
AUTODESK REVIT MEP

DESCRIÇÃO
O software Autodesk Revit®, é uma ferramenta paramétrica de modelação tridimensional para
Arquitetura, Engenharia (Estruturas e MEP) e Construção. Permite a modelação de acordo com a
metodologia BIM, bem como a centralização de um projeto inteiro num único modelo, desde a
arquitetura às especialidades necessárias à construção de um edifício. Toda a sua modelação bem
como a utilização de elementos paramétricos, permite uma sintonia global entre todos os
elementos constituintes do modelo, proporcionando alterações automáticas em todo o projeto de
forma rápida, minimizando assim erros de projeto.

OBJETIVOS
Nesta formação, os formandos ficarão aptos a desenvolver projetos de redes (MEP – Mechanical
Electrical and Plumbing) em ambiente 3D utilizando a ferramenta Autodesk Revit®, bem como a
visualizar e alterar o modelo e suas partes constituintes. Ao longo da formação serão
desenvolvidos modelos, visando a aplicação de todos os conhecimentos.

PRÉ-REQUISITOS
Conhecimentos do sistema operativo Windows na ótica do utilizador.

DESTINATÁRIOS
Arquitetos, engenheiros, desenhadores, projetistas, designers e todos os profissionais da área da
construção.

DURAÇÃO
24 HORAS

VALOR
265,00 €

LOCAL
Rua Poeta Bocage 11 A, Telheiras, Lisboa.



PROGRAMA 

- Configurações iniciais de projeto e opções especificas; 
- Ligação de ficheiros de Arquitetura e Estruturas (Revit) por link como referência externa; 

- Cópia e monitorização de elementos do projeto de Arquitetura; 

- Modelação de elementos construtivos de MEP Redes (tubagem e elementos hidráulicos); 

- Criação e utilização de Assemblies para pormenorização de peças; 

- Criação e edição de pormenores, detalhes 2D, textos, dimensões e Tags; 

- Deteção de interferências entre Modelos de Arquitetura e Estruturas e Modelo MEP; 

- Criação e extração de desenhos de MEP; 

- Criação de tabelas automáticas de quantidades de elementos e tubagens; 

- Interoperabilidade do Revit MEP com o CYPE Plumbing e Water (exemplo prático); 

- Criação e opções especificas para template MEP;

Criação de objetos Revit

- Criação de objeto simples para Revit (família Revit) como um interruptor ou quadro; 
- Edição e criação de parâmetros dimensionais no objeto criado. 


