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TL ELEMENTS: FILTER – FERRAMENTA DE COLETA \\ MANUAL 

TL Elements FILTER é uma ferramenta para filtragem de elementos do Revit por Categoria, Família, Tipo e/ou valores de Parâmetro. Podemos usar vários 

filtros e escolher entre os operadores "e"/"ou" para combinação de filtros de parâmetro. As ferramentas de visualização integradas padrão TL Elements 

também estão disponíveis para melhorar este fluxo de trabalho. 

Este é um manual para você começar no básico do comando. Por favor, tenha em mente que, além deste e de qualquer outro material de suporte, o TL 

Elements também fornece dicas de ferramentas úteis com descrições de recursos que você pode invocar passando o mouse sobre os botões do aplicativo. 
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Interface TL Filter 

 

Como podemos ver na imagem, o comando TL Filter mostra um grupo de listas suspensas e uma lista com um conjunto de ferramentas de visualização em 

sua interface de usuário. O grupo de listas suspensas, no lado esquerdo, é onde podemos adicionar e combinar vários itens de filtro para personalizar 

nossa busca por elementos específicos no projeto Revit ativo. A Lista de Elementos Coletados, no lado direito, é usada para listar todos os elementos do 

Revit coletados pela combinação dos filtros escolhidos. Esses elementos ficam disponíveis para serem enviados aos demais comandos principais do 

aplicativo assim que suas respectivas caixas de seleção forem marcadas. 

Para aprender a usar os controles em listas e as ferramentas de visualização, por favor, consulte os manuais TL Lista e TL Ferramentas de Visualização. 
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Adicionando um Item de Filtro de Categoria 

 

Ao clicar no botão Adicionar Filtro Por Categoria (como indicado na imagem), adicionamos um item de filtro que limitará as coletas de elementos a uma 

ou mais categorias escolhidas do Revit. 
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Selecionando uma categoria em um Item de Filtro de Categoria 

 

Primeiro, clicamos na caixa suspensa indicada na imagem para abrir uma lista com as opções de categorias disponíveis para o filtro. Observe que apenas 

as categorias do Revit que podem ser visíveis na vista ativa atual no Revit aparecerão nesta lista (por exemplo, a categoria "Ambientes" não aparecerá se 

sua vista ativa no Revit for uma vista 3D, porque esta categoria não pode ser visível neste tipo de vista, ao contrário das vistas de cortes e plantas). 

Então podemos escolher a categoria desejada pela qual os elementos devem ser filtrados. Na imagem está sendo escolhida a categoria “Paredes”. 
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Coletando elementos por Filtro de Categoria 

 

Uma vez adicionado pelo menos um item de filtro Categoria e uma categoria válida escolhida, o botão Coletar Elementos e Sobrescrever Lista (aquele 

apresentado como filtro, conforme indicado na primeira imagem) é habilitado e podemos usá-lo para coletar os elementos de a categoria escolhida. Vamos 

clicar. 

Caso o projeto Revit ativo possua instâncias de elementos da categoria escolhida, a coleta deverá preencher a lista do lado direito da interface do TL Filter 

com esses elementos (se a lista já apresentar elementos, estes serão substituídos), mostrando seu número de identificação , família e nomes de tipo.  
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Na segunda imagem, por exemplo, todos os elementos da categoria “Paredes” encontrados no modelo são listados e destacados no Revit. Se, por outro 

lado, nenhuma instância da categoria escolhida for encontrada no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados não será alterada e será exibida uma 

mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. 

 

 

 



  

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

10 

Adicionando elementos por Filtro de Categoria 

 

Na primeira imagem, a categoria “Forros” foi selecionada no mesmo item de filtro que foi usado apenas para coletar as paredes. Uma vez adicionado pelo 

menos um item de filtro de Categoria com uma categoria escolhida válida e houver pelo menos um elemento listado na Lista de Elementos Coletados, o 

botão Coletar Elementos e Adicionar à Lista (aquele apresentado como um sinal de mais, conforme indicado na primeira imagem) está habilitado e 

podemos usá-lo para coletar os elementos da categoria escolhida. Vamos clicar. Se o projeto Revit ativo possui instâncias de elementos da categoria 

escolhida, a coleta deve adicionar esses elementos à lista do lado direito da interface do TL Filter (além de quaisquer elementos já listados), mostrando 

seu número de identificação, família e nomes de tipos.  
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Na segunda imagem, por exemplo, todos os elementos da categoria “Forros” encontrados no modelo foram adicionados à lista e destacados no Revit ao 

lado das paredes que já estavam listadas. Se, por outro lado, nenhuma instância da categoria escolhida for encontrada no projeto ativo, a Lista de Elementos 

Coletados não será alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. 
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Removendo elementos por Filtro de Categoria 

 

Na primeira imagem, a categoria “Paredes” foi selecionada novamente no mesmo item de filtro que foi utilizado apenas para adicionar os forros à lista. 

Uma vez que pelo menos um item de filtro de Categoria é adicionado com uma categoria escolhida válida e há pelo menos um elemento listado na Lista 

de Elementos Coletados, o botão Coletar Elementos e Remover da Lista (aquele apresentado como um sinal de menos, conforme indicado na primeira 

imagem) está habilitado e podemos usá-lo para coletar os elementos da categoria escolhida. Vamos clicar. Caso o projeto Revit ativo possua instâncias de 

elementos da categoria escolhida, todos esses elementos eventualmente listados serão removidos da lista do lado direito da interface do TL Filter.  
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Na segunda imagem, por exemplo, todos os elementos da categoria “Paredes” encontrados no modelo foram removidos da lista e perderam o destaque 

na vista do Revit. Se, por outro lado, nenhuma instância da categoria escolhida for encontrada no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados não será 

alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. 
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Limpando a Lista de Elementos Coletados 

    

Uma vez que há pelo menos um elemento listado na Lista de Elementos Coletados, o botão Limpar Elementos Listados (aquele apresentado como um 

sinal X, conforme indicado na primeira imagem) é habilitado e podemos usá-lo para limpar a Lista de Elementos Coletados (como visto na segunda 

imagem). 
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Adicionando um Item de Filtro de Família 

 

Uma vez adicionado pelo menos um item de filtro de Categoria e escolhida uma categoria válida (basicamente, categorias cujos elementos podem ser 

classificados em famílias), o botão Adicionar Filtro Por Família é habilitado (conforme indicado na imagem). Podemos clicar nele para adicionar um item 

de filtro que limitará as coletas de elementos à família Revit escolhida. Observe que escolher filtros de categoria cujos elementos resultantes não sejam 

classificados em famílias, como Partes e Ambientes, não habilitará este botão. 
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Selecionando uma família em um Item de Filtro de Família 

 

Primeiro, clicamos na caixa suspensa indicada na imagem para abrir uma lista com as opções de família disponíveis para o filtro. Observe que apenas as 

famílias das categorias escolhidas aparecerão nesta lista (mais sobre itens de várias categorias adiante). 

Então podemos escolher a família desejada pela qual os elementos devem ser filtrados. Na imagem a família “Parede Cortina” está sendo escolhida. 
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Coletando elementos pelo Filtro de Família escolhido 

Uma vez adicionado pelo menos um item de filtro Família e escolhida uma família válida, podemos usar o botão Coletar Elementos e Sobrescrever Lista 

(aquele apresentado como filtro, conforme indicado nos exemplos anteriores) para coletar os elementos da família escolhida. Vamos clicar.  

 

Caso o projeto Revit ativo possua instâncias de elementos da família escolhida, a coleta deverá preencher a lista do lado direito da interface do TL Filter 

com esses elementos (se a lista já apresentar elementos, estes serão substituídos), mostrando seu número de identificação , família e nomes de tipo. Na 

imagem, por exemplo, todos os elementos da família “Parede Cortina” encontrados no modelo são listados e destacados no Revit. Se, por outro lado, 

nenhuma instância da família escolhida for encontrada no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados não será alterada e será exibida uma mensagem 

informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. 
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Adicionando/Removendo elementos por Filtro de Família 

Podemos adicionar ou remover elementos de/para a lista usando filtros de família da mesma forma que podemos fazer usando filtros de categoria. Consulte 

os tópicos Adicionando elementos por filtro de Categoria e Removendo elementos por filtro de Categoria e use a mesma lógica para filtros de 

Família. 
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Adicionando um Item de Filtro de Tipo 

 

Uma vez que pelo menos um item de filtro Família é adicionado e uma família válida é escolhida, o botão Adicionar Filtro Por Tipo é habilitado (como 

indicado na imagem). Podemos clicar nele para adicionar um item de filtro que limitará as coletas de elementos ao tipo de Revit escolhido. 
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Selecionando um tipo em um item de Filtro de Tipo 

 

Primeiro, clique na caixa suspensa indicada na imagem para abrir uma lista com as opções de tipo disponíveis para o filtro. Observe que apenas os tipos 

das famílias escolhidas aparecerão nesta lista (mais sobre vários itens de família adiante). 

Então podemos escolher o tipo desejado pelo qual os elementos devem ser filtrados. Na imagem está sendo escolhido o tipo de parede com cerâmica 

Branco-Gelo externa e pintura interna Branco (por favor, lembre-se que os tipos e famílias exibidos são os disponíveis no projeto ativo, portanto tenha isso 

em mente ao preparar seu arquivo de modelo/projeto ). 
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Coletando elementos pelo Filtro de Tipo escolhido 

Uma vez adicionado pelo menos um item de filtro Tipo e escolhido um tipo válido, podemos usar o botão Coletar Elementos e Sobrescrever Lista (aquele 

apresentado como filtro, conforme indicado nos exemplos anteriores) para coletar os elementos do tipo escolhido. Vamos clicar.  

 

Caso o projeto Revit ativo possua instâncias de elementos do tipo escolhido, a coleta deverá preencher a lista do lado direito da interface do TL Filter com 

esses elementos (se a lista já apresentar elementos, estes serão substituídos), mostrando seu número de identificação , família e nomes de tipo. Na imagem, 

por exemplo, todos os elementos do tipo escolhido (paredes com cerâmica externa Branco-Gelo e pintura interna Branco) encontrados no modelo são 

listados e destacados no Revit. Se, por outro lado, nenhuma instância do tipo escolhido for encontrada no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados 

não será alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. 
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Adicionando/Removendo elementos por Filtro de Tipo 

Podemos adicionar ou remover elementos de/para a lista usando filtros de tipo da mesma forma que podemos fazer usando filtros de categoria. Consulte 

os tópicos Adicionando elementos por filtro de Categoria e Removendo elementos por filtro de Categoria e use a mesma lógica para filtros de tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

23 

Adicionando um Item de Filtro de Parâmetro 

 

Sempre que a combinação dos itens de filtro de categoria, família e/ou tipo escolhidos corresponderem a instâncias de elementos no projeto, o botão 

Adicionar Filtro Por Parâmetro será ativado automaticamente (conforme indicado na imagem). Podemos clicar nele para adicionar um item de parâmetro 

que limitará as coletas de elementos ao valor escolhido do parâmetro Revit. 
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Selecting a parameter in a Parameter Filter Item 

 

Primeiro, clicamos na caixa suspensa indicada na imagem para abrir uma lista com as opções de parâmetros disponíveis para o filtro. Os nomes dos 

parâmetros de instância são seguidos por “(I)”, enquanto os nomes dos parâmetros de tipo são seguidos por “(T)”. Observe que apenas os parâmetros dos 

elementos que correspondem à combinação dos itens de filtro de categoria, família e/ou tipo escolhidos aparecerão nesta lista. 

Então podemos escolher o parâmetro desejado pelo qual os elementos devem ser filtrados. Na imagem está sendo escolhido o parâmetro do tipo “Função” 

das paredes (por favor, lembre-se que os parâmetros exibidos aqui são os disponíveis em tipos e instâncias no projeto ativo, portanto lembre-se disso ao 

preparar seu arquivo de modelo/projeto) . 
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Selecionando uma condição em um Item de Filtro de Parâmetro 

Podemos clicar na caixa suspensa indicada na imagem para abrir uma lista com todas as condições que podemos usar para alcançar diferentes coletas 

com base em um único parâmetro.  
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Use igual a (=) para filtrar por um valor de parâmetro exato. Use diferente de (/=) para filtrar elementos excluindo um valor de parâmetro exato.  

Use maior que (>) ou maior ou igual a (>=) para filtrar por valores numéricos maiores ou pelo mesmo valor numérico do parâmetro (observe que os 

valores numéricos são interpretados na unidade definida para o parâmetro no projeto ativo). Sob estas condições, a caixa de texto numérico pode 

interpretar fórmulas simples de multiplicação, divisão, subtração e adição na unidade de projeto para comprimento. 

Use menor que (<) ou menor que ou igual a (<=) para filtrar por valores numéricos menores ou pelo mesmo valor numérico do parâmetro (observe que 

os valores numéricos são interpretados na unidade definida para o parâmetro no projeto ativo). Sob estas condições, a caixa de texto numérico pode 

interpretar fórmulas simples de multiplicação, divisão, subtração e adição na unidade de projeto para comprimento. 

Use contém ou não contém para filtrar elementos que incluam um valor de texto específico ou não o apresentem no valor do parâmetro escolhido.  

Use começa com ou termina com para filtrar elementos que apresentam um valor de texto específico no início ou no final de seu valor para o parâmetro 

escolhido. 

Na imagem a condição igual a (=) está sendo escolhida. 
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Selecionando um Valor de Parâmetro em um Item de Filtro de Parâmetro 

 

Se estivermos usando as condições igual a (=) ou diferente de (/=), que exigem valores de parâmetro exatos, podemos clicar na caixa suspensa indicada 

na imagem para abrir uma lista com os valores de parâmetro disponíveis encontrados no filtro elementos para o parâmetro escolhido. Se estivermos 

usando qualquer uma das outras condições, teremos uma caixa de texto, onde deve ser inserido o valor numérico/texto que determinará a condição. Além 

disso, os valores serão assumidos nas unidades atualmente definidas no projeto ativo do Revit. 

Na imagem está sendo selecionado o valor do parâmetro “Exterior” para o parâmetro tipo “Função” das paredes (lembre-se que os valores dos parâmetros 

exibidos na lista são lidos das instâncias dos elementos do projeto ativo, se nenhum elemento com um valor válido para o parâmetro for encontrado no 

projeto, não haverá opção de valor para escolher). 
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Coletando elementos pelo Filtro de Parâmetro escolhido 

Uma vez que pelo menos um item de filtro de parâmetro é adicionado e um valor de parâmetro válido é fornecido, podemos usar o botão Coletar 

Elementos e Sobrescrever Lista (aquele apresentado como um filtro, conforme indicado nos exemplos anteriores) para coletar os elementos com a 

condição de parâmetro escolhida . Vamos clicar.  

 

Se o projeto Revit ativo tiver instâncias de elementos que correspondam à condição fornecida com base no valor do parâmetro fornecido, a coleta deverá 

preencher a lista do lado direito da interface do TL Filter com esses elementos (se a lista já apresentar elementos, eles serão substituídos), mostrando seu 

número de identificação, família e nomes de tipo. Na imagem, por exemplo, todos os elementos que correspondem à condição escolhida (paredes com 

o valor “Exterior” para o parâmetro do tipo “Função”) encontrados no modelo são listados e destacados no Revit. Se, por outro  lado, nenhum elemento 

correspondente for encontrado no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados não será alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum 

elemento com tal requisito foi encontrado. 
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Adicionando/Removendo elementos por Filtro de Parâmetro 

Podemos adicionar ou remover elementos de/para a lista usando filtros de parâmetro da mesma forma que podemos fazer usando filtros de Categoria. 

Consulte os tópicos Adicionando elementos por filtro de Categoria e Removendo elementos por filtro de Categoria e use a mesma lógica para filtros 

de Parâmetro. 
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Adicionando vários Itens de Filtro de Categoria 

 

O botão Adicionar Filtro Por Categoria (como indicado na imagem) pode ser usado para empilhar vários itens de filtro de categoria. Dessa forma, é 

possível combinar elementos de diferentes categorias em uma única coleta. Na imagem, por exemplo, o filtro está sendo construído para coletar paredes, 

tetos e janelas. 
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Adicionando vários Itens de Filtro de Família 

 

O botão Adicionar Filtro Por Família (como indicado na imagem) pode ser usado para empilhar vários itens de filtro de família. Dessa forma, é possível 

combinar elementos de diferentes famílias em uma única coleta. Na imagem, por exemplo, a família “Parede Básica” está sendo filtrada para a categoria 

“Paredes” e a família “Forro Composto” está sendo filtrada para a categoria “Forro”. Observe que os grupos de famílias disponíveis para cada categoria 

estão separados por linhas e na respectiva ordem em que as categorias foram listadas. 
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Adicionando vários Itens de Filtro de Tipo 

 

O botão Adicionar Filtro Por Tipo (como indicado na imagem) pode ser usado para empilhar vários itens de filtro de Tipo. Dessa forma, é possível 

combinar elementos de diferentes tipos em uma única coleta. Na imagem, por exemplo, diferentes tipos que incluem a cerâmica “Branco-Gelo” estão 

sendo usados para filtrar os elementos da família “Parede Básica”, o tipo “Gesso” está sendo usado para filtrar a família “Forro Composto” e um tipo de 

janela “2,00 x 1,10 m” está sendo usado para filtrar a família de janelas escolhida. Observe que, como vimos para as famílias, os grupos de tipos disponíveis 

para cada família estão separados por linhas e na respectiva ordem em que as famílias foram listadas. 
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Coletando elementos por vários Filtros 

Uma vez definidos os vários itens de filtro, podemos usar o botão Coletar Elementos e Sobrescrever Lista (aquele apresentado como filtro, conforme 

indicado nos exemplos anteriores) para coletar os elementos com a condição de parâmetro escolhida. Vamos clicar.  

 

Se o projeto Revit ativo tiver instâncias de elementos que correspondam às pilhas e requisitos de várias categorias/famílias/tipos, a coleta deve preencher 

a lista do lado direito da interface do TL Filter com esses elementos (se a lista já apresentar elementos, estes serão substituído), mostrando seu número de 

identificação, família e nomes de tipo. Na imagem, por exemplo, todas as paredes, tetos e janelas das famílias e tipos escolhidos encontrados no modelo 

são listados e destacados no Revit. Se, por outro lado, nenhum elemento correspondente for encontrado no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados 

não será alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. A mesma lógica de coleta se aplica 

ao uso dos botões Coletar Elementos e Adicionar à Lista e Coletar Elementos e Remover da Lista. 
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Adicionando vários Itens de Filtro de Parâmetro (Operador OU) 

 

O botão Adicionar Filtro Por Parâmetro também pode ser usado para empilhar vários itens de filtro de parâmetro em uma lógica de união (uso do 

operador ou). Dessa forma, é possível combinar elementos com diferentes requisitos de parâmetros em uma única coleta. Na imagem, por exemplo, um 

item de parâmetro que filtrará elementos de parede com valor de parâmetro “Área” inferior a “7,00” m² foi adicionado ao item de parâmetro “Função = 

Exterior” com o operador ou. 
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Recuperando elementos usando o Operador OR com Filtros de Parâmetro 

Uma vez definidos os vários itens de filtro, podemos usar o botão Coletar Elementos e Sobrescrever Lista (aquele apresentado como filtro, conforme 

indicado nos exemplos anteriores) para coletar os elementos com a condição de parâmetro escolhida. Vamos clicar.  

 

Se o projeto Revit ativo tiver instâncias de elementos que correspondam a pelo menos uma das condições passadas nos filtros de parâmetros com o 

operador ou, a coleta deverá preencher a lista do lado direito da interface do TL Filter com esses elementos (caso a lista já apresente elementos, estes 

serão substituídos), mostrando seu número de id, família e nomes de tipo. Na imagem, por exemplo, estão listadas todas as paredes com o valor do 

parâmetro do tipo “Função” como “Exterior” bem como todas as paredes com menos de 7,00 m² como valor para o parâmetro de instância “Área” 

encontrado no modelo e destacado no Revit (um total de 125 instâncias). Se, por outro lado, nenhum elemento correspondente for encontrado no projeto 

ativo, a Lista de Elementos Coletados não será alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. 

A mesma lógica de coleta se aplica ao uso dos botões Coletar Elementos e Adicionar à Lista e Coletar Elementos e Remover da Lista. 
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Combinando vários Itens de Filtro de Parâmetro (Operador E) 

 

O botão Adicionar Filtro Por Parâmetro também pode ser usado para empilhar vários itens de filtro de parâmetro em uma lógica de interseção (uso do 

operador e). Dessa forma, é possível combinar elementos que correspondam aos mesmos requisitos de vários parâmetros em uma única coleta. Na 

imagem, por exemplo, um item de parâmetro que filtrará elementos de parede com valor de parâmetro “Área” inferior a “7,00” m²  foi combinado com o 

item de parâmetro “Função = Exterior” com o operador e. 
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Recuperando elementos usando o Operador E com Filtros de Parâmetro 

Uma vez definidos os vários itens de filtro, podemos usar o botão Coletar Elementos e Sobrescrever Lista (aquele apresentado como filtro, conforme 

indicado nos exemplos anteriores) para coletar os elementos com a condição de parâmetro escolhida. Vamos clicar.  

 

Caso o projeto ativo do Revit possua instâncias de elementos que correspondam a todas as condições passadas nos filtros de parâmetros com o operador 

e, a coleta deverá preencher a lista do lado direito da interface do TL Filter com esses elementos (caso a lista já apresente elementos, estes será substituído), 

mostrando seu número de identificação, família e nomes de tipo. Na imagem, por exemplo, apenas as paredes com o valor do parâmetro do tipo “Função” 

como “Exterior” com menos de 7,00 m² como valor para o parâmetro de instância “Área” encontrado no modelo são listadas e destacadas no Revit (um 

total de 36 instâncias). Se, por outro lado, nenhum elemento correspondente for encontrado no projeto ativo, a Lista de Elementos Coletados não será 

alterada e será exibida uma mensagem informando que nenhum elemento com tal requisito foi encontrado. A mesma lógica de coleta se aplica ao uso 

dos botões Coletar Elementos e Adicionar à Lista e Coletar Elementos e Remover da Lista. 
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Removendo um Item de Filtro de Categoria 

 

Podemos clicar no botão Remover Filtro Por Categoria (como indicado na imagem) para remover o último item de filtro inserido (na posição inferior) na 

coleção de itens de filtro de Categoria. 
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Limpando os Itens de Filtro de Categoria 

 

Podemos clicar no botão Limpar Filtros (como indicado na imagem) para remover todos os itens de filtro da coleção de itens de filtro de Categoria. 
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Removendo um Item de Filtro da Família 

 

Podemos clicar no botão Remover Filtro Por Família (como indicado na imagem) para remover o último item de filtro inserido (na posição inferior) na 

coleção de itens de filtro de família. 
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Limpando os Itens de Filtro da Família 

 

Podemos clicar no botão Limpar Filtros (como indicado na imagem) para remover todos os itens de filtro da coleção de itens de filtro Família. 
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Removendo um Item de Filtro de Tipo 

 

Podemos clicar no botão Remover Filtro Por Tipo (como indicado na imagem) para remover o último item de filtro inserido (na posição inferior) na coleção 

de itens de filtro de Tipo. 
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Limpando os Itens de Filtro de Tipo 

 

Podemos clicar no botão Limpar Filtros (como indicado na imagem) para remover todos os itens de filtro da coleção de itens de filtro Tipo. 
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Removendo um Item de Filtro de Parâmetro 

 

Podemos clicar no botão Remover Filtro Por Parâmetro (como indicado na imagem), para remover o último item de filtro inserido (na posição inferior) 

na coleção de itens de filtro de Parâmetro. 
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Limpando os Itens de Filtro de Parâmetro 

 

Podemos clicar no botão Limpar Filtros (como indicado na imagem) para remover todos os itens de filtro da coleção de itens de filtro de parâmetro. 
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Adicionando elementos de Modelos Vinculados 

 

O TL Filter pode filtrar elementos de modelos do Revit vinculados ao projeto ativo. Só precisamos clicar no botão Alternar Permissão De Modelos 

Vinculados (como indicado na imagem) para habilitar esse recurso e esses elementos também devem ser incluídos na coleta. Observe que a filtragem de 

elementos vinculados deve apresentar um desempenho mais lento em relação ao mesmo processo realizado exclusivamente no modelo ativo e, também, 

que infelizmente os elementos vinculados coletados não podem ser destacados programaticamente no Revit. 
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Alterando o Modo de Envio de Elementos 

 

Os elementos listados na Lista de Elementos Coletados podem ser enviados para listas apropriadas em outros comandos de Elementos TL. Na imagem o 

grupo de botões do lado direito são responsáveis por enviar elementos para o comando TL Walls, TL Frames, TL Solids e TL Parts respectivamente (de 

cima para baixo). O botão acima deste grupo (conforme indicado na imagem) apresenta o modo de Envio atualmente habilitado, que são os seguintes:  

Sobrescrever a Lista (representado por um ícone de filtro): quando esta opção está habilitada, toda coleção de elementos que é enviada para outro 

comando irá sobrescrever quaisquer elementos já listados na lista de destino.  
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Adicionar à Lista (representado por um ícone de sinal de adição): quando esta opção estiver habilitada, toda coleção de elementos que for enviada para 

outro comando será adicionada à lista de destino, mantendo eventuais elementos já listados.  

Remover da Lista (representado por um ícone de sinal de menos): quando esta opção estiver habilitada, toda coleção de elementos que for enviada 

para outro comando será removida da lista de destino, se algum dos elementos enviados já estiver listado lá.  

Para alterar esta configuração, vá para a barra de menu e clique em: Aplicativo > Ao Enviar Elementos para Listas, conforme mostrado na imagem. 
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Enviando elementos coletados para TL Walls 

 

Ao clicar no botão Enviar Elementos Para o TL Walls (como indicado na imagem), podemos enviar ambientes ou paredes atualmente marcadas na Lista 

de Elementos Coletados para TL Walls. Se um ou mais ambientes estiverem entre os elementos verificados, esses ambientes serão listados na Lista de 

Coleta de Ambientes. Caso contrário, as paredes serão listadas na Lista de Coleta de Paredes. Dependendo da opção atualmente escolhida para a 

configuração "Enviando Elementos para Listas", os itens enviados serão adicionados, removidos ou substituirão a lista de destino (para saber qual opção 

está habilitada no momento, preste atenção no ícone acima do grupo Modo de Envio de ícones). Para alterar esta configuração, podemos ir até a barra de 

menus e clicar em: Aplicativo > Ao Enviar Elementos Para Listas.  

Paredes cortina serão ignoradas, pois os recursos em TL Walls não se aplicam a elas. Este recurso só será habilitado se pelo menos um elemento válido 

estiver marcado. 
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Enviando elementos coletados para o TL Frames 

 

Ao clicar no botão Enviar Elementos Para o TL Frames (como indicado na imagem) podemos enviar paredes, portas ou janelas atualmente marcadas na 

Lista de Elementos Coletados para TL Frames (nesta ordem exata de prioridade). Dependendo da opção atualmente escolhida para a configuração 

"Enviando Elementos para Listas", os itens enviados serão adicionados, removidos ou substituirão a lista de destino (para saber qual opção está habilitada 

no momento, preste atenção no ícone acima do grupo de ícones Modo de Envio). Para alterar esta configuração, podemos ir até a barra de menus e clicar 

em: Aplicativo > Ao Enviar Elementos Para Listas. 

Se desejarmos enviar, por exemplo, elementos de janela para TL Frames, precisamos verificar apenas os itens de janela na Lista de Elementos Coletados. 

Caso contrário, será enviada apenas a categoria com maior prioridade entre os itens verificados.  

Paredes cortina serão ignoradas, uma vez que os recursos em TL Frames não se aplicam a elas. Este recurso só será habilitado se pelo menos um elemento 

válido estiver marcado. 
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Enviando elementos coletados para TL Solids 

 

Ao clicar no botão Enviar Elementos Para o TL Solids (como indicado na imagem) podemos enviar os elementos atualmente marcados na Lista de 

Elementos Coletados para o TL Solids. Dependendo da opção atualmente escolhida para a configuração "Enviando Elementos para Listas", os itens 

enviados serão adicionados, removidos ou substituirão a lista de destino (para saber qual opção está habilitada no momento, preste atenção no ícone 

acima do grupo de ícones Modo de Envio). Para alterar esta configuração, podemos ir até a barra de menus e clicar em: Aplicativo > Ao Enviar Elementos 

Para Listas. 

Este recurso só será habilitado se pelo menos um elemento válido estiver marcado. 
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Enviando elementos coletados para TL Parts 

 

Ao clicar no botão Enviar Elementos Para o TL Parts (como indicado na imagem) podemos enviar peças, forros, pisos ou telhados atualmente verificados 

na Lista de Elementos Coletados para TL Parts (nesta ordem exata de prioridade). As peças serão enviadas para a Lista de Coleta de Peças. Forros, Pisos 

ou Coberturas serão enviados para a Lista de Elementos Coletados Divisórios. Dependendo da opção atualmente escolhida para a configuração "Enviando 

Elementos para Listas", os itens enviados serão adicionados, removidos ou substituirão a lista de destino (para saber qual opção está habilitada no 

momento, preste atenção no ícone acima do grupo de ícones Modo de Envio). Para alterar esta configuração, podemos ir até a barra de menus e clicar 

em: Aplicativo > Ao Enviar Elementos Para Listas. 

Se desejarmos enviar, por exemplo, elementos de piso para TL Parts, precisamos verificar apenas os itens de piso na Lista de Elementos Coletados. Caso 

contrário, será enviada apenas a categoria com maior prioridade entre os itens verificados. 

Este recurso só será habilitado se pelo menos um elemento válido estiver marcado. 
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Habilitando a Inclusão de Subcategorias 

 

Como pode ser visto na imagem, acessando a barra de menu e clicando em Ferramentas > Incluir Subcategorias, é possível incluir subcategorias do Revit 

nos filtros de Categoria. Esta opção é desabilitada por padrão a cada inicialização do comando. A inclusão de subcategorias no filtro Categoria pode 

aumentar consideravelmente o número de itens listados. Esteja ciente de que a maioria desses itens provavelmente não funcionará corretamente ou com 

os outros comandos do aplicativo. Essa opção está disponível apenas para fins de filtragem de dados e visualização de modelo e redefinirá a lista atual e 

os itens de filtro. 
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