
 
TREINAMENTO BÁSICO DE REVIT ARCHITECTURE, 

STRUCTURE E REVIT MEP 
 

Descrição 
O treinamento básico de Autodesk Revit foi desenvolvido para ensinar os 
conceitos e princípios básicos da criação de modelos BIM de edificações 
(abrangendo arquitetura e estruturas), além de ensinar como utilizar esses 
modelos para acelerar o fluxo de trabalho de produção de documentos e 
levantamento de quantitativos. 
O treinamento básico de Autodesk Revit MEP foi desenvolvido para ensinar 
os conceitos e princípios básicos da criação de modelos BIM de instalações 
prediais (ar-condicionado, hidráulica e elétrica). 

Carga Horária: 60 horas  
 
Pré-requisitos: Noções básicas de projetos de edificações e noções básicas 
de desenho técnico, além de conhecimento básico de informática (Windows e 
Office). 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Introdução ao Autodesk Revit 

- Introdução à Modelagem da Informação da Construção (BIM) 
- Visão geral da interface 
- Configurações de projeto 
- Trabalhando com vistas 

Arquitetura 
- Trabalhando com paredes, portas, janelas, forro, luminárias, 

mobiliário e demais componentes do projeto arquitetônico 
Estruturas 

- Trabalhando com fundações, pilares, vigas, sistemas de vigas, lajes e 
demais componentes do projeto estrutural 

Documentação 
- Configuração e criação de folhas 
- Tabelas e quantitativos 

Famílias 
- Criação de famílias paramétricas 

 
Introdução ao Autodesk Revit MEP 

- Introdução à Modelagem da Informação da Construção (BIM) 
- Visão geral da interface 
- Configurações de projeto 



- Trabalhando com vistas 
Ar-condicionado 

- Gerenciamento do sistema mecânico 
- Trabalhando com Spaces e Zones 
- Terminais de ar e equipamentos mecânicos 
- Sistemas de dutos 

Redes Hidráulicas 
- Equipamentos hidráulicos (peças sanitárias) 
- Tubulações de água 
- Tubulações de esgoto 
- Conexões e utilização de peças acessórias 

Sistemas Elétricos 
- Componentes elétricos 
- Circuitos elétricos 
- Eletro calhas, leitos e eletrodutos 
- Tabelas de painéis elétricos 

Documentação 
- Tabelas e quantitativos 
- Checagem de interferências 
- Configuração de folhas 
- Vistas isométricas 

 

Instrutor 

Daniel Rezende Queiroz 
Engenheiro Civil graduado pela Universidade de Brasília. 
Profissional certificado em Revit Architecture e AutoCAD Civil 3D, trabalhou na 
Autodesk do Brasil (São Paulo, SP). Atuando na realização de treinamentos técnicos 
para revendedores Autodesk e clientes estratégicos, dos softwares CAD, BIM 
(Building Information Modeling) e GIS (Geographic Information System), voltados 
para os segmentos de edificações e infraestrutura, tais como, Revit Architecture e 
MEP, AutoCAD Civil 3D, Infraworks, Navisworks, entre outros. Atuação junto a 
órgãos públicos (ex: Infraero, Banco do Brasil, DNIT), empresas de projeto (ex: 
Engevix, PCE, Intertechne) e construtoras (ex: Camargo Correa, Odebrecht, Andrade 
Gutierrez), na adoção de tecnologias CAD e BIM em projetos e obras de engenharia. 

 


