
 

 

Projeto elétrico em BIM com o Ampère Profissional e EGlink 

 

 

 

• Partida de motor síncrono na modalidade direta, 

estrela-triângulo ou com soft starter; 

• Gerenciamento das características das soft starters; 

• Definição dos elementos auxiliares para dispositivos 

de proteção com atribuição de esquemas funcionais; 

• Geração dos esquemas funcionais associados aos 

elementos auxiliares dos dispositivos; 

• Transformadores de medição e proteção TC, TP e TO; 

• Escolha dos TC, TP e TO com verificação da saturação 

para os TC e TO; 

• Análise dinâmica de todos os tipos de corrente de 

falha (Ik, Ik’, Ik” e Io) com o objetivo de verificar a 

saturação do TC / TO; 

• Barramento em quadros de acordo com a norma CEI 

UNEL 01433; 

• PE de usuários terminais conectados ao aterramento 

local; 

• Impressões gerais do multiprojeto; 

• EGlink: configuração dos parâmetros de projeto; 

• EGlink: reconhecimento dos eletrodutos, canaletas e 

eletrocalhas definidas no Revit; 

• EGlink: atribuição dos parâmetros para o roteamento 

dos cabos; 

• EGlink: cálculo do percurso ideal dos cabos nos 

condutos e determinação do comprimento dos 

cabos; 

• EGlink: determinação da seção de ocupação dos 

cabos; 

• EGlink: cálculo do adensamento com o destacamento 

em cores no Revit; 

• EGlink: anotações dos percursos dos cabos no Revit; 

• EGlink: coeficiente de adensamento e dados dos 

usuários contidos em vários trechos. 

 

 

 

 

O avanço de projetos baseados na tecnologia BIM no mundo, exige 

uma revisão do método de abordagem para o dimensionamento 

correto de uma rede elétrica, mesmo que para determinados 

sistemas possam ser considerados simples, à primeira vista; também 

exige o uso de ferramentas que sejam versáteis, completas e acima 

de tudo, simples de usar, desenvolvidas por especialistas do setor 

para auxiliar profissionais que trabalham dia a dia no 

desenvolvimento de projetos. 

Para aqueles que enfrentam projetos em ambiente BIM com o Revit, 

o EGlink (interface BIM integrada no Ampère Profissional) fornece 

novos recursos no desenvolvimento de projetos. 

 

 
 

Nesta fase, os projetos no BIM são normalmente usados, até o 

momento, para instalações e construções relevantes, de modo a 

compensar a carga adicional do desenvolvimento de um projeto com 

uma documentação completa e multidisciplinar, que pode suportar 

as fases de construção, gerenciamento e manutenção do trabalho. 

Para esse fim, dada a complexidade da rede a ser desenvolvida, pode 

ser utilizado de modo proveitoso o fracionamento funcional, que 

permite utilizar o potencial da gestão de multiprojetos do Ampère 

Professional. 

O EGlink 2020 também apresenta uma série de configurações iniciais 

do projeto que permitem uma interpretação correta do modelo BIM 

do Revit e o gerenciamento de situações elétricas que às vezes são 

típicas, mas que ainda não foram desenvolvidas no Revit. 
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Funções, zonas e gerenciamento de vários arquivos de projeto associados ao Ampère 

Em projetos de dimensões consideráveis, o projetista pode precisar distinguir várias áreas funcionais no mesmo projeto e 

organizar os usuários do modelo do Revit em vários arquivos de projeto do Ampère, visando permitir o gerenciamento de 

multiprojetos no Ampère. Como solução para essa necessidade, o EGlink utiliza o conceito de função e zonas funcionais. 

A função representa o critério de agregação de elementos elétricos que serão elaborados e dimensionados no mesmo arquivo 

de projeto do Ampère; dentro do mesmo arquivo de projeto do 

Ampère, o projetista pode definir várias zonas funcionais. 

A definição de funções e zonas permite ao operador filtrar os 

elementos do modelo do Revit por função e zonas funcionais. 

Você pode gerenciar vários arquivos de projeto do Ampère 

relacionados ao mesmo projeto do Revit, definindo várias funções, 

uma para cada arquivo do Ampère relacionado.  

Após a escolha do projeto Ampère que será desenvolvido, o 

projetista pode usufruir de todas as funções do EGlink para 

modificar, atualizar, refazer os projetos relacionados e manter a 

sincronização bidirecional entre o projeto Revit e todos os arquivos 

de projeto do Ampère associados. A lista suspensa Função, 

presente na barra de ferramentas, permite alternar rapidamente 

de um arquivo de projeto para outro. 

 

Compatibilidade com o Revit e novas janelas de configurações 

O EGlink 2020 é compatível com o Revit MEP 2017 e Revit 2018, 2019, 2020. As configurações podem ser acessadas através dos 

ícones na barra de ferramentas do EGlink e na barra multifunções do Revit. As opções são recolhidas por guias selecionáveis, 

conforme descrito abaixo. 
 

Geral 

A seção de configurações gerais fornece a possibilidade de alterar o percurso de salvamento dinâmico diretamente do aplicativo 

EGlink; de fato, é possível mover todo o conteúdo da pasta do projeto EGlink para uma local especifico. 

Nesta seção, você pode definir o modo de representação dos circuitos na árvore de usuário: compactado ou extenso. 

Esta opção determina como os circuitos de energia elétrica identificados no projeto do Revit são interpretados e representados 

primeiro na árvore de usuário do Revit e no arquivo do Ampère relacionado. 

 

Fornecimento 

Os dados de fornecimento que podem ser configurados são: tipo (Baixa 

ou Média tensão), nome, tensão, frequência, sistema elétrico e 

correntes de curto-circuito. 

O fornecimento é definido automaticamente em média ou baixa tensão, 

de acordo com a tensão máxima do equipamento presente no Revit. 
 

Funções – Zonas 

O EGlink permite gerenciar vários arquivos de projeto do Ampère 

relacionados ao mesmo projeto do Revit. A caixa de diálogo Funções 

e zonas permite que o operador defina novas funções (arquivos 

Ampère) com cada uma das quais várias zonas podem ser associadas. 

Funções e zonas relacionadas são encontradas nas duas listas suspensas da barra do EGlink. Para atribuir uma função 

específica (zona), basta que o operador selecione a opção apropriada na lista suspensa Funções (Zona), em seguida, 

selecione um nó na árvore de usuários do Revit e execute o comando Atribuir função (Atribuir zona) disponível no menu 

contextual; dessa maneira, o usuário selecionado e todos os usuários a jusante recebem a função (zona) desejada. 
 

Proteções 

O tipo de proteção padrão usada na criação do projeto Ampère relacionado pode variar de acordo com o tipo de usuário: quadro 

geral (quadro Revit), linha de saída (circuito Revit), interruptor de luz. Os padrões propostos são respectivamente MT (Disjuntor 

Termomagnético), MT e n.p., (não presente). 
 

Renomear 

A seção Renomear permite definir a modalidade de identificação (sigla) dos usuários do circuito. 

• Nome da carga (padrão): o nome do usuário do circuito coincide com o valor contido no parâmetro Nome da carga. 

• Número do circuito: o nome do usuário do cabo coincide com o número associado ao circuito elétrico detectado; 
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• Número do circuito - Nome da carga: composição das duas opções anteriores. 

 

A escolha da opção Número do circuito habilita duas outras opções que permitem, respectivamente, armazenar o conteúdo do 

parâmetro Revit Nome da carga na Denominação 1 do usuário do Ampère e/ou liberar o nome dos usuários do circuito dos 

parâmetros Nome da carga (Nome do usuário no cabo não vinculado). 

 

Instalação cabos 

O EGlink 2020 permite realizar a escolha do método de instalação do cabo 

a ser instalado dentro de tubulações e eletrocalhas. Pode ser especificado 

a ocupação e adaptações e selecionar o método de instalação dos cabos 

padrões para eletrodutos, canaletas (canaletas Revit) e ao ar livre (na 

ausência de eletrodutos) 

Os métodos padrões são os seguintes: 

• Instalação em dutos: 3 unip. s/isolado em eletrodutos circular sobre a parede [CEI-UNEL 35024/1 (PVC-EPR); ABNT NBR5410 

(PVC/EPR)] - Unipolar; 

• Instalação em eletrocalha: 12 unip. /isolado c/s isolamento em bandejas não perfuradas [CEI-UNEL 35024/1 (PVC-EPR) ABNT 

NBR5410 (PVC/EPR)] - Unipolar; 

• Instalação ao ar livre: 11 multip. c/s isolamento sobre a parede [CEI-UNEL 35024/1 (PVCEPR) ABNT NBR5410 (PVC/EPR)] - 

Multipolar. 

 

O EGlink 2020 permite, através da seleção da caixa de seleção localizada na parte inferior esquerda da janela de configurações, 

salvar os últimos dados inseridos, de modo que a cada vez que um novo projeto seja inicializado, os últimos dados já estejam 

predefinidos. 

 

Novas funções operacionais 

Foram adicionados três comandos rápidos que agilizam a identificação de vários usuários na exploração da árvore e na 

complexidade do projeto no Revit. Esses comandos estão disponíveis no menu de contexto da árvore de usuários do EGlink. 

Atribuir tipo de circuito: atribui um dos três tipos de circuitos 

disponíveis a todos os circuitos terminais a jusante do usuário de 

distribuição selecionado. 

Expandir/Fechar árvore: expande e fecha seções da árvore de 

usuários do EGlink. 

Localizar item selecionado: localiza o item selecionado no projeto 

Revit. Se o elemento a ser exibido não estiver na visualização atual, 

você será redirecionado automaticamente para a visualização mais 

apropriada. 

Mostrar percursos de cabos acessíveis: mostra as rotas de dutos de 

cabos de um determinado elemento para outros usuários no projeto; 

o elemento não deve ser isolado (se isolado, é sinalizado com uma 

mensagem de informação específica) e não deve ser um circuito. 

Recarregar potência do Revit: atualiza a potência dos circuitos elétricos terminais no Ampère se os elementos do Revit (cargas 

elétricas) forem adicionados e/ou removidos a um circuito relacionado. O comando está disponível ao selecionar um circuito 

terminal ou um quadro de distribuição. 

 

Seccionamento intermediário do quadro 

Agora é gerenciado o seccionamento intermediário do quadro, isto é, o projetista tem a possibilidade de inserir usuários de 

seccionamento (no quadro) a jusante do quadro geral no Ampère; esses usuários são detectados pelo EGlink e marcados como 

seccionamento intermediário do quadro ou como usuários do Ampère que não são gerenciados no Revit, pois não existem 

elementos equivalentes no Revit. 

Na árvore de usuários do Revit, apenas o equipamento elétrico correspondente ao quadro geral do Ampère permanecerá com 

os diferentes circuitos elétricos a jusante; qualquer seccionamento ou série de seccionamento interposta entre o quadro geral 

e cada um dos circuitos elétricos permanece como usuário presente exclusivamente no projeto do Ampère. 

 

Carregando famílias padrões 

Ao abrir um projeto Revit pela primeira vez, agora é possível escolher carregar todas as famílias personalizadas da Electro 

Graphics ou apenas as famílias EG anotativas, necessárias para a geração das etiquetas personalizadas da Electro Graphics. 
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