Os parâmetros que definem o tamanho do perfil (espessura e 

diâmetro interno / externo para formas circulares, base e altura interna / externa para formas 

retangulares) são interdependentes: se um deles for alterado, o outro será recalculado. 

Esses parâmetros permitem obter automaticamente a superfície da secção interna — sendo, 

portanto, um parâmetro não modificável, como o valor da massa do tubo — calculada com base 

nas dimensões definidas e do valor da Massa Volúmica que se vê na caixa de ferramentas das 

propriedades referente ao material utilizado. 

 

Os parâmetros que não dependem das dimensões do perfil podem ser personalizados — como, no 

caso de uma entidade Duto (ar), o espaçamento entre parafusos. 
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Na parte superior há uma prévia da seção do tubo escolhida com base no material e perfil 

selecionados, ladeada por informações sobre Título, Descrição, Material E Regulamentos, 

associado por padrão a cada material, mas editável atuando na caixa de ferramentas de 

propriedades à direita da janela do editor, clicando nos campos relevantes. 

 

A caixa de ferramentas contém todas as propriedades referentes ao tubo selecionado; clicando no 

campo Material, por exemplo, o menu suspenso permite escolher entre vários materiais para o 

tubo. 

 

Nos campos a seguir é possível inserir o Especificar material, os valores de Rugosidade ele 

nasceu em Coeficiente de rugosidade, também é possível definir o Rigidez escolhendo no 

menu relativo entre Rígido, Semi rígido e Flexível, apenas propriedade figurativa, que não 

afeta o modelo do objeto. 

 

Na seção "Geometria", poderá configurar a "Densidade volúmica" em [kg / m3]. Ela será 

atualizada automaticamente dependendo do material selecionado, mas poderá ser editada 

manualmente. 

Já o campo "Tipologia" permite alterar a forma do perfil, escolhendo entre Retangular e 

Circular. Dependendo da forma que foi selecionada, o catálogo mostrará as dimensões e um 

corte. 
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Se se dispõe de uma ficha técnica ou de outro arquivo parecido, poderá vinculá-lo ao modelo MEP 

clicando no campo Documentos anexados na última seção dos Anexos. Clicando no botão com 

os três pontos, abre-se uma caixa de diálogo onde adicionar um novo arquivo ou até um link. 

A subseção JUNÇÕES (AUTOMÁTICAS) consta de Curva, Junção em T e Transição 

configurados para o duto, que serão gerados automaticamente usando o modo SmartMEP. É 

possível editá-los clicando no botão com os três pontos e escolhendo nas bibliotecas as junções do 

duto que será conectado. 

 

As alterações na biblioteca de Projetos podem ser feitas também na biblioteca de Usuário, 

lembrando que, no caso de entidades MEP já desenhadas, elas não sofrerão alterações, sendo que 

as alterações concernirão apenas as entidades que serão desenhadas a partir desse momento. 

2 - Adicionar uma nova tubulação 

Tanto na biblioteca de Projeto como na biblioteca de Usuário, é possível adicionar novos tubos e 

dutos customizados. A partir do Navegador, abra a biblioteca de Projeto ou Usuários e a subseção 

de interesse: "INSTALAÇÕES MECÂNICAS" ou "INSTALAÇÕES ELÉTRICAS". 

 

Abra a pasta referente ao tipo de tubo: pressão, drenagem e ventilação no caso de instalações 

mecânicas; tubulações, canaletas e eletrocalhas no caso de instalações elétricas. Por exemplo, 

imaginamos adicionar um novo duto de ar. 

Abrindo a pasta que conterá o novo item, clique nela com o botão direito do mouse e escolha as 

opções Adicionar e Elemento. 
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Isso cria um novo catálogo, com um perfil básico que poderá ser personalizado ainda mais. No 

campo Título, poderá adicionar o nome da tubulação — por exemplo, “Tubo de aço inoxidável” — 

e, pressionando a tecla Enter, a ficha será atualizada. 

 

Ainda é possível adicionar uma Descrição — por exemplo, Duto em AÇO INOXIDÁVEL com seção 

circular para distribuição de ar —, Marca, Modelo e, possivelmente, Norma. 
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Na seção Características, pode escolher o material entre aqueles presentes por padrão e 

atualizar todas as informações técnicas. 

 

No campo Rigidez você deixa o tipo de tubulação Rígido; se, por outro lado, o tubo tiver uma 

certa deformabilidade, você pode escolher entre Semi rígido E Flexível. Esta propriedade fica 

como dado técnico e não afeta o modelo. 

Na seção Geometria, é definida automaticamente a densidade volúmica com base no material 

escolhido. O campo Tipologia permite escolher uma forma: neste caso, Circular. 

 

Por padrão, o catálogo mostra apenas uma dimensão do perfil, que pode ser personalizada 

dependendo da seção que deseja usar no desenho. Por exemplo, definindo um diâmetro interno 

de 300 mm, e deixando a espessura de 1,00 mm, será obtido automaticamente o diâmetro 

externo. Configuramos o espaçamento entre parafusos de 3,00 m, ou 3.000,00  mm. Daí, 

adicionamos todas as dimensões que utilizaremos no desenho, usando os botões da barra de 

ferramentas à direita do catálogo. 

 

Por exemplo, para inserir perfis com diâmetros internos de 350 e 400 mm, clicamos no botão + e 

adicionamos duas novas linhas ao catálogo. Personalizamos os perfis adicionados, indicando seus 

diâmetros e quaisquer outros parâmetros. 
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No caso de uma nova tubulação, antes de usar o modo SmartMEP na modelagem, será 

necessário configurar junções automáticas compatíveis com o perfil e material escolhidos. Abrindo 

as bibliotecas poderemos pesquisar as junções a serem ligadas à tubulação, desde que sejam 

compatíveis com seu perfil. 

 

Caso não encontre a junção desejada, pode criá-la na biblioteca — como fizemos no caso de dutos 

de ar — e associá-la ao tubo. 

Por exemplo, no caso de junções automáticas de aço inoxidável (não presentes na biblioteca 

geral), basta abrir a pasta JUNÇÕES e, a pasta da junção em questão. Da mesma forma, para 

inserir uma transição, clique com o botão direito do mouse na pasta Transições e você escolhe o 

caminho do comando Colocar > Elemento / Item do menu. 

 

Isso abre o editor da nova transição, onde poderá personalizá-la com base na tubulação à qual 

será ligada. Como no caso do duto, pode atribuir um Título, uma Descrição e assim por diante. 
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Pode escolher o material compatível com aquilo atribuído à tubulação: neste caso, aço inoxidável. 

Na seção Geometria, é possível associar à transição um Comprimento ou um Ângulo alfa para 

calcular o comprimento da junção, mostrado na coluna. 

 

Dependendo dos perfis que se deseja gerar, é possível criar vários tipos de curvas com diferentes 

combinações de perfis em [A] e [B]. Por exemplo, é possível obter uma junção com um perfil 

circular em [A] e retangular em [B], ou vice-versa, se for prevista uma ligação com um duto de 

forma retangular. A pré-visualização da junção mostra as customizações feitas. 

No exemplo, os perfis [A] e [B] são ambos circulares. Lembrando que não é necessário inserir no 

catálogo as dimensões da junção que será utilizada no desenho, pois o modo SmartMEP 

dimensiona automaticamente as junções com base nos conectores dos perfis aos quais estão 

atribuídos. As junções assim geradas no desenho serão inseridas automaticamente também na 

biblioteca do projeto. 

 

O mesmo procedimento pode ser repetido para os outros conectores. Na pasta Curvas, você pode 

adicionar um novo elemento e customizá-lo. No caso, vamos editar o Título, em "Curva de aço 

inoxidável", escolhendo Aço inoxidável do campo Material e configurando um perfil Circular. 
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Faça o mesmo no caso de junção em T, criando um novo elemento e modificando 

apropriadamente as suas propriedades na caixa de ferramentas. Como no caso de transições, 

também no caso de junções em T é possível modelar os dois perfis [AB] e [C] com formas 

diferentes, de acordo com a necessidade. No nosso exemplo, imaginamos atribuir a forma circular 

tanto ao duto principal como à derivação.  

 

Voltando ao duto modelado, poderá configurar como padrão as junções automáticas que acabou 

de criar. Clicando no campo Curva e, em seguida, no botão com os três pontos, será aberta a 

biblioteca de Projeto, em que escolher a curva recém-criada e associá-la ao duto. 

 

 

Realize as mesmas ações no caso de uma junção em T, selecionando "Junção em T de aço 

inoxidável" da biblioteca de Projeto. Finalmente, selecione a "Transição em aço inoxidável" no caso 

de transições. 
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O duto, editado com essas configurações, poderá ser compartilhado com outros usuários do 

Edificius, publicando-o na biblioteca online de objeto BIM mediante o botão Publicar. 

 

Para inserir no desenho a entidade criada, selecione o objeto Duto (ar), clique nos três pontos da 

caixa de ferramenta à direita, abra a biblioteca de Projeto e selecione o "Duto de aço inoxidável” 

modelado. 

 

Uma vez selecionado o elemento da biblioteca de Projeto, a caixa de ferramentas de propriedades 

mostrará os dados previamente configurados: o campo Duto corresponde ao Título, o campo 

Tamanho mostra os perfis, o campo Junções (automática) as escolhas feitas. 

 

Para adicionar uma junção maior ou menor do trecho de duto já traçado, pode escolher a opção 

Tamanho selecionado a partir da biblioteca proposta na modelagem da junção. Isso cria 

automaticamente as junções entre perfis de tamanho diferente: no caso, uma curva e uma 

transição. 
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Selecionando a transição, na caixa de ferramentas de propriedades poderá ler todas suas 

propriedades, incluindo seu Título (“Transição de aço inoxidável”) e seu Material. Os perfis dos 

conectores [A] e [B] são criados automaticamente com base nas dimensões dos conectores dos 

dutos, até se eles ainda não existem na biblioteca de junções. Isso é o grande diferencial do modo 

SmartMEP. 

 

Ao selecionar a curva, a caixa de ferramentas de propriedades mostra todas as propriedades que 

foram configuradas, como no caso das transições. Isso inclui o Título (“Curva de aço inoxidável”) 

e o Material.  

Utilizando o comando Romper no duto, será criada uma junção. A partir dela, poderá modelar 

mais uma entidade Duto (ar), de tamanho diferente; isso resulta em uma junção em T. 
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A junção em T assim obtida é aquela que foi criada na biblioteca anteriormente e configurada no 

duto.  

 

Lembrando que as junções automáticas podem ser editadas tanto atuando no tipo de entidade 

(voltando ao editor da biblioteca de Projeto) quanto individualmente, em cada duto que você 

deseja modelar, configurando suas características na caixa de ferramentas de propriedades. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 6 

 

Objetos paramétricos MEP 

1 - O configurador paramétrico de objetos MEP 

Os elementos acessórios, equipamentos e terminais podem ser customizados em seus 

parâmetros geométricos e técnicos, portanto, são chamados de objetos paramétricos MEP.  

Abra o menu Desenho e selecione um desses elementos: por exemplo, Acessório (pressão). O 

campo Modelo da caixa de ferramentas à direita mostra três botões com funcionalidades 

parecidas com aquelas de tubos e junções, mas algumas pequenas diferenças no botão +. 

 

Embora sua função seja a mesma (criar e adicionar um novo objeto à biblioteca de objetos BIM 

PROJETO), neste caso o botão + lança a criação por meio de um assistente guiado que permite 

obter um modelo personalizado.  

Ao clicar no botão +, aparece um menu com três opções de criação de modelos: 

 o ícone de engrenagem permite criar o objeto MEP a partir dos presentes na biblioteca 

GERAL.  

 

 O segundo botão permite criar um objeto MEP a partir da importação de um modelo 3D. 

 A varinha mágica permite criar um objeto MEP a partir de um bloco 3D inserido 

anteriormente no ambiente arquitetônico. 
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Ao clicar no primeiro botão, abre-se o configurador paramétrico do objeto MEP, que permite criar 

o modelo em duas etapas.  

A primeira etapa mostra uma lista das categorias contidas na biblioteca PROJETO. Selecionando 

uma das categorias, à direita será mostrada uma lista dos tipos de objetos pertencentes a ela, 

seu título e uma pré-visualização. 

 

Optamos por selecionar a Coletores e o tipo Coletor coplanar fundido monobloco, e 

passamos à etapa sucessiva. 

A etapa 2/2 exibe a pré-visualização do elemento com algumas etiquetas que indicam a posição de 

seus conectores. Por se tratar de um ambiente 3D, é possível orbitar o objeto usando o botão 

direito do mouse ou usar o usar o zoom para visualizar seus detalhes. 
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O canto superior direito exibe categoria e tipo de objeto selecionado, e a seção Tipo de objeto 

lista todos os modelos disponíveis para o objeto selecionado: no caso do coletor coplanar 

fundido monobloco, os parâmetros que definem o modelo são o diâmetro nominal (DN) das 

conexões de entrada/saída e o diâmetro nominal da derivação.  

Neste caso, particularmente, dois modelos possuem o mesmo valor no diâmetro nominal de 

entrada/saída, mas conectores de gênero diferentes (macho/fêmea). 

Selecionamos um modelo com diâmetro nominal de entrada/saída igual a 25 e derivação de 

gênero macho com DN igual a 20: ao selecioná-lo, a pré-visualização e os demais parâmetros 

serão atualizados automaticamente. Observe que, embora alguns parâmetros técnicos não afetem 

a exibição do modelo 3D, eles servem para classificar o objeto e serão particularmente úteis nas 

fases posteriores do projeto, ou até na redação do orçamento. 

Por exemplo, poderemos configurar a pressão máxima [bar] igual a 12, talvez em conformidade 

com a ficha técnica do produto. Caso queira especificar outras propriedades além das presentes 

nesta seção, clique no botão com os três pontos ao lado do campo Propriedades para inserir 

novas propriedades. 

 

O modelo personalizado será armazenado na biblioteca PROJETO, disponível para ser inserido no 

desenho. A diferença de outros elementos MEP, como tubulações e dutos, os elementos 

paramétricos não permitem a atribuição manual de um tipo de sistema, pois o elemento adquirirá 

automaticamente o sistema do elemento ao qual estará conectada. 

 

A seção Características, campo Modelo, mostra o nome da instalação escolhida (coletor 

coplanar fundido monobloco), o parâmetro característico (DN 25x20 m) e outros critérios 

relevantes, como o número de derivações. 
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Clique no campo Âncora para editar a posição da alça no objeto BIM, antes e depois de inseri-lo 

no desenho. O campo Âncora pode ser utilizado como uma alternativa às teclas F5 e F6 do 

teclado, e torna-se particularmente útil nos casos em que o objeto possua vários conectores. 

 

O modelo mostra alguns cubos vermelhos em seus conectores. Ao selecionar um deles, para 

enganchar a alça, ele torna-se amarelo. Clique no tique verde para finalizar a configuração. 

Após ter finalizado a configuração, o elemento será automaticamente colocado na biblioteca 

PROJETO, sem necessariamente ter que inseri-lo no desenho. Para verificar sua inserção na 

biblioteca PROJETO, clique nos três pontos perto do campo Modelo: a biblioteca PROJETO 

conterá os elementos MEP previamente criados, que ficam guardados nela até se tiverem sido 

excluídos do desenho. 
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Clique em qualquer ponto da área de desenho para inserir o modelo. Clique mais uma vez para 

fixá-lo no ponto desejado. 

 

Ao selecionar o objeto, são mostradas as etiquetas de seus conectores e a alça para 

deslocamentos e rotações rígidas. 

 

A caixa de ferramentas à direita mostra todas as propriedades do objeto selecionado e, na seção 

INSTALAÇÃO, aparece o novo campo Conector. 

Ao selecionar um conector, o campo mostrará a instalação que ele herdou do elemento MEP ao 

qual foi conectado; caso não haja nenhum, o campo mostrará o valor <nenhum>. 
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Dependendo do conector selecionado, a subseção CONECTORES mostrará gênero, tipo e 

dimensão externa do conector. 

 

A seção Geometria exibe os parâmetros geométricos que definem o modelo: neste caso, o DN 

entrada/saída, o DN derivação, a distância entre eixos [mm] e o número de derivações 

(n.x2). 

 

Por último, a seção Dados técnicos contém os parâmetros técnicos que editamos no 

configurador paramétrico: neste caso, o valor da pressão máx. [bar] que configuramos igual a 

12,00.  

 

 

 

 

 



116 

2 – Criar um novo objeto MEP importando o modelo 3D de um arquivo 

A segunda opção disponível para criar um novo objeto MEP é importar o modelo 3D de um arquivo 

externo. 

Abra o menu Desenho e selecione um acessório ou equipamento. Clique no botão + próximo do 

campo Modelo e selecione a opção Criar um novo objeto MEP importando o modelo 3D a 

partir de um arquivo.  

 

Primeiramente, clique no botão Procura arquivos para escolher o arquivo que deseja importar. A 

janela sucessiva exibirá uma pré-visualização do objeto importado: poderá visualizá-lo em 

perspectiva, orbitando com o botão direito do mouse ao longo de suas linhas ortogonais (verde 

para o eixo Y e vermelha para o X). Uma esfera vermelha simboliza a interseção entre os dois 

eixos. 

As três seções na parte inferior mostram a vista frontal, vista de cima e vista lateral direita. 
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A seção à direita permite inserir alguns dados gerais (nome e tamanho, comprimento, largura, 

altura): esses valores são preenchidos automaticamente a partir da representação gráfica do 

objeto. É possível editar essas dimensões e, se o campo Manter Relação estiver marcado, ao 

editar uma dimensão as outras serão redimensionadas automaticamente. O botão Reset permite 

restaurar os dados padrão do modelo. 

É possível configurar uma rotação e um ponto de inserção para o objeto. 

Quanto à rotação, é possível escolher entre Girar 90° e Rotação livre. 

A opção Ponto de inserção permite posicionar os eixos X, Y e Z. 

 

Após essa fase, é possível selecionar uma categoria e um tipo de objeto parecido com aquele que 

se deseja inserir. As categorias e os tipos propostos são os disponíveis na biblioteca PROJETO; 

neste caso, escolhemos a categoria de geradores a combustão e o tipo caldeira de chão com 

ecrã. 
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Em seguida, é possível definir as características do objeto, lembrando que a edição desses 

parâmetros não afetará a representação gráfica do objeto. 

 

A última fase é dedicada à modelagem dos conectores, sua inserção e/ou edição. Ao clicar no 

botão Adicionar conector, será possível adicionar um novo conector no objeto e configurar suas 

propriedades. 
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Ao clicar no botão Fim, o objeto importado do arquivo está disponível para ser inserido no 

desenho, tanto em 3D quanto em um nível. 

 

Na caixa de ferramentas de propriedades do elemento adicionado, será possível encontrar todos 

os parâmetros e configurações atribuídos ao objeto durante a fase de modelagem.  
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3 - Criar um novo objeto MEP convertendo um bloco 3D arquitetônico 

A última das três opções disponíveis para gerar um objeto MEP permite criar um objeto MEP 

através da conversão de um bloco 3D arquitetônico. 

Esta característica permite identificar um bloco 3D no modelo arquitetônico (lavatório, fogão, 

chuveiro, etc.) e criar um novo objeto MEP a partir dele.  

Imaginemos criar um objeto MEP convertendo o bloco 3D de um chuveiro: abra o menu Desenho 

e escolha o elemento Terminal hidrossanitário da última linha (Equipamentos e Terminais).  

 

Clique no botão + perto do campo Modelo e escolha a última opção, Criar um novo objeto 

MEP convertendo um bloco 3D arquitetônico. 

 

Clique no ícone da varinha mágica. 
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No modelo, os blocos 3D disponíveis para a conversão serão destacados de amarelo. Ao passar o 

mouse neles, esses objetos tornam-se vermelhos. 

 

Ao clicar em um desses blocos (no caso, o chuveiro), avançaremos ao segundo passo da criação 

guiada, e será necessário selecionar a categoria e o tipo de um objeto parecido com o que está 

sendo gerado. 

 

A terceira etapa permite configurar os dados característicos do objeto. 
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Na etapa seguinte, a última, é possível inserir e/ou modificar os conectores, preenchendo os 

campos título, descrição, marca, modelo e regulamentos. 
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Ao clicar no botão Adicionar conector, ativa-se a possibilidade de configurar os conectores na 

entidade MEP que está sendo modelada, o que permitirá que eles sejam conectados dentro do 

projeto. 

 

Os conectores podem ser posicionados em pontos específicos do objeto, configurando sua forma 

e perfil, bem como outros parâmetros geométricos e informativos. 

Após finalizada a configuração, o recém-criado bloco MEP ficará exatamente no mesmo ponto de 

seu bloco 3D originário, mas, por ser um objeto MEP, conterá novos parâmetros e dados e será 

possível conectá-lo às outras entidades. 
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O novo elemento é adicionado à biblioteca PROJETO, na seção Blocos 3D. 

 

 

Sua ficha na biblioteca mostrará uma vista de cima, o bloco 2D nos níveis bidimensionais e a 

vista principal do bloco 3D, orbitável. 

A caixa de ferramentas das propriedades mostra algumas informações e características editáveis: 

ao clicar no botão com os três pontos do campo Editar modelo, é possível alterar o tamanho do 

objeto e seu posicionamento no desenho. A seção Materiais, por outro lado, permite associar um 

material diferente às várias componentes do modelo; no caso de chuveiro, por exemplo, base de 

chuveiro e vidro. 
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Após finalizar as alterações, a entidade disposta no modelo será reajustada de acordo com as 

novas configurações. 

4 - Editar o elemento 

Na caixa de ferramentas das propriedades, o segundo botão do campo Modelo permite realizar 

alterações em um objeto MEP. 

 

Ao clicar nele, abre-se o editor da biblioteca de objetos BIM PROJETO.  

No centro da janela, é exibida uma pré-visualização do objeto em 3D. É possível girá-lo e visualizar 

seus conectores. À direita, é possível editar as propriedades do objeto, suas características, 

geometria, dados técnicos, materiais e anexos. 
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Ao clicar no campo Modelo, são propostas três ações. 

 

Ao optar por Modificar dados, será possível editar os dados do elemento, lembrando que as 

alterações serão feitas em um objeto MEP resultante de um objeto 3D não paramétrico. Por ser 

resultante de um objeto não paramétrico, observe que as alterações das propriedades geométricas 

não afeterão a exibição em 3D do objeto. 
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Ao optar pela segunda opção, Modificar modelo, é possível voltar a escolher outro objeto da 

biblioteca PROJETO. 

 

A terceira e última opção é Substituir geometria do arquivo, ou seja, a possibilidade de 

substituir o modelo 3D do objeto MEP por outro modelo 3D importado em qualquer formato, sem 

que isso modifique os dados característicos do objeto. 

Primeiramente, procure o novo arquivo que se deseja importar. 
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Após tê-lo escolhido, será exibida uma pré-visualização do modelo 3D. À direita, é possível atribuir 

um título e editar as dimensões do modelo importado, e deslocar os eixos do modelo e definir seu 

ponto de posicionamento. 

 

Na sequência, é possível inserir ou editar os conectores do modelo. 
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5 - O editor da biblioteca de objetos BIM PROJETO 

Ao clicar no campo Modelo, será aberto o editor do elemento, ligado à biblioteca PROJETO. 

Em sua barra superior, encontra-se a opção Abrir na Biblioteca, que abre o perfil do objeto MEP 

na biblioteca PROJETO. 

 

A parte esquerda mostra a hierarquia de pastas da biblioteca, a parte central exibe uma pré-

visualização do modelo 3D, e a parte direita exibe suas propriedades. 
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A barra de ferramentas superior contém comandos para edição e exportação do modelo. Os 

últimos comandos (Modelagem sólida, Modificar conectores e Modificar modelo) mostram 

várias opções de edição do objeto. 

 

Ao optar pela opção Modificar conectores, é possível inserir e/ou modificar os conectores do 

elemento. 

 

À direita, encontram-se algumas informações editáveis relativas ao elemento MEP: Título, 

Descrição, Marca, Modelo, Norma.  

Os conectores já presentes são exibidos em azul. Ao selecionar um, á direita serão mostradas 

algumas informações. 
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O campo Posição mostra as coordenadas do conector no espaço; é possível editá-las digitando 

novos valores. 

O campo Identificação mostra o código do conector mediante uma letra, não editável.  

No caso em que um objeto possua A, B, C e D e excluíamos o conector B, os conectores C e D 

serão renomeados como B e C para manter a ordem alfabética correta. 

O campo Conector permite escolher seu gênero (fêmea, macho, flange, liso). 

 

Por padrão, todos os novos conectores possuem o gênero fêmea, e uma característica forma de 

anel. Ao editar o gênero, a forma do conector muda: por exemplo, escolhendo um conector do 

tipo flange, ele terá a forma de um disco com um furo central.  

O campo Forma permite escolher entre as opções pontual ou superfície. 

 

A primeira opção atribui a forma selecionada ao conector e faz com que a conexão seja possível 

apenas no ponto específico em que o conector foi posicionado; a segunda opção faz com que a 

conexão seja possível em uma área maior. Ao optar pela segunda opção, vários campos da seção 

ao lado serão excluídos, por não serem aplicáveis a um conector de superfície. 

 

No caso em que se opte por um conector pontual, o campo tipo perfil permite atribuir-lhe uma 

forma (circular ou retangular). 
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Além disso, é possível configurar vários parâmetros como espessura, base e altura externa para 

um perfil retangular; espessura e diâmetro externo para um perfil circular. 

Para adicionar um conector ao elemento MEP, clique no botão Adicionar conector.  

 

Os snaps facilitam a colocação do conector no objeto. 

Com o primeiro clique, o conector será exibido em transparência, com a forma e o perfil que foram 

definidos. O segundo clique posiciona o objeto no ponto escolhido. 

 

No caso de um conector de superfície, a área identificada será colorida de amarelo; o conector 

pontual, por outro lado, será de cor azul e sua forma corresponderá ao perfil escolhido nas 

configurações.  

Por padrão, o ponto de posicionamento do conector está em seu centro de gravidade, lembrando 

que será possível girá-lo usando as teclas F7 e F8 do teclado, ou também a alça.  

Clicando em Modificar modelo, será possível editar o elemento selecionando outro modelo entre 

os disponíveis na biblioteca GERAL e definindo suas configurações. 
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É possível editar os valores ao lado mas, ao preencher o campo com um valor fora do limite, uma 

mensagem alertará sobre o erro, lembrando os intervalos limites. 
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Ao final das alterações, a entidade disposta no modelo apresentará as alterações realizadas. 
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6 - Selecionar o elemento da Biblioteca de Objetos BIM  

O terceiro botão ao lado do campo Modelo permite abrir as bibliotecas de objetos BIM para 

selecionar um elemento diferente. 

 

Da mesma forma, no caso de uma entidade de conexão, o mesmo botão para abrir as bibliotecas 

se encontra no campo Tubulação ou Duto. Será possível escolher um material diferente daquele 

atribuído por padrão e, no caso de dutos, também formas do perfil diferentes. 
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É possível escolher a Biblioteca de onde selecionar o objeto a partir do menu suspenso que é 

mostrado na parte superior. Optando pela Biblioteca de Projeto, no caso de um objeto paramétrico 

MEP, são propostos todos os elementos que pertencem à sua categoria.  

Os perfis da biblioteca de Projeto são atualizados com a simples seleção das entidades, até se se 

optar por não inserir o perfil no desenho ou por apagá-lo em seguida. Desta forma, a Biblioteca de 

Projeto acompanha dinamicamente as escolhas feitas durante a modelagem das entidades MEP, 

atualizando-se progressivamente com as seleções e configurações feitas.  

Selecionando a opção Editar, será aberto o editor do elemento selecionado. 

 

 

Clicando no botão Abra a biblioteca online, abre-se a Biblioteca de objetos BIM Online, 

onde estão disponíveis as galerias gratuitas de Instalações Mecânicas. 
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Abrindo um perfil da biblioteca online, conseguirá visualizar seu modelo e suas propriedades e 

baixar o arquivo em formato Edificius. 
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O objeto baixado é adicionado automaticamente à Biblioteca de Projeto, como as outras entidades 

MEP modeladas para o projeto em questão. Ele pode ser posicionado imediatamente no desenho e 

conectado a outros objetos.  

Para configurá-lo, seguiremos os mesmos passos já apresentados nos outros casos. Selecionando 

a entidade, abre-se a caixa de ferramentas Propriedades para fazer as alterações nos devidos 

campos. 

 

A janela da Biblioteca Objetos BIM propõe uma pré-visualização de cada objeto MEP e o 

identificador de quem o compartilhou. Aliás, a Biblioteca Online é compartilhada com todos os 

usuários do programa, que poderão publicar o perfil de um objeto MEP personalizado ou baixar 

perfis criados e publicados por outros. 

A home da Biblioteca Online permite escolher entre as categorias Tubos em pressão e 

Equipamentos e filtrar por categoria de entidade. 

 

Além disso, é possível consultar o perfil do autor de uma entidade MEP na biblioteca online e ter 

acesso aos demais objetos criados pelo mesmo autor. Também pode organizar os perfis dos 

objetos da biblioteca online de acordo com diversos critérios: mais vistos, mais baixados, mais 

atualizados ou os mais recentes. 
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7 - As conexões de um objeto MEP 

Por meio dos conectores dos objetos MEP, é possível realizar conexões com outras entidades ou 

inseri-los na rede de uma ou mais instalações. 

 

Qualquer entidade MEP possui por padrão conectores pontuais ou de superfície. Entretanto, pode-

se sempre adicionar mais conectores mediante o editor que mostramos antes. 
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Como exemplo, imaginamos adicionar ao modelo duas entidades diferentes: selecionamos o objeto 

Equipamento do grupo de Instalações Mecânicas e o objeto Caixa de passagem do grupo de 

Instalações Elétricas. 

    

Quanto aos conectores, o primeiro elemento possui por padrão conectores pontuais, enquanto a 

caixa de passagem é concebida para abrigar conexões de superfície.  

É possível configurar os conectores tanto nos níveis bidimensionais como no 3D. 

No entanto, observe-se que os níveis exibirão apenas os conectores visíveis daquele ponto de 

observação, enquanto a vista 3D permite orbitar em volta do objeto e visualizar todos seus 

conectores. 

Para adicionar conectores a um objeto MEP na vista 3D, deve-se primeiro escolher o perfil do 

tubo/duto ou outra entidade. Observe-se que a instalação ao qual o tubo pertence será 

automaticamente transmitida ao objeto MEP ao qual o tubo é ligado. 

Aproximando-se ao objeto MEP que desejamos conectar, aparecem alguns círculos — ou 

superfícies — verdes nos pontos onde é possível realizar a conexão. Os círculos são chamados de 

snaps e indicam os conectores onde é possível realizar ligação, embora não deem indicações 

quanto à compatibilidade da conexão. 
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Ao posicionar o cursor sobre um conector livre — tanto pontual como de superfície — o snap 

torna-se amarelo e permite que seja realizada a conexão, apenas com um clique do mouse.  

 

Ao clicar no snap circular amarelo, é proposta a escolha entre Tamanho mais adequado para o 

conector selecionado e Tamanho selecionado a partir da biblioteca. 

No primeiro caso, se a entidade escolhida não for apta à conexão, uma mensagem de erro avisará 

da incompatibilidade. Se, pelo contrário, a entidade for compatível, o software detectará 

automaticamente o tipo de conexão e será proposta uma régua para definir o comprimento. 

Escolhendo o Tamanho selecionado a partir da biblioteca, será proposta uma entidade de 

conexão escolhida do menu Desenho, que poderá ser configurada ulteriormente em seguida. Se 

a dimensão do perfil de conexão não for a mesma do conector, o software colocará 

automaticamente as necessárias transições ou junções. 

 

Neste caso, a direção do tubo é determinada pela orientação do conector e, portanto, não serão 

propostas as funcionalidades para traçar o tubo. Após ter modelado o primeiro trecho da conexão, 
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poderá utilizar o cubo direcional e o transferidor para proceder em uma direção diferente e, graças 

à modalidade SmartMEP, as junções necessárias serão inseridas automaticamente. 

 

 

Para ativar o cubo direcional e o transferidor, deverá clicar na área amarela de um conector de 

superfície. Essas ferramentas atuam de forma totalmente parecida com o traçado de conexões no 

3D: o cubo permite traçar o tubo ao longo de um dos planos paralelos às suas faces e passantes 

pelo ponto inicial escolhido para a conexão, enquanto o transferidor permite definir direção e 

sentido no plano identificado. 
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Com um clique do mouse, poderá fixar o tubo na 

direção e no sentido escolhidos e, com a régua, 

poderá definir seu comprimento. 

Alternativamente, pode traçar a conexão até outro 

ponto disponível, para conectar vários objetos. 

Também neste caso, os snaps azuis auxiliam o 

desenho, mostrando pontos de referência ou linhas 

no modelo. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 7 

 

Os comandos da barra de ferramentas superior 

1 - Menu Visibilidade 

A barra de ferramentas superior possui o comando Visibilidade, em que escolher se exibir ou 

ocultar uma ou mais entidades do modelo. 

Os elementos são agrupados por tipo de ambiente: Arquitetônico, Terreno, Instalações mecânicas 

e Instalações elétricas. É possível exibir/ocultar entidades tanto no ambiente ARQUITETÔNICO 

como no ambiente MEP, nas plantas bidimensionais ou no 3D. 

 

Ao pensar, por exemplo, em um projeto que combina tanto a parte de arquitetura como a de 

instalações, é evidente como a possibilidade de gerenciar várias opções de exibição torna-se uma 

valiosa ajuda. 

Ao selecionar um elemento MEP no ambiente ARQUITETÔNICO, o elemento será destacado em 

verde e uma mensagem avisará que ele pertence a outro ambiente. Nesse caso, será possível 

configurar apenas algumas das suas propriedades, excluindo a sua geometria. 
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Ao clicar no ícone de um elemento, ele será ocultado da exibição; para deixá-lo novamente visível, 

clique de novo no mesmo ícone. 

 

O campo Tipos de vista fornece uma lista de estilos de exibição pré-definidos. É possível 

configurar um estilo de exibição personalizado clicando em Adicionar vista (visibilidade ativa). 

A nova exibição será salva como um template. 
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O campo Ocultar níveis permite escolher os níveis da estrutura a exibir. Vale observar que, ao 

escolher ocultar um certo nível, todos os elementos pertencentes a ele serão ocultados também. 

 

O campo Ocultar IFC permite gerenciar a visibilidade dos modelos IFC presentes no projeto. 

 

Ao selecionar um ou mais elementos do desenho, serão ativados mais três campos:  

Ocultar entidades selecionadas ocultará apenas o(s) elemento(s) selecionado(s) no modelo 

Ocultar entidades NÃO selecionadas deixará visíveis o(s) elemento(s) selecionado(s), ocultado 

todos os restantes 
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Ocultar tipos de entidades selecionadas ocultará todos os elementos do mesmo tipo que o(s) 

elemento(s) selecionado(s) 

 

O campo Cor instalações permite exibir a cor das entidades MEP no desenho, lembrando que as 

cores foram configuradas na seção Dados INSTALAÇÕES e que, caso não tiver tido alguma 

configuração, a cor padrão será aquela de seu material.  

O campo Ocultar tipos instalações mostra a lista de todos os tipos de instalações presentes no 

modelo e permite ocultá-las individualmente ou simultaneamente. Igualmente, o campo Ocultar 

instalações mostra a lista de instalações. 

A opção Visibilidade invertida reverterá as escolhas feitas anteriormente, visualizando apenas 

as entidades que foram ocultadas. Todos os outros elementos, deixados visíveis, serão exibidos de 

cor cinza e em transparência. 

2 - Seção Comandos 

Ao selecionar um elemento do desenho, a barra de ferramentas superior mostra vários comandos: 

um deles é o comando Distância, concebido como um auxílio no posicionamento dos elementos. 

 

Marcamos a opção Distância e selecionamos um elemento a ser colocado no desenho. O primeiro 

clique colocará um ponto de referência, a partir do qual será ativada uma linha azul. A linha azul 

acompanha o movimento do elemento, medindo a distância entre o ponto de referência e o ponto 

em que desejamos colocar o elemento. Alternativamente, é possível digitar o comprimento com o 

teclado. 
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É possível realizar mais de uma medição de forma continuativa, apenas mantendo pressionada a 

tecla A. 

 

Ao selecionar uma tubulação ou duto já presente no desenho, é possível ativar o comando 

Quebrar. 

 

A tubulação/duto será dividida no centro, inserindo automaticamente uma junção entre os dois 

segmentos iguais. É possível deslocar a junção, e editar o comprimento dos dois segmentos, 

utilizando a seta cinza ou digitando um valor com o teclado. 

 

É possível partir da junção para traçar mais segmentos do duto; os demais segmentos serão 

vinculados ao precedente mediante uma junção em T, criada automaticamente graças ao modo 

SMART MEP. 

Posicione-se na junção e clique no snap azul para ativar o cubo direcional e o transferidor, úteis 

para traçar adequadamente o novo tubo e enganchá-lo no precedente. 
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Após ter escolhido direção, sentido e comprimento, e desde que o campo SMART MEP estiver 

marcado, o programa gera automaticamente uma junção em T, respeitando as configurações 

fornecidas na seção Junções (automáticas) do duto. Se o campo SMART MEP não estiver 

marcado, não será possível gerar automaticamente a junção, podendo haver conexões incorretas.  

Se quiser que o segundo trecho da tubulação/duto possua tamanho e/ou material diferente, clique 

no snap azul para visualizar duas opções: Tamanho mais adequado para o anexo 

selecionado e Tamanho selecionado do catálogo. 

 

Neste caso, além da junção em T, também será inserida uma junção do tipo Transição, caso for 

necessário.  
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3 - Uso das Magnetic Grid 2D e 3D 

Ao abrir o menu Desenho é possível selecionar a seção de gráfica 2D, que contém várias grades 

de construção do tipo retangular, radial, retangular duplo, triangular. 

As grades facilitam a inserção dos elementos no desenho e, portanto, são particularmente eficazes 

no caso de entidades dispostas com uma certa regularidade.  

Observem que as grades podem ser inseridas apenas nos níveis bidimensionais, e não no 3D. 

 

Ao selecionar uma grade magnética (por exemplo, retangular), abre-se uma janela para configurar 

o número de linhas e colunas que compõem a grade e a distância (metros) entre as linhas 

horizontais e verticais. A numeração de linhas e colunas é progressiva e, por padrão, numérica; 

todavia, é possível personalizar a classificação para deixá-la alfanumérica, e também modificar a 

descrição das linhas. 

Clique no desenho para colocar a grade e utilize os snaps ou as teclas F5 ou F6 do teclado para 

deslocar o ponto de enganchamento da grade. 

 

É possível gerenciar a exibição de algumas propriedades da grade magnética como, por exemplo, 

as etiquetas com títulos e medições das linhas. 
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Para voltar a editar a grade, clique no campo Editar 2D MG da caixa de ferramentas ao lado ou 

do barra de ferramentas superior. 

 

 

Como para qualquer elemento, as grades estão vinculadas a um nível e possuem um delta. Ao 

passar o mouse na grade, serão destacados snaps de cor azul claro. Ao clicar neles, será possível 

deslocar rigidamente o elemento mediante a clássica alça. 
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Ao selecionar um segmento, ele torna-se azul e é possível alterar suas dimensões e seu ângulo de 

inclinação. 

      

Além disso, é possível realizar algumas operações nele, como editar seu comprimento, adicionar 

ou excluir linhas, dividir a linha em mais de um segmento ou uni-la à linha sucessiva.  

   

Uma vez que a grade tiver sido configurada, é possível utilizá-la para agilizar a inserção de 

elementos: por exemplo, imaginamos inserir um ponto de luz. 

Para finalizar a inserção do elemento, selecione-o a partir do menu e clique no comando MG2D ou 

MG3D, a segunda que esteja trabalhando nos níveis bidimensionais ou no 3D. 

 

Utilize a varinha mágica para passar o mouse em cima da grade e um ponto de luz será colocado 

em cada pontos de interseção das linhas da grade. 
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Observe, então, que o intuito da grade magnética é agilizar a inserção de objetos localizados em 

distâncias regulares e repetitivas. Utilize a grade para realizar as conexões elétricas: selecione a 

entidade Canaleta do menu Desenho e clique no comando MG3D. 

          

Passe o mouse na grade e os elementos serão posicionados automaticamente ao longo da grade. 

 



154 

Prossiga inserindo adequadamente todos os demais componentes para obter conexões completas 

e corretas dentro da rede do sistema elétrico. 

 

 

4 - Comandos especiais MEP 

A barra de ferramentas superior contém vários comandos específicos para elementos MEP. 

 

Essas opções podem ser ativadas para todas as entidades de conexão do tipo rígidas: tubulações, 

dutos, canaletas e eletrocalhas, enquanto não é possível utilizá-las no caso de elementos não 

lineares, ou seja, flexíveis e corrugados.   

A primeira opção disponível é Inclinação automática: ao selecionar um trecho não 

perfeitamente vertical, os elementos serão reposicionados de forma a obter declives constantes. 
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Há três opções de inclinação: automático, de A para B, de B para A. 

 

Nesses últimos casos, é possível atribuir um valor percentual à inclinação, em positivo ou negativo, 

digitando o valor do teclado ou editando-o com as setas laterais.  

A opção não é disponível para tubulações desenhadas em vertical. 

 

 

A segunda opção, disponível apenas no ambiente tridimensional, é Replicar 

caminho, para criar um ou mais caminhos paralelos ao selecionando e configurar 

sua direção e offset. 
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Para utilizar esta funcionalidade, devem-se selecionar trechos de uma tubulação já criadas, 

prestando atenção para que não haja pontos “desvinculados”. 

 

O comando Replicar caminho não se limita a executar um simples Copiar & Colar, realizando 

uma verdadeira remodelagem dos trechos de partida e adaptando-os ao novo espaço. 

Primeiramente, deve-se indicar a direção do caminho replicado e, para isso, é mostrada uma 

circunferência graduada. Ao mover o cursor do mouse próximo ao centro da circunferência, é 

possível deslocar-se por ângulos de 90°, passando a variações de 45°, 15° e 5° ao se aproximar 

ao perímetro externo da circunferência, e até décimos de um grau fora dela. 
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Após ter configurado a direção, uma régua permite configurar a distância entre réplicas, ou 

seja, a distância entre cada uma das “cópias”. 

 

Após ter definido o valor do intervalo entre as 

cópias, a régua servirá para fixar o número de 

cópias que se pretende modelar.  

Deslocando-se ao longo da régua, é exibido o ponto 

de posicionamento de cada cópia, com base no 

intervalo de distância configurada anteriormente. 
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A terceira opção, Unir, ativa-se pressionando a tecla Shift e selecionando, ao mesmo tempo, dois 

elementos de conexão unidos por uma junção. 

 

A junção é excluída e os dois trechos formam um único segmento. 

 

O quarto comando, Conectar, pode ser utilizados em dois segmentos de uma tubulação/duto não 

diretamente conectados entre sim, mas para os quais exista um ponto de intersecção dos eixos. 
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Se as interseções dos eixos se cruzarem, os dois segmentos serão unidos por meio de uma junção, 

que será posicionada no ponto médio da intersecção de seus eixos. 

O último comando, Desconectar, pode ser utilizados apenas no caso de dois segmentos de uma 

tubulação/dutos já unidos por uma junção. O comando produzirá dois segmentos separados. 

 

 

A última funcionalidade, Conexões em erro, executa um diagnóstico das conexões modeladas de 

forma incorreta e pode ser ativado tanto nos níveis bidimensionais como no 3D. 

 



160 

 

Há dois tipos de erro: o círculo laranja identifica os conectores de entidade MEP aos quais não foi 

associada outra entidade, ou as conexões não feitas corretamente. 

O triângulo amarelo com um ponto de exclamação representa dois tipos diferentes de 

erros: 1) entidades MEP sem conectores que não estiverem conectadas a outras 

entidades e 2) tentativas de conexão entre entidades MEP pertencentes a instalações 

diferentes.  

Imaginamos selecionar uma tubulação, associado a um sistema de Adução Quente, e conectá-lo a 

outra tubulação do mesmo sistema (lembrando que, ao deixar o valor <automático> no campo 

Nome, a segunda tubulação adquirirá automaticamente o mesmo sistema da primeira). Esse é um 

exemplo de modelagem correta. 

 

Por outro lado, supomos que a segunda tubulação pertença a um sistema diferente, como Adução 

Fria. Apesar de conseguir realizar a conexão no modelo, o diagnóstico identificará um erro na 

conexão. 
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Clique no triângulo para obter mais informações sobre o tipo de erro: Entidade sem conexões 

e Erro conexão instalações, cujas descrições contêm os códigos dos elementos errados. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP  

Aula 8 

 

Funcionalidades MEP nas pranchas 

1 - Pranchas gráficas 

Uma das opções presentes no menu à esquerda é o comando Pranchas gráficas. 

 

O comando contém várias opções para criação de plantas baixas, plantas, cortes, elevações, vistas 

em corte isométrico, desenhos CAD nos formatos DWG e DXF. 

Vale lembrar que, embora as pranchas possam ser criadas apenas no ambiente ARQUITETÔNICO, 

elas exibirão todos os elementos MEP presentes no projeto.  

É possível adicionar etiquetas e legendas (menu Desenho, seção Gráfica 2D) e associá-las às 

entidades MEP. 
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A primeira opção permite criar uma planta. Selecione o objeto do menu Desenho e clique uma 

vez na área em que deseja posicioná-la. 

 

Clique uma segunda vez para colocar a planta em um ponto e definir seu offset e título. 

 

A planta será adicionada à lista. 

 

É possível escolher visualizar e/ou ocultar alguns dos elementos presentes na planta. À direita, a 

caixa de ferramentas das propriedades possui duas abas, Propriedades e Gráfica. 
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Clique em Gráfica para configurar a visibilidade dos vários elementos MEP. 

 

O primeiro campo, Cor INSTALAÇÕES, permite atribuir uma cor aos objetos MEP presentes na 

planta (por camada, instalação ou material).  

O campo Entidades visíveis permite escolher se exibir as entidades abaixo do corte ou acima 

do corte. Observe-se que, em ambos os casos, é possível definir um nível de intensidade, para 

uma representação na planta mais ou menos intensa. 

Por outro lado, a aba Propriedades permite algumas configurações genéricas, como o Título da 

prancha, sua Numeração (progressiva e não editável) e seu fator de escala. 

 

Além das plantas, podem-se criar cortes: abra o nível bidimensional que pretende cortar e 

selecione o elemento homônimo do menu Desenho. 
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O primeiro clique serve a fixar o ponto inicial e a traçar uma linha, enquanto o segundo clique 

confirma a linha traçada. 
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Após ter traçado a linha de corte, é possível alterar sua orientação e posição. 

 

O corte recém-criado será adicionado ao grupo homônimo do navegador. 

 

Os cortes exibem também os objetos MEP eventualmente contidos neles. 
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2 - Legendas 

O menu Desenho, em sua seção Gráfica 2D, permite também a inserção de Legendas. As 

legendas podem ser inseridas tanto nos níveis bidimensionais como nas pranchas gráficas. 

No caso de elementos MEP, é possível atribuir-lhes a legenda objetos MEP, legenda 

instalações MEP e a legenda símbolos MEP. 

 

Ao optar por inserir uma Legenda objetos MEP, é possível selecionar o tipo de objeto para o 

qual criar uma nova legenda ou, alternativamente, escolher um dos modelos pré-definidos. 

 

Poderá voltar a editar a legenda também posteriormente, clicando nela com o botão direito do 

mouse e escolhendo a opção Editar, ou clicando no comando homônimo da barra de ferramentas 

superior.  
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É possível adicionar e/ou excluir colunas, configurar uma coluna para conter texto ou imagens, 

deslocar colunas e personalizá-las em termos de fonte, um título e uma descrição. 

 

A opção Variáveis mostra uma lista de parâmetros, agrupados por categoria, que podem ser 

inseridos nas colunas. 
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No caso de uma coluna do tipo imagem, é possível configurar sua pré-visualização e tamanho. 

 

Para inserir uma nova legenda de objetos MEP, pode-se escolher entre as opções Nova legenda 

(vazia) e Legenda (padrão). Ambas dispõem de um menu suspenso em que selecionar o tipo 

de objeto para o qual gerar a legenda. 

 

Os objetos são listados em ordem alfabética e incluem todas as categorias de objetos MEP 

disponíveis, tanto do grupo Instalações mecânicas como do grupo Instalações elétricas.  
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Ao optar por uma legenda padrão, será inserida uma tabela com três colunas: Descrição, Imagem, 

Dimensão/Características. 

 

A caixa de ferramentas das propriedades da 

legenda permite editar várias 

características. 

O primeiro campo, Atualização, permite 

escolher se eventuais alterações ou 

acréscimos às entidades do projeto deverão 

ser registradas na legenda de modo 

Automático ou Manual. 
 

Na seção ESTRUTURA E DADOS, o primeiro campo escolhe se a tabela deverá mostrar todas as 

entidades da categoria selecionada presentes no projeto ou apenas as presentes no nível/prancha 

gráfica em que a legenda foi inserida.  
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Marcando o campo Aplicar filtro e configurando um critério, será possível ocultar algumas 

entidades da legenda em favor de outras que cumpram os critérios de seleção definidos.  

 

A Legenda instalações MEP pretende representar todas as instalações previstas para o projeto 

em questão, de acordo com as configurações da lista de instalações. 

 

Uma tabela desse tipo é composta por quatro colunas: Cor, Nome, Tipo e Fluxo (permite 

escolher entre fluxo de entrega ou retorno). 
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As linhas da tabela serão tantas como as instalações do projeto, incluindo o fluxo duplo — para as 

instalações que o preveem — e a instalação do tipo Nenhum, presente por padrão na lista de 

instalações. 

 

A tabela das instalações é ordenada alfabeticamente e dividida nas duas categorias, instalações 

mecânicas antes e instalações elétricas depois. Apenas no caso de instalações elétricas, a caixa de 

ferramentas possui propriedades adicionais, ou seja, os campos Instalações e Tipo. 

 

O campo Instalações permite escolher se a tabela mostrará todas as instalações presentes no 

projeto ou apenas aquelas visíveis na prancha selecionada e que não tenham sido ocultadas 

mediante o campo Visibilidade da barra de ferramentas superior. 

O campo Tipo permite escolher se incluir todos os tipos de instalações, apenas as mecânicas ou 

apenas as elétricas. 

Por último, o comando Legenda símbolos MEP gera uma tabela com os símbolos de todas as 

entidades MEP presentes no nível e/ou prancha em que a legenda foi inserida. 
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Há dois procedimentos para associar um símbolo a um objeto MEP: 

i. no ambiente INSTALAÇÕES, selecione um elemento e clique no campo Símbolo da caixa 

de ferramentas das propriedades. É possível escolher o símbolo entre aqueles disponíveis 

na biblioteca, configurar as suas dimensões em escala (campo Fator escala), excluí-lo ou 

editá-lo. O símbolo será aplicado apenas ao elemento selecionado. 

 

ii. selecione um elemento e clique no botão central do campo Modelo para abrir o editor 

vinculado à biblioteca de objetos BIM de PROJETO. Ao optar por essa modalidade, o 

símbolo será aplicado a todos os elementos pertencentes à mesma categoria presentes no 

projeto, a diferença da modalidade anterior. 
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Se tiver optado por atribuir o mesmo símbolo a todos os elementos de uma mesma categoria, mas 

quiser editá-lo apenas para um elemento deles, poderá fazê-lo selecionando apenas o elemento 

em questão e clicando no campo Símbolo (cenário i). 

Por padrão, a legenda apresenta os símbolos de todas as entidades presentes no nível/prancha em 

que ela foi inserida. É possível alterar essa configuração clicando no campo Tipo entidade, 

escolhendo se mostrar apenas as instalações elétricas ou apenas as mecânicas.  

 

3 - Etiquetas 

É possível associar etiquetas aos objetos tanto nos níveis bidimensionais como nas pranchas 

gráficas (plantas, cortes, elevações, etc.), e tanto no ambiente ARQUITETÔNICO como no 

ambiente INSTALAÇÕES.  

 



175 

Vale observar que, ao adicionar uma etiqueta no ambiente INSTALAÇÕES, ela será visualizada 

corretamente no ambiente ARQUITETÔNICO, mas não será possível editar todas as suas 

propriedades, e vice-versa no caso do ambiente ARQUITETÔNICO. 

Abra o menu Desenho e sua subseção Grafíca 2D para selecionar as opções Etiqueta MEP ou 

Etiqueta símbolos MEP. 

A inserção de uma etiqueta, e seu posicionamento correto, é facilitada pela identificação dos 

pontos de intersecção na prancha. 

 

O conteúdo da etiqueta pode variar com base no tipo de elemento e em suas propriedades. Após a 

inserção, a etiqueta possuirá um próprio ponto de posicionamento e um balão com as informações 

esperadas, havendo a possibilidade de deslocá-la e redimensioná-la. 

 

Certifique-se de que o campo Ponto de referência esteja marcado, pois, caso não esteja, a 

etiqueta ficará “desvinculada” de qualquer entidade e, portanto, desprovida de conteúdo. 
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O texto mostrado na etiqueta pode ser editado i) clicando no campo homônimo da caixa de 

ferramentas das propriedades, ou também ii) clicando no comando Editar texto da barra de 

ferramentas superior. 

A informação a ser mostrada é escolhida a partir do menu Variáveis e pode mostrar as 

Características do objeto, sua Geometria, Materiais, Dados técnicos, etc.  
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O comando Etiquetar tudo permite escolher se etiqueta todos os objetos MEP presentes no 

desenho, ou apenas aqueles pertencentes a uma das tipologias propostas (todas as Tubulações, 

todas as Junções, todos os Acessórios ou Aparelhos, terminais e dispositivos). 

 

Por último, o comando Etiqueta símbolos MEP permite a representação gráfica dos símbolos 

previamente atribuídos, se houver. 

 

O símbolo mostrado na etiqueta será aquele previamente atribuído ao elemento especifico ou a 

toda a sua categoria, como explicado antes. 

 

Também no caso de etiquetas dos símbolos, é possível modificar ou acrescentar texto mediante os 

dois comandos Texto, da caixa de ferramentas, ou Editar da barra de ferramentas superior. 

Por último, vale lembrar a funcionalidade Etiquetar TODOS, que possui algumas peculiaridades 

no caso de etiqueta de símbolos. Ao clicar nele, aparece a mensagem: “Em algumas entidades 

MEP, não foi ativada a exibição do símbolo. Deseja etiquetar apenas as entidades que exibem 

símbolos?”. 

Esta mensagem refere-se a uma preferência de exibição de cada elemento. 
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De fato, ao selecionar um elemento 

nas vistas 3D ou dos níveis, é possível 

marcar o campo Desenhar símbolo 

para deixar seu símbolo visível.  

Portanto, com relação à mensagem 

do comando Etiquetar TODOS, ao 

clicar em SIM as etiquetas serão 

adicionadas apenas às entidades MEP 

que possuem um símbolo e para as 

quais foi escolhido deixá-lo visível. 

Ao clicar em NÃO, as etiquetas dos 

símbolos serão associadas a todas as 

entidades às quais foi associado um 

símbolo, mesmo se o campo não tiver 

sido marcado. 
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Curso de Treinamento Edificius MEP  

 Aula 9 

 

Orçamento das instalações 

É possível realizar o orçamento das instalações MEP graças à integração entre o Edificius MEP e o 

PriMus.  

Para abrir o ambiente de orçamento, clique no botão na parte inferior da tela. 

 

Será exibida a planilha de orçamento, ladeada pela janela de visualização 3D e um nível. 

O nó Relatórios mostra os relatórios de orçamento e as tabelas de preços. 

 

É possível gerenciar a visibilidade dos elementos que deseja orçamentar a partir do menu 

Visibilidade, tanto nos níveis bidimensionais como no 3D. 
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Utilizando a seleção múltipla, poderá usar o Filtro entidade para destacar um grupo de objetos 

do mesmo tipo e orçamentá-los. 

 

Mediante o Filtro Seleção, é possível criar critérios de seleção ainda mais detalhados, de forma a 

identificar apenas os elementos que atendem a determinados critérios escolhidos.  
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Imaginamos escolher orçamentar todos, e apenas, os tubos multicamada com diâmetro externo 

de 20 mm e pertencentes ao sistema de Adução fria. 

 

Na caixa de ferramentas das propriedades, encontrará a seção Orçamento.  

Para orçamentar um objeto, é necessário selecionar uma entidade ou um grupo de objetos e 

vincular um item da base de preços.  

Clique em Abrir bases de preços  para abrir o banco de base de preços e, na sequência, 

clique no ícone Abrir bases de preços online. 

 

Procure o item de interesse e arraste-o para a seção Orçamento. 

 

Soltando o item da base de preços, será aberta a janela Categorias, em que criar todas as 

categorias necessárias para realizar o orçamento: Super Categorias, Categorias e 

Subcategorias. 
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Na sequência, abre-se a janela do Editor Meta-orçamento, que permite "construir" o item da 

lista de preços. Poderá incluir uma descrição para o objeto, indicar as medidas necessárias para 

orçamentar cada entidade, e estabelecer a fórmula para associar automaticamente a quantidade 

aos elementos. 

 

O orçamento será atualizado automática e dinamicamente sempre que for realizada uma 

alteração, geométricas ou de outra natureza, em qualquer um dos objetos contidos no orçamento. 

É possível associar objetos às categorias e modificar as associações feitas anteriormente. 

 



183 

O orçamento poderá ser visualizado de acordo com as categorias definidas, e será possível 

também visualizar a estrutura das categorias com seu valor. 

 

Por último, é possível imprimir o orçamento e/ou exportá-lo para vários formatos padrão.  
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Curso de Treinamento Edificius MEP 

Aula 10 

 

Exemplos de modelagem de instalações 

1 - Modelagem de um sistema AVAC hidrônico 

A título de exemplo, segue análise da modelagem de um sistema AVAC hidráulico. 

Primeiramente, selecionamos o ambiente de trabalhos INSTALAÇÕES e abrimos a subseção Dados 

INSTALAÇÕES.  

Adicionamos a instalação que pretendemos modelar. 

 

Escolhemos adicionar uma instalação do AVAC hidráulico (aquecimento) com fluxos de 

entrega e retorno, aos quais atribuímos uma cor. 

 

A partir do ambiente de desenho 3D, abrimos o menu Desenho para selecionar a entidade a inserir 

no desenho. Nesse caso, foi escolhido o elemento Equipamento. 
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A caixa de ferramentas das propriedades à direita permite abrir o configurador paramétrico do 

elemento selecionado. Clique no ícone + perto do campo Modelo. 

 

Entre as várias categorias, escolhemos a dos Tanques de Inércia e, no específico, o modelo 

Tanque de inércia pintado engates flangeados. 
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Na próxima etapa, poderemos visualizar o modelo 3D do objeto e configurar suas propriedades.  
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Uma vez concluída a configuração, o objeto pode ser colocado no modelo. 

 

Prosseguimos adicionando uma entidade do tipo Terminal e selecionando o objeto Terminal 

hidráulico. 

 

Neste caso, ao clicar no ícone + perto do campo Modelo, optamos por criar um novo objeto MEP 

importando o modelo 3D de um arquivo existente. 
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O primeiro passo é selecionar o arquivo a ser importado. 

 

Será exibida uma pré-visualização do arquivo escolhido, suas dimensões (adquiridas 

automaticamente com a importação) e o ponto de posicionamento no desenho. 
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Na segunda etapa, é necessário escolher a categoria e o tipo de objeto mais parecido com aquele 

que estamos criando. 

 

Na terceira etapa, são definidos os dados característicos da entidade. 
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Finalmente, os conectores são inseridos em correspondência com as duas conexões, a superior e a 

inferior. 

 

Após tê-lo configurado, o objeto será inserido no modelo. É possível replicá-lo inúmeras vezes. 

Em seguida, modelamos uma entidade do tipo Acessório (pressão). 
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Da categoria Coletores, escolhemos o tipo Coletor coplanar fundido monobloco. 

    

A Biblioteca de Projeto é continuamente atualizada com as entidades modeladas. Ao abrir a seção 

de Instalações Mecânicas, é possível visualizar as pastas de todos os elementos adicionados ao 

modelo.  

 

Traçamos as conexões para criar a rede da instalação.  

A partir do menu Desenho, selecionamos o elemento Tubo (pressão) e adicionamos algumas 

propriedades, como o sistema de aquecimento previamente criado e o fluxo de retorno. 
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Na Biblioteca Geral, escolhemos o tubo AÇO série leve e editamos seu tamanho. 
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Os snaps verdes visíveis no equipamento indicam 

os conectores disponíveis. Ao passar o mouse em 

um dos conectores, ele torna-se amarelo. 

Ao clicar em qualquer um deles, é proposta a 

escolha entre Tamanho mais adequado para 

o conector selecionado e Tamanho 

selecionado a partir da biblioteca.  

Ao optar pela segunda opção, serão mantidas as 

propriedades configuradas pela tubulação e será 

ativada uma régua para definir o comprimento do 

trecho de tubo que está sendo modelado. 

 

 

Se a modalidade SmartMEP estiver ativa, o programa gerará automaticamente uma transição entre 

o conector A e a tubulação. Ao selecionar transição, será possível consultar as suas características 

e ela será adicionada à biblioteca de Projeto, como as demais entidades modeladas.  
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Igualmente, ao traçar um segundo trecho de tubulação, perpendicular ao precedente, o software 

insere automaticamente uma curva entre os dois segmentos. 

 

É possível escolher um material diferente para as transições.  
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Por exemplo, configuramos a tubulação para que a sua junção em T seja automaticamente em 

latão multicamada. 
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É com o mesmo procedimento que podemos traçar as conexões dos terminais hidráulicos. 

Escolhemos uma entidade Tubo (pressão), clicamos em um dos conectores e escolhemos a 

opção Tamanho mais adequado para o conector selecionado. 

 

Será adicionado um tubo do material escolhido e com dimensões DN 15 (1/2'').  

Definimos seu comprimento com a régua. Se necessário, as conexões serão inseridas 

automaticamente. 

 

É possível traçar os tubos até nos níveis bidimensionais, embora com algumas limitações devidas 

ao 2D.  

Na fase de modelagem, poderá alterar o comprimento do tubo a qualquer momento, mesmo se 

ele já estiver conectado a outras entidades ou outros trechos. Para fazer isso, deverá selecionar 

todos os objetos que vinculam o tubo ao longo da direção em questão. Se a seleção múltipla for 
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realizada corretamente, serão mostrados a alça e duas setas azuis indicando a direção onde 

deslocar os elementos para modificar o comprimento do trecho do tubo ao qual estão ligados. 

 

Esta função pode ser ativada tanto no 2D como em 3D. 

 

O conector superior do Radiador pertence ao fluxo de entrega, enquanto o conector inferior 

pertence ao fluxo de retorno. 
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Vamos traçar as conexões do acessório. Selecionamos um tubo de Aço série leve, e escolhemos a 

opção Tamanho mais adequado para o conector selecionado. Agora, adicionamos um 

Acessório (pressão) do tipo Válvula de esfera com borboleta DN 15. 

 

Traçaremos o tubo horizontalmente e, depois, perpendicularmente, obtendo assim uma junção 

automática do tipo Curva.  

Uma vez que o traçado será igual nas demais derivações, poderemos aproveitar a funcionalidade 

Replicar caminho. 

 

Um útil diagnóstico de erro consegue detectar os pontos desprovidos de conexão, conectados 

incorretamente, ou casos em que uma tubulação possua fluxos de entrega e retorno diferentes. A 

mensagem de erro incluirá os códigos de identificação dos objetos em questão. 
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Adicionando todas as entidades necessárias e traçando as conexões, realizaremos a modelagem 

completa de um sistema AVAC hidráulico. 
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2 - Modelagem de um sistema AVAC pneumático 

A título de exemplo, segue a modelagem de um sistema AVAC pneumático.  

Adicionamos uma nova instalação à lista (AVAC PNEUMÁTICO ventilação), uma cor para os 

fluxos de entrega e retorno, e um nome.  

 

      

A primeira entidade da instalação será um Equipamento, que adicionaremos importando o modelo 

3D de um arquivo existente. 

Após ter importado o arquivo, selecionaremos a categoria e o tipo. 
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Escolhemos o modelo com vazão nominal de 1000 m3/h. 

 

Por último, inserimos os devidos conectores (quatro frontais, um lateral para ligação elétrica e um 

para drenagem), e adicionamos o objeto no desenho. 
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Em seguida, selecionamos a entidade Terminal pneumático da linha Equipamentos e Terminais 

e modelamos o objeto graças ao configurador paramétrico. 

    

    



203 

Pressione as teclas F7 e F8 para girar o objeto no desenho e posicioná-lo na direção mais 

apropriada. 

 

Em seguida, abrimos o menu Desenho novamente para selecionar a entidade Acessório (ar). 

 

Neste caso, queremos criar um novo objeto MEP convertendo um bloco 3D arquitetônico. 
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Utilizando a varinha mágica, algumas entidades arquitetônicas no desenho serão coloridas em 

amarelo. Selecionamos uma entidade para convertê-la. 

 

 

Selecionamos a categoria Filtros e o elemento Dispositivo de filtragem monobloco, com vazão 

nominal de 300 m3/ h. Por último, inserimos um conector.  
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Ao final da configuração, a entidade arquitetônica previamente selecionada será convertida em um 

objeto MEP com todas as propriedades esperadas. 

Prosseguimos com a modelagem da instalação, traçando as conexões entre as entidades inseridas. 

Escolhemos a entidade Duto (ar) com perfil retangular e tamanho de 300x200 e lhe atribuímos a 

instalação Ventilação e o fluxo de entrega. 
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Para conectar o duto ao conector circular do objeto Unidade de recuperação modelado 

anteriormente, devemos configurar a transição do duto para que aceite uma junção circular-

retangular. Na caixa de ferramentas das propriedades do duto, abrimos a subseção Junções 

(automáticas) e, em seu campo Transição, configuramos o tipo “Chapa galvanizada 

circular/retangular”. 

 

Clicando no snap amarelo que aparece em um dos conectores frontais da Unidade de 

recuperação inserida anteriormente, traçaremos um trecho do duto, e a transição será inserida 

automaticamente. 

      

Selecionando a transição, poderá visualizar seus parâmetros (atribuídos automaticamente para 

cumprir os requisitos de conexão), e seu perfil será adicionado automaticamente na Biblioteca. 
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O duto pode ser traçado tanto no 3D como nas vistas bidimensionais, lembrando que, nesse caso, 

haverá algumas limitações. 
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Graças ao diagnóstico, é possível detectar quaisquer erros de conexão entre entidades. 

 

Os pontos não conectados corretamente são identificados por um círculo laranja.  

Caso haja uma conexão entre dutos com fluxos de entrega/retorno diferentes, o diagnóstico 

detecta um erro de conexão, e sua descrição mostrará a mensagem Instalações diferentes 

entre as conexões das entidades e os IDs dos objetos em questão. 

 

Colocando todas as entidades necessárias e traçando as conexões, conseguimos finalizar o projeto 

de um sistema AVAC pneumático. 
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3 - Modelagem de um sistema elétrico 

A título de exemplo, segue análise da modelagem de um sistema elétrico. 

Adicionamos uma nova instalação à lista (ELÉTRICO), uma cor e um nome.  

 

O menu Desenho contém vários elementos para modelagem de um sistema elétrico.  

Imaginemos adicionar o elemento Medidor de energia; para fazê-lo é necessário clicar no 

primeiro ícone da linha Equipamentos e dispositivos e configurá-lo mediante o configurador 

paramétrico. 
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Escolhamos a categoria Medidor de energia elétrica e o elemento Medidor de energia 

monofásico com potência contratada de 3.0 kW. 

    

Inserimos o elemento no modelo. 

 

Selecionamos o elemento Quadro elétrico da linha Acessórios e quadros e editamos as suas 

propriedades mediante o configurador paramétrico. 

 

Escolhemos um Quadro de distribuição de embutir com número de módulos igual a 12x1 e 

inserimos o objeto no desenho. 
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Cada módulo possui por padrão uma Placa cega, que pode ser substituída por elementos 

diferentes escolhidos na biblioteca de objetos BIM. 

No caso do primeiro módulo, escolhemos substituir a sua placa cega por um Interruptor 

magnetotérmico de 4 módulos. 
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Fazemos o mesmo no módulo sucessivo, escolhendo um Interruptor magnetotérmico 

diferencial de 4 módulos.  

Cada um dos dois interruptores diferenciais será configurado para gerenciar uma linha de fonte de 

alimentação. 

 

Na sequência, adicionamos as entidades Caixa de luz. 

 

Escolhemos uma caixa de luz de embutir com número de módulos igual a 3x1.  

    

Posicionamos a caixa em um delta de 1,00 m. 
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É possível personalizar a placa de caixa de luz selecionando um perfil diferente na biblioteca. Por 

padrão, a caixa de luz é composta por 3 módulos, cada um com sua placa cega. 

 

Nesse caso, optamos por substituir o módulo central por um botão ON/OFF. 

 

Adicionamos mais uma caixa de luz embutida com módulos 3x1. Desta vez, pretendemos inserir 

uma tomada, portanto, optamos por configurá-la com um delta de 40 cm. Selecionamos um 

módulo e abrimos a biblioteca de objetos BIM. No caso, optamos por uma Presa italiana 

bipasso.  

Para o arranjo da linha telefônica, colocamos uma caixa de luz embutida com 1 módulo no mesmo 

delta de 40 centímetros, e adicionamos uma Tomada de telefone. 
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Ao inserir uma nova entidade Caixa de luz, escolhemos a categoria Torres de tomadas e o tipo 

Minicoluna de duas faces, com 4 módulos por lado. 

     

Posicionamos o objeto e personalizamos os módulos de ambas as faces da torre. 

 

Adicionamos ao modelo todos os pontos de tomada e os interruptores necessários. 

 

Em seguida, colocamos os objetos Pontos de luz com o auxílio da funcionalidade Magnetic Grid 

2D (grade magnética), que permite colocar automaticamente várias entidades do mesmo tipo em 

distâncias regulares. 
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Abrimos o menu Desenho e selecionamos o elemento Elétrico da linha Equipamentos e 

Dispositivos. Em seguida, clicamos no botão MG3D. 

         

 

Um elemento Ponto de luz será colocado em cada ponto de intersecção entre linhas e colunas da 

grade. Nesse caso, há seis linhas e duas colunas, por um total de doze pontos de 

intersecção/entidades. 
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Desmarcando a visibilidade para a entidade Magnetic Grid 2D (seção Visibilidade), a grade 

será ocultada para deixar visíveis apenas os objetos Pontos de luz. 

 

Podemos configurar os pontos de luzes, escolhendo a tipologia ponto de luz suspenso circular 

com potência absorvida de 17W. 
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Prosseguimos adicionando ao projeto várias caixas de passagem. 

Abrimos o menu Desenho e selecionamos o elemento Caixas e Poços. 

 

Abrimos o configurador paramétrico para escolher uma Caixa de passagem de embutir que 

colocamos na parede na cota de 2,5 metros. 

    

Ao lado, adicionamos mais uma caixa de passagem de embutir — circular, dessa vez — para 

ligação à rede telefônica. 

Voltando ao configurador paramétrico, escolhemos novamente a categoria Caixas de passagem 

e o tipo Caixa de passagem à vista com tampa de pressão. Posicionamos o objeto no 

desenho, perto da caixa inserida anteriormente, mas, dessa vez, em uma cota de 2,8 metros. 
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No contexto de um sistema elétrico, as entidades predispostas para conexão são tubulação, 

flexível, canaleta e eletrocalha.  

Abrimos o menu Desenho e selecionamos o elemento Tubulação (elétrica). 

 

A caixa de ferramentas de propriedades mostrará informações sobre a entidade escolhida e, 

editando os campos específicos, será possível modificar o modelo, a dimensão, as junções e os 

conectores. Também será possível associá-la a um sistema: no caso, aquele elétrico. 

 

O método para traçar as tubulações elétricas é completamente parecido com o caso já visto para 

tubulações mecânicas: a superfície que pode abrigar as conexões torna-se verde; quando se 

tornar amarela, é possível clicar nela para desenhar o primeiro trecho da tubulação.  
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Serão propostos um cubo direcional e um transferidor, para escolher o plano e a direção em que 

traçar a conexão, e uma régua para definir seu comprimento. 

 

Para traçar o segundo trecho da tubulação em uma direção diferente, o software adicionará 

automaticamente uma entidade de conexão (Curva) para conectar os dois segmentos 

corretamente, desde que o modo SmartMEP esteja ativo. 

Tomamos como exemplo a situação da imagem abaixo, em que modelamos um tubo de 16 mm de 

diâmetro da caixa de passagem até o quadro de distribuição. 

 

É possível utilizar as setas para alterar o comprimento de uma ou mais seções da tubulação 

elétrica. 

O diagnóstico verificará se todas as conexões foram realizadas corretamente. 
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Conectamos as várias caixas de passagem entre si. 

 

Modelamos uma tubulação elétrica que conecte também as tomadas e os interruptores. 

 

Abrimos o menu Desenho e selecionamos a entidade Canaleta para traçar as conexões entre a 

caixa de passagem à vista e os pontos de luz. 

 

Na caixa de ferramentas de propriedades, escolhemos o elemento com dimensões de 40x10. 
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Com um primeiro clique do mouse poderemos começar a traçar o duto, sempre com o auxílio de 

cubo direcional, transferidor e régua. 

 

É possível utilizar os snaps azuis no desenho (pontuais ou lineares) tomando como referência 

tanto as entidades do grupo de instalações quanto do grupo arquitetônico. 

 

Ao traçar a conexão, poderemos dispor de funcionalidades inteligentes presentes na barra de 

ferramentas superior, como Romper, Replicar caminho, Unir, etc. 

 

Graças ao modo Smart MEP, os acessórios necessários serão inseridos automaticamente ao traçar 

a conexão. 

 



222 

Para conectar a minicoluna colocada no chão, escolhemos uma entidade Flexível (elétrico). 

 

Abrimos o campo Tamanho para escolher o modelo com diâmetro de 20 mm. 

 

Começamos a traçar o flexível a partir da caixa de luz. Movemos o cursor do mouse próximo da 

sua base e, quando a superfície se tornar amarela, clicamos nela para fixar o primeiro ponto do 

flexível. Com a ajuda dos snaps azuis lineares, estendemos o flexível até pegar no chão e atingir a 

base da minicoluna. 

Após tê-lo fixado, clique nele com o botão direito do mouse, ou no botão Editar da barra de 

ferramentas superior, para editar seu perfil. 
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É possível conectar a entidade Flexível à ligação elétrica dos aparelhos: por exemplo, uma 

Entidade de recuperação de calor incluída em um sistema de Ventilação.  

 

É possível a qualquer momento ativar ou desativar a visibilidade de outros sistemas, até para 

individuar possíveis inconsistências ou cruzamentos entre os vários sistemas. 
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Por exemplo, neste caso, um trecho da canaleta se cruza com um difusor circular colocado 

anteriormente no sistema de ventilação. 

 

Portanto, remodelamos o trecho em questão. 

 

Além disso, lembramos que é uma boa prática ativar o diagnóstico de conexões com erro, na barra 

de ferramentas superior, para detectar as conexões não realizadas corretamente. 

 



225 

Ao término da modelagem e do traçado das conexões, todos os objetos utilizados serão 

automaticamente acrescentados à Biblioteca de Projeto, que acompanha dinamicamente a 

modelagem. 

 

O sistema elétrico assim modelado é perfeitamente integrado ao contexto arquitetônico e aos 

outros sistemas. 
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