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TL ELEMENTS: FRAMES – FERRAMENTA DE ESQUADRIAS \\ MANUAL 

TL Elements FRAMES é uma ferramenta para filtragem e seleção manual de elementos de esquadria e paredes; inserção de múltiplas portas/janelas em 

paredes de uma vez; parâmetros de elevação e deslocamento horizontal para inserções; criação de soleiras e mescla de pisos por esquadrias selecionadas; 

mover, inverter e espelhar múltiplos elementos de esquadria. Você pode utilizar funcionalidades básicas das listas do TL Elements para manipular seleção 

e visualização de elementos. As ferramentas de visualização integradas do TL Elements estão também disponíveis para melhorar este fluxo de trabalho. 

Este é um manual para obtenção de noções básicas do comando. Por favor, tenha em mente que, fora este e qualquer outro material de apoio, TL Elements 

também fornece dicas úteis com descrições de recursos que você pode invocar ao passar o mouse sobre os botões da aplicação. 
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Interface do TL Frames 

 

Como podemos ver na imagem, o comando TL Walls apresenta um conjunto central de ferramentas de visualização e duas listas em sua interface de 

usuário. A primeira, do lado esquerdo, é utilizada para listar elementos do Revit da categoria Paredes (Lista de Paredes Coletadas) e a segunda, do lado 

direito, é utilizada para listar elementos do Revit das categorias Porta ou Janela (Lista de Esquadrias Coletadas), dependendo do modo de operação 

escolhido. Estes elementos podem ser coletados do Revit por seleção do usuário, filtragem ou operações específicas e tornam-se disponíveis para serem 

utilizados pelos recursos do TL Frames assim que suas caixas de seleção são marcadas. Acima de cada lista podemos encontrar ferramentas para coleta 

de elementos e abaixo podemos encontrar botões e opções para executar as operações de destaque do comando para os elementos marcados na lista 

respectiva. Para aprender a utilizar os controles nas listas e ferramentas de visualização, por favor, consulte os manuais TL Lista e TL Ferramentas de 

Visualização. 

Todas as caixas de texto numérico na interface interpretarão valores na unidade atualmente configurada para comprimento no projeto ativo (para os 

exemplos neste manual, será metro) e também podem interpretar fórmulas simples de multiplicação, divisão, subtração e adição nesta unidade. 
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USO DE PARÂMETROS GLOBAIS DO REVIT 

Antes de utilizarmos qualquer dos muitos recursos do TL Frames, devemos notar que todo campo de valores numéricos em sua interface de usuário pode 

ser vinculada e receber valores de parâmetros globais do Revit. Devemos lembrar que o parâmetro global deve sempre combinar com o tipo de unidade 

do campo de valores numéricos (campos de valores de comprimento requerem parâmetros globais de comprimento, campos de valores de número inteiro 

requerem parâmetros globais de número inteiro etc.). 

 

Todo campo é precedido de um botão que abre o painel com a opção de vincular os valores do campo a um parâmetro global do Revit. Na imagem, 

podemos ver um exemplo deste botão ao lado do campo que recebe valores de elevação de esquadrias (neste caso, valores de comprimento).  
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Após clicar no botão, podemos clicar no ícone de “globo” para vincular o campo a um dos parâmetros globais do respectivo tipo de unidade disponíveis 

no projeto ativo no Revit. 

Se nenhum parâmetro global para o tipo de unidade do campo for encontrado, o botão para abertura do painel permanecerá desabilitado. 
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COLETA DE PAREDES 

As ferramentas que temos bem acima da lista no lado esquerdo (Lista de Paredes Coletadas) da interface do TL Frames nos auxiliarão a coletar e listar 

elementos da categoria Paredes e família Parede Básica. As paredes coletadas podem ser usadas nas operações de inserção de portas/paredes (por esta 

razão elas precisam ser Paredes Básicas, não Paredes Cortina), como iremos explicar em outros tópicos deste manual.   

 

Coletando Paredes por Tipo 
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Acima da Lista de Paredes Coletadas há uma lista suspensa com todos os tipos de parede que possuem instâncias no projeto de Revit ativo. Na primeira 

imagem, estamos escolhendo o tipo de parede com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura branca interna, por exemplo. Após a seleção do tipo, podemos 

clicar no botão Coletar Paredes (representado por um filtro, como indicado na primeira imagem) para preencher a lista respectiva com todas as paredes 

do tipo selecionado encontradas no projeto (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).  

 

Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a Lista de Paredes Coletadas está preenchida com todas as 12 instâncias do tipo de 

parede selecionado presentes no projeto (e selecionadas na vista do Revit uma vez que todas estão marcadas na lista). 
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Adicionando Paredes de Tipo específico à Lista 

 

Na lista suspensa acima da Lista de Paredes Coletadas, selecionaremos outro tipo de parede específico agora. Na primeira imagem, estamos escolhendo 

o tipo de parede com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura azul interna. Após a seleção do tipo, podemos clicar no botão Adicionar Paredes 

(representado por um sinal de “+”, como indicado na primeira imagem) para adicionar as paredes do tipo escolhido à lista (em  acréscimo a quaisquer 

elementos já listados).  
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Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: 4 paredes do tipo de parede selecionado foram adicionadas às 12 paredes que já 

estavam listadas, resultando em uma lista com 16 paredes no total. 
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Removendo Paredes de Tipo específico da Lista 

 

Para remover todas as paredes de um tipo específico da lista, primeiro selecionamos o tipo na lista suspensa e então podemos clicar no botão Remover 

Paredes (representado por um sinal de “-”, como indicado na primeira imagem).   
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Na segunda imagem removemos especificamente as paredes do tipo com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura branca interna que tínhamos coletado 

antes (como indicado na primeira imagem). 
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Limpando a Lista de Paredes Coletadas 

 

Para limparmos todos os elementos listados na Lista de Paredes Coletadas, devemos clicar no botão Limpar Paredes Coletadas acima da lista (como 

indicado na imagem). 
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Coletando Paredes Já Selecionadas para a Lista 

 

Se a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas estiver ativada e já tivermos elementos do tipo escolhido já 

selecionados na vista do Revit, podemos listá-los na Lista de Paredes Coletadas ao clicar no botão Selecionar Paredes Manualmente (representado por 

uma seta dentro de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem). 
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Na segunda imagem podemos ver que, de todos aqueles elementos que já estavam selecionados na vista ativa do Revit (como visto na primeira imagem), 

67 deles são de um tipo de parede e foram automaticamente listados na Lista de Paredes Coletadas. 

Por favor, note que apenas paredes do tipo escolhido serão listadas. Portanto, se você pretende preencher a lista com paredes de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 
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Coletando Paredes Manualmente 

 

Para selecionar elementos manualmente na vista ativa do Revit para preencher a Lista de Paredes Coletadas, é necessário que nenhuma parede esteja 

selecionada ou marcada (como visto na primeira imagem). Escolhemos o tipo de parede com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura branca interna para 

filtrar nossa coleta. 

Ainda, a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, ao clicar no botão 

Selecionar Paredes Manualmente (representado por uma seta dentro de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem) ao usuário é 

permitido selecionar paredes na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na segunda imagem) e as paredes selecionadas do tipo de parede 

selecionado preencherão a Lista de Paredes Coletadas (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).  
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Na terceira imagem podemos ver que apenas as paredes do tipo com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura branca interna foram listadas.  

Por favor, note que apenas paredes do tipo escolhido serão listadas. Portanto, se você pretende preencher a lista com paredes de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 
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Adicionando Paredes à Lista Manualmente 

 

Para adicionar elementos selecionados manualmente na vista ativa do Revit a elementos já listados na Lista de Paredes Coletadas, precisamos escolher a 

opção Adicionar à Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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E mais, escolhemos o tipo de parede com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura azul interna para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, ao clicar no 

botão Selecionar Paredes Manualmente (representado por um sinal de “+” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao 

usuário é permitido selecionar paredes na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na terceira imagem) e as paredes selecionadas manualmente do 

tipo selecionado serão adicionadas à Lista de Paredes Coletadas (em acréscimo a quaisquer elementos já listados). 
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Na quarta imagem podemos ver que, de todas aquelas paredes que foram selecionadas no Revit na quarta imagem, 2 possuem o tipo escolhido e foram 

adicionadas à lista, que já continha 4 paredes coletadas do último exemplo (resultando em um total de 6 paredes coletadas).  

Por favor, note que somente paredes do tipo escolhido serão adicionadas à lista. Portanto, se você pretende adicionar paredes de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa “. 
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Removendo Paredes da Lista Manualmente 

 

Para remover elementos manualmente selecionados na vista ativa do Revit da Lista de Paredes Coletadas (se estão listados), precisamos escolher a opção 

Remover da Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem). 
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E mais, escolhemos o tipo de parede com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura branca interna para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, ao clicar no 

botão Selecionar Paredes Manualmente (representado por um sinal de “-” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao 

usuário é permitido selecionar paredes na vista ativa do Revit.   
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na terceira imagem) as paredes manualmente selecionadas do 

tipo escolhido que já estavam listadas serão removidas da Lista de Paredes Coletadas.   
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Na quarta imagem podemos ver que 4 de todas aquelas paredes que foram selecionadas na quarta imagem são do tipo selecionado e estavam entre as 6 

paredes inicialmente listadas. Desta forma, elas foram removidas da lista (resultando em um total de 2 paredes coletadas).  

Por favor, note que somente paredes do tipo escolhido serão removidas da lista. Portanto, se você pretende remover paredes de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 

 

 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

29 

Preenchendo a Lista de Paredes Coletadas utilizando TL Filter 

 

Sempre que quisermos utilizar o TL Filter para coletar paredes para a Lista de Paredes Coletadas (para mais informações sobre como coletar elementos 

com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta), podemos clicar no botão Mover para o TL Filter (representado 

por uma seta apontando para a esquerda, como indicado na primeira imagem) para acessar o comando TL Filter. 
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Na interface do TL Filter, precisamos coletar a coleção de paredes que queremos enviar para a Lista de Paredes Coletadas no comando TL Frames. É 

necessário que a coleção de elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento de Parede (qualquer elemento de uma categoria diferente 

será ignorado pela lista de destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todas as paredes com o parâmetro personalizado “D-Offset10” 

definido como “Sim” e o parâmetro personalizado “D-Spec” definido como “D2” na interface do TL Filter. Ainda, a opção Sobrescrever a Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, ao clicar no botão Enviar Elementos para o TL Frames (representado 

pelo ícone do TL Frames, como indicado na segunda imagem) enviamos as paredes na lista para a Lista de Paredes Coletadas no TL Frames.  
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Como visto na terceira imagem, todas as 6 paredes enviadas pelo TL Filter agora preenchem a Lista de Paredes Coletadas no TL Frames (se a lista já 

continha elementos, estes foram sobrescritos). 
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Adicionando Paredes à Lista de Paredes Coletadas utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar elementos de paredes para adicionar aos existentes na Lista de Paredes Coletadas (para mais informações 

sobre como coletar elementos com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta). 

 

De volta à interface do TL Filter, para realizarmos a adição dos elementos à lista de destino, precisamos escolher a opção Adicionar à Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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O ícone do Modo de Envio na interface do TL Filter deve apresentar agora o “sinal de +” (como visto na segunda imagem).  

Devemos também coletar as paredes que queremos adicionar à Lista de Paredes Coletadas no comando TL Frames. É necessário que a coleção de 

elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento de Parede (qualquer elemento de uma categoria diferente será ignorado pela lista de 

destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todas as paredes com o parâmetro personalizado “D-Offset10” definido como “Sim” e o 

parâmetro personalizado “D-Spec” definido como “D1” na interface do TL Filter.  

Sob esta configuração, ao clicar no botão Enviar Elementos para o TL Frames (representado pelo ícone do TL Frames, como indicado na segunda 

imagem) adicionamos as paredes na lista àquelas já listadas na Lista de Paredes Coletadas no TL Frames. 
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Como visto na terceira imagem, ambas as paredes enviadas pelo TL Filter estão agora adicionadas à Lista de Paredes Coletadas no TL Frames (havia 6 

paredes na lista, agora temos 8 com as 2 novas que foram coletadas no TL Filter).  
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Removendo Paredes da Lista de Paredes Coletadas utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar paredes para remover da Lista de Paredes Coletadas (para mais informações sobre como coletar 

elementos com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta). 

 

De volta à interface do TL Filter, para realizarmos a remoção dos elementos da lista de destino, precisamos escolher a opção Remover da Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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O ícone do Modo de Envio na interface do TL Filter deve apresentar agora o “sinal de –“ (como visto na segunda imagem).  

Devemos também coletar as paredes que queremos remover da Lista de Paredes Coletadas no comando TL Frames. É necessário que a coleção de 

elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento de Parede (qualquer elemento de uma categoria diferente será ignorado pela lista de 

destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todas as paredes cujo tipo possui nome que contém a palavra “Blue” (que inclui tipos com 

revestimentos em cerâmica azul e pintura azul) na interface do TL Filter.  

Sob esta configuração, ao clicar no botão Enviar Elementos para o TL Frames (representado pelo ícone do TL Frames, como indicado na segunda 

imagem) removemos as paredes na lista da Lista de Paredes Coletadas no TL Frames (no caso de eles estarem contidos nesta).  



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

37 

 

Como visto na terceira imagem, 4 das 40 paredes enviadas pelo TL Filter estão agora removidas da Lista de Paredes Coletadas no TL Frames (elas estavam 

também listadas na lista de destino e então foram dela removidas, deixando 4 paredes listadas no total, das 8 originais).  
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MODOS DE ESQUADRIA 

Bem abaixo da Lista de Paredes Coletadas e acima da Lista de Esquadrias Coletadas temos botões que definem o modo atual de esquadria. Basicamente 

eles habilitam o fluxo de trabalho para Portas ou para Janelas. Estas opções limitam seus respectivos grupos de ferramentas e operações à categoria 

escolhida. 

 

O primeiro é o Modo de Esquadria Portas (representado pelo ícone de “porta”, como visto na imagem), que limita todas as coletas de esquadrias, tipos 

disponíveis em menus e operações ao uso e criação de elementos da categoria Portas. 

O outro é o Modo de Esquadria Janelas (representado pelo ícone de “janela”, como visto na imagem), que limita todas as coletas de esquadrias, tipos 

disponíveis em menus e operações ao uso e criação de elementos da categoria Janelas. 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

39 

INSERÇÃO DE ESQUADRIAS 

Podemos utilizar o grupo de ferramentas bem abaixo da lista na esquerda (Lista de Paredes Coletadas) para realizar inserção de elementos de esquadria 

(Portas ou Janelas, dependendo do modo de esquadria ora ativado) em cada parede listada acima 

 

Elevação da Esquadria 

 

Para inserirmos adequadamente elementos de esquadria, devemos fornecer um valor para a elevação (Parâmetro Altura do peitoril) destes elementos com 

base no nível da respectiva parede (basicamente, a distância entre o ponto de inserção da família da esquadria e a altura do nível). Este valor deve ser 

digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem.  
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Para melhor explicar este conceito, na imagem temos uma vista de elevação mostrando uma porta e uma janela em uma parede. A porta tem um valor de 

elevação de 0.10 m com base no nível do Chão. A janela, por outro lado, tem um valor de elevação de 1.10 m com base no nível do Chão. 
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Deslocamento Horizontal da Esquadria 

 

Para inserir esquadrias, também devemos fornecer um valor para o deslocamento horizontal dos elementos a serem inseridos com base no centro, ponto 

inicial ou ponto final da parede, dependendo do Modo de Deslocamento de Inserção escolhido (veja o próximo tópico). O valor de deslocamento deve 

ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem.  
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Modos de Deslocamento de Inserção 

 

Abaixo do botão de Modos de Esquadria, temos o botão que abre o menu Modos de Deslocamento de Inserção. Este menu contém opções que 

determinam o ponto inicial na parede para cálculo do Deslocamento Horizontal da Esquadria utilizado na inserção da esquadria. Os modos disponíveis 

são: Inserir do Centro para o Fim da Parede, Inserir do Centro para o Início da Parede, Inserir do Início para o Fim da Parede e Inserir do Fim para 

o Início da Parede 
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Modo de Deslocamento de Inserção: Inserir do Centro para o Fim da Parede 

 

Como mencionado anteriormente, o valor fornecido como Deslocamento Horizontal da Esquadria é interpretado de formas diferentes de acordo com 

o Modo de Deslocamento de Inserção. Quando o modo Inserir do Centro para o Fim da Parede está ativado (como representado pelo ícone indicado 

na imagem), o deslocamento é calculado começando do centro da parede em direção a sua extremidade final. 
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Para melhor explicar este conceito, na imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta inserida em uma parede. A linha verde representa o centro 

da parede. A cota de 0.0 m entre o ponto de inserção da porta e o centro da parede demonstra uma porta inserida com um deslocamento de 0.00 m no 

Modo Inserir do Centro para o Fim da Parede. 
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Nesta imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta inserida em uma parede também. A extremidade inicial desta parede fica do lado esquerdo 

e a extremidade final fica do lado direito da tela. A linha verde representa o centro da parede, mas desta vez a cota entre o ponto de inserção da porta e 

o centro da parede possui um valor de 0.30 m em direção à extremidade final da parede. Isto demonstra uma inserção de porta com um valor de 

deslocamento de 0.30 m no Modo Inserir do Centro para o Fim da Parede. 
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Modo de Deslocamento de Inserção: Inserir do Centro para o Início da Parede 

 

Quando o modo Inserir do Centro para o Início da Parede está ativado (como representado pelo ícone indicado na imagem), o deslocamento é calculado 

começando do centro da parede em direção a sua extremidade inicial. 
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Nesta imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta inserida em uma parede também. E mais, a extremidade inicial desta parede fica do lado 

esquerdo e a extremidade final fica do lado direito da tela. A linha verde representa o centro da parede, mas desta vez a cota entre o ponto de inserção 

da porta e o centro da parede possui um valor de 0.30 em direção à extremidade inicial da parede. Isto demonstra uma inserção de porta com um valor 

de deslocamento de 0.30 m no Modo Inserir do Centro para o Início da Parede. 
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Modo de Deslocamento de Inserção: Inserir do Início para o Fim da Parede 

 

Quando o modo Inserir do Início para o Fim da Parede está ativado (como representado pelo ícone indicado na imagem), o deslocamento é calculado 

começando da extremidade inicial da parede em direção a sua extremidade final. 
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Na imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta inserida em uma parede. A extremidade inicial desta parede fica do lado esquerdo e a 

extremidade final fica do lado direito da tela. A cota de 0.10 m entre o ponto de inserção da porta e a face da parede perpendicular conectada à 

extremidade inicial da primeira parede demonstra uma inserção de porta com um valor de deslocamento de 0.10 m no Modo Inserir do Início para o Fim 

da Parede. 
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Modo de Deslocamento de Inserção: Inserir do Fim para o Início da Parede 

 

Quando o modo Inserir do Fim para o Início da Parede está ativado (como representado pelo ícone indicado na imagem), o deslocamento é calculado 

começando da extremidade final da parede em direção a sua extremidade inicial. 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

51 

 

Naesta imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta inserida em uma parede. A extremidade inicial desta parede fica do lado esquerdo e a 

extremidade final fica do lado direito da tela. A cota de 0.10 m entre o ponto de inserção da porta e a face da parede perpendicular conectada à 

extremidade final da primeira parede demonstra uma inserção de porta com um valor de deslocamento de 0.10 m no Modo Inserir do Fim para o Início 

da Parede. 
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Tipo de Esquadria (Portas) 

 

Ao manter o Modo de Esquadria Portas ativado (como indicado na imagem), podemos utilizar o grupo de ferramentas de inserção de esquadrias para 

realizar inserção de elementos de Porta em cada parede listada acima. 

Um importante requisito para inserção de portas em paredes é a escolha de um tipo de família válido para as portas a serem inseridas. Podemos escolhê-

lo na lista suspensa indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os tipos de porta válidos carregados no projeto ativo (nunca é demais frisar quão 

importante é utilizar famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados). Na imagem estamos escolhendo o tipo de porta “D2”, que está disponível 

em nosso projeto. 
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Inserir Esquadrias (Portas) 

 

Uma vez que todas as configurações anteriores estiverem concluídas, podemos clicar no botão Inserir Esquadrias (como indicado na primeira imagem) 

para inserir uma porta em cada parede marcada na Lista de Paredes Coletadas, com base no tipo, elevação, deslocamento horizontal e modo de inserção 

fornecidos.  
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Na segunda imagem podemos ver duas portas inseridas com uma distância de 0.10 m de seus respectivos pontos de referência, mas, como você pode ter 

notado, uma delas não está do lado desejado da parede (presumir qual lado da parede contém sua extremidade inicial ou final não é uma prática comum 

em projetos). Para corrigir isto, o TL Frames oferece a operação Espelhar Esquadrias, da qual falaremos mais adiante. 

Esta operação não estará disponível se não houver paredes válidas marcadas na Lista de Paredes Coletadas. 
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Tipo de Esquadria (Janelas) 

 

Ao ativar o Modo de Esquadria Janelas (como indicado na imagem), podemos utilizar o grupo de ferramentas de inserção de esquadrias para realizar 

inserção de elementos de Janela em cada parede listada acima. 

Um importante requisito para inserção de janelas em paredes é a escolha de um tipo de família válido para as janelas a serem inseridas. Podemos escolhê-

lo na lista suspensa indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os tipos de janela válidos carregados no projeto ativo (nunca é demais frisar quão 

importante é utilizar famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados). Na imagem estamos escolhendo o tipo de janela “W2”, que está disponível 

em nosso projeto. 
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Inserir Esquadrias (Janelas) 

 

Uma vez que todas as configurações anteriores estiverem concluídas, podemos clicar no botão Inserir Esquadrias (como indicado na primeira imagem) 

para inserir uma janela em cada parede marcada na Lista de Paredes Coletadas, com base no tipo, elevação, deslocamento horizontal e modo de inserção 

fornecidos. 
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Na segunda imagem, podemos ver uma janela inserida no centro de cada parede listada, em uma elevação de 1.0 m. 

Esta operação não estará disponível se não houver paredes válidas marcadas na Lista de Paredes Coletadas. 
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INSERÇÃO MANUAL DE ESQUADRIAS 

É possível inserir esquadrias selecionando um lado desejado de cada parede na qual queremos posicionar esquadrias. O processo de inserção de 

esquadrias em paredes será executado manualmente (permitindo a seleção de paredes básicas na vista ativa como referências). Qualquer valor de 

deslocamento e posição será aplicado ao lado de cada parede selecionado no processo.  

 

Com qualquer modo inserção de esquadria ativado (exceto o Múltiplas e Equidistantes), podemos ver o botão que nos permite habilitar o modo Manual 

ao lado do botão Inserir, como visto na imagem. 
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Precisamos escolher o modo Inserir Esquadrias Manualmente no painel pop-up. Após isto, com parâmetros de elevação, deslocamento horizontal e tipo 

de esquadria definidos, podemos clicar no botão Inserir para iniciar o processo de seleção. 
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O Revit então nos permitirá selecionar as paredes nas quais queremos inserir as esquadrias. É importante notar que selecionar um lado específico de cada 

parede aplicará o valor de deslocamento horizontal fornecido a partir deste lado. Na imagem, nós clicamos nas paredes selecionados nos pontos indicados.  
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Na imagem podemos ver o resultado: as portas foram inseridas em cada lado selecionado das paredes, no deslocamento horizontal fornecido.  

 

 

 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

62 

INSERÇÃO DE MÚLTIPLAS ESQUADRIAS 

É possível inserir múltiplas e equidistantes esquadrias em cada parede marcada na Lista de Paredes Coletadas também. Para acessar os comandos para 

isto, podemos ativar o modo Inserir Múltiplas e Equidistantes no menu Modos de Deslocamento de Inserção. 
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Quando o modo Inserir Múltiplas e Equidistantes está ativado, o campo de Deslocamento Horizontal torna-se o campo de Número de Esquadrias e 

recebe valores de número inteiro (maiores que 1) que definirão o número de esquadrias a serem inseridas nas paredes marcadas nas listas.  
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Com os parâmetros de elevação, número de esquadrias e tipo de esquadrias definidos, podemos clicar no botão Inserir para inserir as múltiplas esquadrias 

nas paredes marcadas na lista.  
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Na imagem podemos ver o resultado da inserção de 5 janelas em cada parede marcada na lista.  
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REGRA PARA MODOS DE ESQUADRIA 

Por uma questão de simplificação, selecionaremos frequentemente um dos modos de esquadria para demonstrar as seguintes coletas e operações do TL 

Frames neste manual. Lembre-se sempre que toda explanação e instrução fornecida para um modo é também válida para o outro. 
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COLETA DE ESQUADRIAS 

As ferramentas que temos bem acima da lista na direita (Lista de Esquadrias Coletadas) da interface do TL Frames nos auxiliarão a coletar e listar elementos 

da categoria Portas (se o Modo de Esquadria Portas estiver ativado) ou Janelas (se o Modo de Esquadria Janelas estiver ativado). Os elementos de 

esquadria coletados podem ser utilizados nas operações de mover, inverter, espelhar, inserção de soleira e mescla de pisos, como iremos explicar em 

outros tópicos deste manual. 

 

Coletando Esquadrias por Tipo 
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Acima da Lista de Esquadrias Coletadas há uma lista suspensa com todos os tipos de esquadria que possuem instâncias no projeto de Revit ativo. Na 

primeira imagem, estamos escolhendo o tipo de porta “D1”, por exemplo. Após a seleção do tipo, podemos clicar no botão Coletar Esquadrias 

(representado por um filtro, como indicado na primeira imagem) para preencher a lista respectiva com todas as esquadrias do tipo selecionado 

encontradas no projeto (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos), agrupadas por suas paredes hospedeiras.  

 

Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a Lista de Esquadrias Coletadas está preenchida com as 2 instâncias do tipo selecionado 

de porta presentes no projeto (e selecionadas na vista do Revit uma vez que todas estão marcadas na lista). Note que as esquadrias na lista estão agrupadas 

por suas paredes hospedeiras. 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

69 

Adicionando Esquadrias de Tipo específico à Lista 

 

Na lista suspensa acima da Lista de Esquadrias Coletadas, selecionaremos agora outro tipo de esquadria. Na primeira imagem, estamos escolhendo o tipo 

de porta “D2”, por exemplo. Após a seleção do tipo, podemos clicar no botão Adicionar Esquadrias (representado por um sinal de “+”, como indicado 

na primeira imagem) para adicionar os elementos de esquadria do tipo escolhido à lista (em acréscimo a quaisquer elementos já listados), agrupados por 

suas paredes hospedeiras. 
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Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: 6 portas do tipo selecionado foram adicionadas às 2 portas que já estavam listadas, 

resultando em uma lista com 8 portas no total. 
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Removendo Esquadrias de Tipo específico da Lista 

 

Para remover todas as esquadrias de um tipo específico da lista, primeiro selecionamos o tipo na lista suspensa e então podemos clicar no botão Remover 

Esquadrias (representado por um sinal de “-”, como indicado na primeira imagem).  
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Na segunda imagem removemos especificamente as portas do tipo “D1”, que tínhamos coletado antes (como indicado na primeira imagem). 
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Limpando a Lista de Esquadrias Coletadas 

 

Para limparmos todos os elementos listados na Lista de Esquadrias Coletadas, devemos clicar no botão Limpar Esquadrias Coletadas acima da lista (como 

indicado na imagem). 
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Coletando Esquadrias Já Selecionadas para a Lista 

 

Se a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas estiver ativada e já tivermos elementos do tipo escolhido já 

selecionados na vista ativa do Revit, podemos listá-los na Lista de Esquadrias Coletadas ao clicar no botão Selecionar Esquadrias Manualmente 

(representado por uma seta dentro de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem). 
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Na segunda imagem podemos ver que, de todos aqueles elementos que já estavam selecionados na vista ativa do Revit (como visto na primeira imagem), 

7 deles são de um tipo de porta (Modo de Esquadria Portas está ativado) e foram automaticamente listados na Lista de Esquadrias Coletadas. 

Por favor, note que apenas esquadrias do tipo escolhido serão listadas. Portanto, se você pretende preencher a lista com esquadrias de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 
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Coletando Esquadrias Manualmente 

 

Para selecionar elementos manualmente na vista ativa do Revit para preencher a Lista de Esquadrias Coletadas, é necessário que nenhuma esquadria 

esteja selecionada ou marcada (como visto na primeira imagem). Escolhemos o tipo de porta “D1” para filtrar nossa coleta.  

Ainda, a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, ao clicar no botão 

Selecionar Esquadrias Manualmente (representado por uma seta dentro de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem) ao usuário é 

permitido selecionar portas (uma vez que Modo de Esquadria Portas está ativado) na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na segunda imagem) e as esquadrias selecionadas do tipo 

escolhido preencherão a Lista de Esquadrias Coletadas (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).  
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Na terceira imagem podemos ver que somente as portas do tipo “D1” foram listadas da seleção manual que fizemos com portas de variados tipos.  

Por favor, note que apenas esquadrias do tipo escolhido serão listadas. Portanto, se você pretende preencher a lista com esquadrias de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 
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Adicionando Esquadrias à Lista Manualmente 

 

Para adicionar elementos selecionados manualmente na vista ativa do Revit a elementos já listados na Lista de Esquadrias Coletadas, precisamos escolher 

a opção Adicionar à Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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E mais, escolhemos o tipo de porta “D2” para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, ao clicar no botão Selecionar Esquadrias Manualmente 

(representado por um sinal de “+” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao usuário é permitido selecionar portas (uma 

vez que o Modo de Esquadria Portas está ativado) na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na terceira imagem) e as esquadrias selecionadas do tipo 

escolhido serão adicionadas à Lista de Esquadrias Coletadas (em acréscimo a quaisquer elementos já listados).  
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Na quarta imagem podemos ver que, de todas aquelas portas que foram selecionadas no Revit na quarta imagem, 6 são do tipo escolhido e foram 

adicionadas à lista, que já continha 2 portas coletadas do último exemplo (resultando em um total de 8 portas coletadas).  

Por favor, note que somente esquadrias do tipo escolhido serão adicionadas à lista. Portanto, se você pretende adicionar esquadrias de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 
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Removendo Esquadrias da Lista Manualmente 

 

Para remover elementos manualmente selecionados na vista ativa do Revit da Lista de Esquadrias Coletadas (se estão listados),  precisamos escolher a 

opção Remover da Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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E mais, escolhemos o tipo de parede “D1” para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, ao clicar no botão Selecionar Esquadrias Manualmente 

(representado por um sinal de “-” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao usuário é permitido selecionar portas (uma 

vez que o Modo de Esquadria Portas está ativado) na vista ativa do Revit.  
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Concluída a seleção, o botão Concluir pode ser clicado na interface do Revit (como visto na terceira imagem) e as esquadrias selecionadas do tipo 

escolhido que já estavam listadas serão removidas da Lista de Esquadrias Coletadas.  
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Na quarta imagem podemos ver que 2 daquelas portas que foram selecionadas na quarta imagem são do tipo selecionado e estavam entre as 8 portas 

incialmente listadas. Portanto, foram removidas da lista (resultando em um total de 6 portas coletadas).  

Por favor, note que somente esquadrias do tipo escolhido serão removidas da lista. Portanto, se você pretende remover esquadrias de qualquer tipo, 

certifique-se de selecionar a opção “Todos os Tipos” na lista suspensa. 
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Preenchendo a Lista de Esquadrias Coletadas utilizando TL Filter 

 

Sempre que quisermos utilizar o TL Filter para coletar frames para a Lista de Esquadrias Coletadas (para mais informações sobre como coletar elementos 

com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta), podemos clicar no botão Mover para o TL Filter (representado 

por uma seta apontando para a esquerda, como indicado na primeira imagem) para acessar o comando TL Filter. 
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Na interface do TL Filter, precisamos coletar a coleção de elementos de esquadria que queremos enviar para a Lista de Esquadrias Coletadas no comando 

TL Frames. É necessário que a coleção de elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento de Porta, se o Modo de Esquadria Portas está 

ativado, ou um elemento de Janela, se o Modo de Esquadria Janelas está ativado, (qualquer elemento de uma categoria diferente será ignorado pela lista 

de destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todas as esquadrias (Portas e Janelas) com o valor para parâmetro “Altura” maior do que 1.00 

m na interface do TL Filter. Ainda, a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, 

ao clicar no botão Enviar Elementos para o TL Frames (representado pelo ícone do TL Frames, como indicado na segunda imagem) enviamos os 

elementos de esquadria na lista para a Lista de Esquadrias Coletadas no TL Frames, mas apenas elementos da categoria atualmente ativada (Portas, pelo 

Modo de Esquadria Portas, ou Janelas, pelo Modo de Esquadria Janelas) preencherão a lista. 
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Como visto na terceira imagem, somente 14 portas dentre os 18 elementos (portas e janelas) enviados pelo TL Filter agora preenchem a Lista de Esquadrias 

Coletadas no TL Frames (se a lista já continha elementos, estes foram sobrescritos), uma vez que o Modo de Esquadria Portas está ativado.  
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Na quarta imagem podemos ver o resultado se o Modo de Esquadria Janelas foi ativado, alternativamente. Apenas as 4 janelas dentre os 18 elementos 

(portas e janelas) enviados pelo TL Filter agora preenchem a Lista de Esquadrias Coletadas no TL Frames.  
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Adicionando Esquadrias à Lista de Esquadrias Coletadas utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar frames para adicionar aos existentes na Lista de Esquadrias Coletadas (para mais informações sobre como 

coletar elementos com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta). 

 

De volta à interface do TL Filter, para realizarmos a adição dos elementos à lista de destino, precisamos escolher a opção Adicionar à Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem). 
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O ícone do Modo de Envio na interface do TL Filter deve apresentar agora o “sinal de +” (como visto na segunda imagem).  

Devemos também coletar as esquadrias que queremos adicionar à Lista de Esquadrias Coletadas no comando TL Frames. É necessário que a coleção de 

elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento de Porta, se o Modo de Esquadria Portas está ativado, ou uma Janela, se o Modo de 

Esquadria Janelas está ativado, (qualquer elemento de uma categoria diferente será ignorado pela lista de destino). No exemplo visto na segunda imagem, 

filtramos todas as janelas com o valor do parâmetro “Largura” maior do que 1.70 m na interface do TL Filter.  

Sob esta configuração, ao clicar no botão Enviar Elementos para o TL Frames (representado pelo ícone do TL Frames, como indicado na segunda 

imagem) adicionamos as janelas na lista àquelas já listadas na Lista de Paredes Coletadas no TL Frames. 
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Como visto na terceira imagem, todas as janelas enviadas pelo TL Filter estão agora adicionadas à Lista de Esquadrias Coletadas no TL Frames (havia 4 

janelas na lista, agora temos 8 com as 4 novas que foram coletadas no TL Filter).  
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Removendo Esquadrias da Lista de Esquadrias Coletadas utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar paredes para remover da Lista de Esquadrias Coletadas (para mais informações sobre como coletar 

elementos com o TL Filter, por favor, consulte o manual TL Elements: Filter – Ferramenta de Coleta). 

 

De volta à interface do TL Filter, para realizarmos a remoção dos elementos da lista de destino, precisamos escolher a opção Remover da Lista no menu 

Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas (como visto na primeira imagem).  
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O ícone do Modo de Envio na interface do TL Filter deve apresentar agora o “sinal de –“ (como visto na segunda imagem).  

Devemos também coletar as esquadrias que queremos remover da Lista de Esquadrias Coletadas no comando TL Frames. É necessário que a coleção de 

elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento de Porta, se o Modo de Esquadria Portas está ativado, ou uma Janela, se o Modo de 

Esquadria Janelas está ativado, (qualquer elemento de uma categoria diferente será ignorado pela lista de destino). No exemplo visto na segunda imagem, 

filtramos todas as janelas onde o valor do parâmetro “Largura” é menor que 1.70 m na interface do TL Filter.  

Sob esta configuração, ao clicar no botão Enviar Elementos para o TL Frames (representado pelo ícone do TL Frames, como indicado na segunda 

imagem) removemos as esquadrias na lista da Lista de Esquadrias Coletadas no TL Frames (no caso de eles estarem contidos nesta).   
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Como visto na terceira imagem, 4 das 8 janelas enviadas pelo TL Filter estão agora removidas da Lista de Esquadrias Coletadas no TL Frames (elas estavam 

também listadas na lista de destino e então foram dela removidas, deixando 4 janelas listadas no total, das 8 originais).   
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MODOS DE OPERAÇÃO GERAL DE ESQUADRIAS 

Como explicado anteriormente, temos ferramentas que nos auxiliarão a espelhar, inverter e mover elementos de esquadria (portas, se o Modo de Esquadria 

Portas estiver ativado, ou janelas, se o Modo de Esquadria Janelas estiver ativado), bem como inserir soleiras e mesclar pisos para cada esquadria marcada 

na lista. Estas ferramentas podem ser encontradas bem abaixo da lista do lado direito (Lista de Esquadrias Coletadas) e podem ser ativadas pela seleção 

da respectiva opção no menu Modos de Operação Geral de Esquadrias, aberto pelo botão indicado na imagem. Estes modos são: Manipulação de 

Esquadrias, Criação de Soleiras e Mescla de Pisos por Esquadria 
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MODOS DE OPERAÇÃO GERAL DE ESQUADRIAS: MANIPULAÇÃO DE ESQUADRIAS 

O modo Manipulação de Esquadrias inclui ferramentas que nos auxiliarão a espelhar, inverter e mover elementos de esquadria, e pode ser selecionado 

conforme indicado na imagem. 
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Modo Manipulação de Esquadrias: Inverter/Espelhar Esquadrias 

Para habilitar as ferramentas que nos permitem inverter ou espelhar elementos de esquadria marcados na Lista de Esquadrias Coletadas, podemos 

selecionar a respectiva opção no menu Modos de Manipulação de Esquadrias, aberto pelo botão indicado na imagem: 
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Espelhar Esquadrias 

Como dito anteriormente, há alguns casos em que o comando Inserir Esquadrias colocará algumas esquadrias no lado não desejado da parede, uma vez 

que é muito improvável para projetistas presumir o ponto de início e fim de cada parede. O recurso Espelhar Esquadrias pode corrigir este problema. 

 

Para melhor explicar este conceito, na imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta em uma parede. A porta tem um valor de deslocamento 

horizontal de 0.20 m a partir da face da parede conectada à extremidade inicial da parede hospedeira.  
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Nesta imagem temos outra vista de planta, agora mostrando a mesma porta, mas desta vez espelhada ao longo da parede hospedeira. A porta agora tem 

um deslocamento horizontal de 0.20 m a partir da face da parede conectada à extremidade final da parede hospedeira. Este é um exemplo da operação 

Espelhar. 
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De volta ao exemplo do final do tópico Inserir Esquadrias (Portas), temos uma das portas inseridas no lado errado da parede hospedeira. Temos apenas 

que marcar a(s) porta(s) que queremos espelhar e clicar no botão Espelhar Esquadrias (como visto na imagem). 
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Na imagem podemos ver o resultado da operação Espelhar Esquadrias aplicado ao nosso exemplo. A porta marcada está agora no lado certo da parede 

hospedeira. 

 

 

 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

104 

Inverter Esquadrias: Faceamento 

Existem também alguns casos em que o comando Inserir Esquadrias inserirá alguns elementos de esquadria com suas faces em uma orientação inesperada. 

O recurso Inverter Esquadrias funciona como uma solução para este problema. 

 

Para melhor explicar este conceito, na imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta em uma das paredes do ambiente. A porta abre para o 

exterior do ambiente. 
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Nesta imagem temos outra vista de planta, agora mostrando a mesma porta, mas desta vez abrindo para o interior do ambiente. Este é um exemplo do 

resultado da operação de Inversão por Faceamento. 
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Na imagem temos um exemplo de seis portas indicadas orientadas para o lado incorreto de suas paredes hospedeiras. Temos apenas que marcar a(s) 

porta(s) que queremos inverter e clicar no botão Inverter Face (como visto na imagem). 
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Na imagem podemos ver o resultado da operação Inverter Esquadrias aplicado ao nosso exemplo. As portas marcadas estão agora orientadas para o lado 

correto. 
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Inverter Esquadrias: Lados 

Há também casos em que o comando Inserir Esquadrias inserirá elementos de esquadria com seus lados em uma orientação inesperado. O recurso 

Inverter Esquadrias funciona como uma solução para este problema. 

 

Para melhor explicar este conceito, na imagem temos uma vista de planta mostrando uma porta em uma das paredes de um ambiente. A porta abre para 

o interior do ambiente, mas seu trinco está posicionado do lado errado. 
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Na imagem temos outra vista de planta, agora mostrando a mesma porta, mas desta vez seu trinco está no lado correto. Este é um exemplo do resultado 

de uma operação de Inversão de Lados. 
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Nesta imagem temos um exemplo de duas portas selecionadas com trincos no lado errado. Temos apenas que marcar a(s) porta(s) que queremos inverter 

e clicar no botão Inverter Lado (como visto na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado da operação Inverter Esquadrias aplicado ao nosso exemplo. As portas marcadas têm agora seus trincos no lado 

correto. 
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Modo Manipulação de Esquadrias: Mover Esquadrias 

Para habilitar as ferramentas que nos permitem mover elementos de esquadria marcados na Lista de Esquadrias Coletadas, podemos selecionar a 

respectiva opção no menu Modos de Manipulação de Esquadrias, aberto pelo botão indicado na imagem: 

 

 

 



  

eTLipse - Computação, Engenharia e Responsabilidade Social Ltda. 
www.etlipse.com   |   info@etlipse.com 

113 

Às vezes, mudanças em projetos podem levar à necessidade de mover muitos elementos de esquadria em um mesmo deslocamento vertical e/ou 

horizontal. O recurso Mover Esquadrias pode nos ajudar com isto. 

 

Na imagem temos duas portas selecionadas que queremos mover tanto na vertical como na horizontal. Para conseguirmos, primeiro precisamos fornecer 

valores para o deslocamento vertical (na caixa de texto superior indicada na imagem) e horizontal (na caixa de texto inferior indicada na imagem, que 

funciona como visto no tópico Deslocamento Horizontal da Esquadria na seção Inserção de Esquadrias). Então só precisamos clicar no botão Mover 

Esquadrias (como visto na imagem) para mover as esquadrias marcadas nos valores de deslocamento e direção fornecidos. 
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Na imagem podemos ver o resultado da operação Mover Esquadrias aplicado ao nosso exemplo. Ambas as portas marcadas foram movidas em 0.30 m 

para cima e 1.00 m em direção do ponto inicial de suas paredes hospedeiras. 
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MODOS DE OPERAÇÃO GERAL DE ESQUADRIAS: CRIAÇÃO DE SOLEIRAS 

O modo Criação de Soleiras inclui ferramentas que nos auxiliarão a criar soleiras para cada esquadria marcada na lista e pode ser selecionado conforme 

indicado na imagem. 
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Elevação e Profundidade da Soleira 

 

Para criar soleiras adequadamente, devemos fornecer um valor para a elevação destes elementos com base no valor do parâmetro “Altura do peitoril” 

(basicamente, a distância entre a face superior da nova soleira e a linha inferior da esquadria). Também devemos fornecer um valor para a profundidade 

das soleiras a serem criadas (se o valor for 0, a profundidade será executada com a espessura da respectiva parede hospedeira). Estes valores devem ser 

digitados nas caixas de texto indicadas na imagem (a superior recebe valores de Elevação da Soleira, a inferior de Profundidade da Soleira).  

No próximo tópico este conceito será exemplificado para uma melhor concepção. 
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Modos de Posição de Soleira 

 

Há diferentes modos de posição de soleira. Podemos criá-las alinhadas à esquadria/parede hospedeira por diferentes parâmetros, escolhidos no menu 

indicado na imagem: 

Soleiras no Centro das Paredes: habilitado pela primeira opção no menu. Isto inserirá as soleiras no centro das paredes hospedeiras. 

Soleiras no Lado Interno das Paredes: habilitado pela segunda opção no menu. Isto alinhará as soleiras criadas ao lado interno das paredes hospedeiras. 

Soleiras no Lado Externo das Paredes: habilitado pela terceira opção no menu. Isto alinhará as soleiras criadas ao lado externo das paredes hospedeiras. 
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Para exemplificar, na primeira imagem temos uma porta (a parede foi ocultada para uma melhor visualização) e um exemplo de soleira criada com 0.0 m 

de elevação e 0.0 m de profundidade. Note que, como dito anteriormente, independentemente do Modo de Criação de Soleira escolhido, a profundidade 

com valor 0 resulta na criação de uma soleira com a mesma espessura da parede hospedeira.  

Na segunda imagem temos a mesma porta e um exemplo de soleira criada com 0.00 m de elevação e 0.03 m de profundidade no modo Do Centro. Como 

explicado, a soleira foi inserida na linha central da parede hospedeira. 

Na terceira imagem temos a mesma porta e um exemplo de soleira criada com 0.00 m de elevação e 0.03 m de profundidade no modo A Partir da Face 

Interna da Parede. Como explicado, a soleira foi criada e alinhada à face interna da parede hospedeira (na imagem está bem abaixo do painel da porta). 

Na quarta imagem temos a mesma porta e um exemplo de soleira criada com 0.00 m de elevação e 0.03 m de profundidade no modo A Partir da Face 

Externa da Parede. Como explicado, a soleira foi criada e alinhada à face externa da parede hospedeira. 
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Tipo de Soleira 

 

Um importante requisito para criar soleiras é a escolha de um tipo válido de piso para as soleiras a serem criadas. podemos escolhê-lo na lista suspensa 

indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os tipos válidos de piso carregados no projeto ativo (nunca é demais frisar quão importante é utilizar 

famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados). Na imagem estamos escolhendo tipo de piso de granito, que está disponível em nosso projeto. 
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Criar Soleiras 

 

Uma vez que todas as configurações anteriores estiverem concluídas, podemos clicar no botão Criar Soleiras (como indicado na imagem) para criar uma 

soleira para cada esquadria (Portas ou Janelas) marcada na Lista de Esquadrias Coletadas, com base na elevação, profundidade, tipo e modo de criação 

configurados.  
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Na imagem podemos ver as soleiras criadas para ambas as portas marcadas. 
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MODOS DE OPERAÇÃO GERAL DE ESQUADRIAS: MESCLA DE PISOS POR ESQUADRIA 

O modo Mescla de Pisos por Esquadria inclui ferramentas que nos auxiliarão a mesclar pisos separados por cada esquadria marcada na lista e pode ser 

selecionado conforme indicado na imagem. 
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Em alguns casos, em vez de inserir um elemento de soleira sob as portas, precisamos mesclar pisos de ambientes diferentes como um só (como podemos 

ver no exemplo da imagem, 4 pisos isolados que queremos mesclar como um). 
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Ao clicar no botão Mesclar Pisos Sob Esquadrias (como indicado na imagem), o TL Frames tenta unir pisos separados por paredes que hospedam as 

esquadrias marcadas na Lista de Esquadrias Coletadas. É possível mesclar apenas pisos com o mesmo tipo, nível e altura de deslocamento (eles também 

devem supostamente estar abaixo ou acerca do mesmo nível da base da esquadria). Por gentileza, perceba que as linhas de contorno dos pisos não devem 

alcançar a linha de centro longitudinal da parede/esquadria para que o comando funcione adequadamente. Atente também para o fato de que um novo 

piso será criado no lugar dos pisos mesclados, portanto algumas referências entre estes pisos e outros elementos podem ser perdidas no processo. 

Na imagem marcamos as portas que consistem em pontos de mescla para os pisos.  
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Nesta imagem podemos ver o piso mesclado resultante para nosso exemplo, após a operação de mescla. 
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OUTRAS FERRAMENTAS 

 

Exportar Esquadrias para um arquivo CSV 

 

A qualquer momento, podemos exportar uma tabela com a atual lista de esquadrias, agrupadas por suas respectivas paredes, para um arquivo .csv. Para 

fazer isto, precisamos apenas ir ao menu Ferramentas>Exportar para .CSV. 

Para aprender a copiar qualquer conteúdo de uma lista da aplicação, por favor, consulte o manual TL Lista. 
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