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TL ELEMENTS: XPRESS – FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO \\ MANUAL 

TL Elements XPRESS é uma ferramenta para realizar a construção automática de modelos de Arquitetura a partir de ambientes, linhas de separação e 

preferências de usuário; aplicação de revestimento de paredes e inserção de esquadrias automáticas; união automática e opcional entre paredes, pisos e 

forros e criação automática e opcional de peças de parede. Basicamente, é uma maneira de realizar uma única execução simplificada de diversos comandos 

da aplicação TL Elements. Você pode utilizar funcionalidades básicas das listas do TL Elements para manipular a seleção de ambientes. 

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/TL Elements Xpress 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 Xpress 

 

Como vemos na imagem, o TL Xpress exibe uma única lista em sua interface. Esta lista é utilizada para expor ambientes coletados (Lista de Ambientes 

Coletados). Estes ambientes devem ser coletados do Revit por filtragem e tornam-se disponíveis para serem utilizados pelos recursos do TL Xpress assim 

que suas caixas de seleção são marcadas. Acima da lista encontramos ferramentas para coleta de ambientes e configurações de paredes externas, e, abaixo 

dela, podemos encontrar botões e opções para executar as operações de destaque do comando para os elementos marcados na lista respectiva. 

Este manual explanará os recursos do TL Xpress presumindo que o modo de composição Parede Composta está ativado (este modo ativa a criação de 

revestimentos de parede como camadas adicionais aos tipo de parede existentes). No final do manual as configurações específicas do modo de 

composição Paredes Múltiplas (Parede Cebola) serão explanadas também (este modo ativa a criação de revestimentos de parede como novas instâncias 

de parede). Estes modos podem ser alternados pelo uso do botão de alternância Modo de Composição de Parede (indicado na imagem). Para aprender 

a utilizar os controles nas listas, por favor, consulte o manual TL Lista. 

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 Xpress, 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 paredes (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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Requisitos do TL Xpress 

O principal requisito para utilizar o comando TL Xpress é ter um modelo do Revit com um grupo integrado de Ambientes divididos por Linhas de 

Separação de Ambiente. Estes ambientes serão coletados por nível e serão analisados como um grupo, formando um único pavimento de uma edificação, 

compartilhando paredes divisórias e cercados por paredes externas. 
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Coletando Ambientes por Nível 

 

Acima da Lista de Ambientes Coletados há uma lista suspensa com todos os níveis onde podemos encontrar ao menos uma instância de um ambiente no 

projeto de Revit ativo. Na primeira imagem estamos escolhendo o nível do primeiro pavimento tipo. Após a seleção do nível, podemos clicar no botão 

Coletar Ambientes (representado por um filtro, como indicado na primeira imagem) para preencher a respectiva lista com todos os ambientes 

encontrados no projeto (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).  
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Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a lista está preenchida com 29 instâncias de ambientes encontradas no nível escolhido. 

Estes ambientes serão interpretados como um único grupo, um único pavimento ou edificação e definiremos as preferências para paredes, pisos, forros, 

portas e janelas que serão criados. 
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Definindo o Tipo de Núcleo de Parede 

 

Devemos definir o tipo para o núcleo das paredes que dividirão e cercarão os ambientes os ambientes a serem criados. Podemos fazê-lo utilizando a lista 

suspensa indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os tipos de parede válidos carregados no projeto ativo. Por favor, note que esta ferramenta 

é denominada Tipo de Parede do Núcleo porque as paredes criadas receberão revestimentos (sendo eles camadas ou paredes adicionais) mais adiante 

no processo, tanto do lado interno, como do lado externo. Portanto, devemos escolher o tipo sabiamente (nunca é demais frisar quão importante é utilizar 

famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados).  

Na imagem estamos escolhendo um tipo básico de alvenaria, que está disponível em nosso projeto. 
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Altura e Elevação da Parede 

 

Para criar adequadamente paredes, precisamos fornecer um valor para a altura destas paredes bem como sua elevação (basicamente, a distância entre a 

face inferior da parede e a altura do nível da linha que está sendo substituída). Estes valores devem ser digitados nas caixas de texto indicadas na primeira 

imagem (a primeira recebe o valor da Altura da Parede, a segunda recebe o valor da Elevação da Parede e ambas interpretarão valores na unidade 

configurada para comprimento no projeto ativo, no nosso caso é metro). 
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos uma vista de elevação mostrando duas paredes. A da esquerda possui altura de 2.90 m, a 

outra, altura de 3.30 m. Por favor, note que o valor da altura reflete a extensão vertical efetiva da geometria da parede. Ambas as paredes possuem suas 

faces de topo na mesma altura, mas suas alturas divergem devido a diferentes elevações. 
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Temos também na terceira imagem uma vista de elevação mostrando as mesmas duas paredes, mas desta vez podemos ver os valores de suas elevações. 

A da esquerda possui um valor de elevação de 0.20 m (positivo) com base no nível do Chão. A outra possui um valor de elevação de -0.20 m (negativo) 

com base no nível do Chão. 
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Trava de Deslocamento de Topo de Parede 

 

É também possível fornecer um outro parâmetro de verticalidade para as paredes a serem criadas. Em vez de utilizar um valor de altura, podemos vincular 

o topo das paredes criadas a um dado nível do projeto e definir um valor de deslocamento baseado neste nível. Para obtermos este resultado, devemos 

clicar no ícone da Altura da Parede (como visto na primeira imagem). 
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Ao clicar no ícone um painel pop-up surgirá, onde podemos ativar a Trava de Deslocamento de Topo de Parede e selecionar o nível ao qual desejamos 

vincular o topo das paredes (como visto na segunda imagem, onde escolhemos o nível do segundo pavimento-tipo para esta função). 

DICA: Podemos utilizar a opção Nível Acima se quisermos o topo de cada parede criada vinculado ao nível diretamente acima do respectivo nível do 

ambiente em que a parede está sendo criada. Lembre-se que, se nenhum nível for encontrado acima, as paredes respectivas podem não ser criadas ou 

ser criadas de uma maneira inesperada. 
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Na terceira imagem, podemos ver que, após a Trava de Deslocamento de Topo de Parede ter sido ativada, o ícone da Altura da Parede foi substituído 

pelo ícone do Deslocamento do Topo de Parede e a caixa de texto ao lado dele agora aceita valores de deslocamento com base no nível ao qual vinculamos 

o topo das paredes. 
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Para melhor explicar este conceito, na quarta imagem temos um corte em elevação mostrando uma parede com deslocamentos em suas restrições inferior 

e superior. Na parte inferior a parede tem um valor de Elevação de -0.05 m (negativo) com base no nível do primeiro pavimento tipo. Na parte superior, a 

parede possui um valor de Deslocamento do Topo de -0.05 m (negativo) com base no nível do segundo pavimento tipo. 
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Definindo Revestimento das Paredes Externas 

Agora podemos definir o material para o revestimento externo das paredes externas que serão criados (se você busca informação sobre como definir um 

tipo de parede como um revestimento, por favor, consulte o tópico Definindo um Tipo de Parede como Revestimento Externo mais adiante). Podemos 

fazê-lo utilizando a lista suspensa indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os materiais 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 material de cerâmica Branco-Gelo, que está disponível em nosso projeto. 
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Espessura do Revestimento para Paredes Externas 

 

Para inserir novas camadas de revestimento externo a tipos de parede existentes adequadamente, precisamos fornecer um valor para a espessura destas 

novas camadas. Este valor deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem, onde estamos fornecendo o valor de 0.008 m (8 mm) (esta 

caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos a janela de Editar Montagem do tipo de parede “MAS-15-EXT+”, que apresenta 5 camadas, 

sendo uma de núcleo (com material de tijolo), uma de substrato interno (com material de reboco), uma de substrato externo (com material de reboco 

também), uma de acabamento 1 interno (com argamassa) e uma de acabamento 1 externo (com argamassa também). A camada selecionada (a primeira), 

por exemplo, possui um valor de espessura de 0.01 m (1 cm). 
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Definindo Revestimentos para Ambientes 

Para cada ambiente na Lista de Ambientes Coletados podemos configurar diversos parâmetros que irão definir a arquitetura que será construída (cada 

coluna da lista define um destes parâmetros). Vamos começar definindo o material de revestimento para as paredes do primeiro ambiente listado (se você 

busca informação sobre como definir um tipo de parede como um revestimento, por favor, consulte o tópico Definindo um Tipo de Parede como 

Revestimento Externo mais adiante).  

 

Podemos fazê-lo utilizando a lista suspensa na primeira coluna, indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os materiais 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 material de pintura branca, que está disponível em nosso projeto. 
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Espessura do Revestimento para Paredes de Ambientes 

 

Para inserir novas camadas de revestimento a tipos de parede existentes adequadamente, precisamos fornecer um valor para a espessura destas novas 

camadas. Este valor deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem, onde estamos fornecendo o valor de 0.002 m (2 mm) (esta caixa de 

texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro).  

Para melhor entender este conceito, por favor, consulte o tópico Espessura do Revestimento para Paredes Externas, já explanado. 

 

 



  

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

24 

Tipo de Piso 

 

Podemos criar pisos para nossos ambientes, se desejarmos. O primeiro requisito para isto é a escolha de um tipo de família válido para os pisos a serem 

criados. Podemos escolhê-lo na lista suspensa indicada na imagem, onde podemos achar todos os tipos de piso válidos carregados no projeto ativo (nunca 

é demais frisar quão importante é utilizar famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados). Na imagem escolhemos o tipo de piso de porcelanato 

60 x 60 cm, que está disponível em nosso projeto. 
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Elevação do Piso 

 

Para criar adequadamente pisos, precisamos fornecer um valor para a elevação destes pisos com base no nível do respectivo ambiente (basicamente, a 

distância entre a face superior do piso a altura do nível do ambiente). Este valor deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem (esta 

caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro). 
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos um corte em elevação mostrando dois pisos em diferentes elevações entre duas paredes. 

O piso inferior tem um valor de elevação de 0.0 m com base no nível do Chão. O piso superior, por outro lado, possui um valor de elevação de 1.50 m 

com base no nível do Chão. 
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Expansão/Contração do Piso 

 

Para criar pisos, também precisamos fornecer um valor para a expansão/contração dos pisos a serem criados com base no perímetro de cada ambiente 

(valores positivos expandem os limites do perímetro, negativos os contraem). Este valor deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem 

(esta caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos uma vista 3D mostrando dois pisos em diferentes elevações entre algumas paredes. O piso 

inferior possui um valor de expansão/contração de 0.05 m (positivo), que expande seu perímetro. O piso superior, por outro lado, possui um valor de 

expansão/contração de -0.05 m (negativo), que contrai seu perímetro. 
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Parâmetro de Afastamento de Piso: Centro da Parede 

 

No caso da necessidade de um parâmetro dinâmico para a expansão do perímetro do piso, podemos fazer o TL Xpress ignorar o valor de 

Expansão/Contração e considerar o centro de cada parede como o limite do perímetro do piso. Para obtermos este resultado, precisamos ativar a opção 

Centro da Parede no menu Ferramentas>Parâmetro de Afastamento de Piso (como visto na primeira imagem). 
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Na segunda imagem podemos ver o detalhe do piso criado com a opção ativada, com seu perímetro alcançado o centro de cada parede. 
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Parâmetro de Afastamento de Piso: Face do Núcleo da Parede 

 

Em outro caso de necessidade de um parâmetro dinâmico para os limites do piso, podemos fazer o TL Xpress ignorar o valor de Expansão/Contração e 

considerar face interna do núcleo de cada como o limite do perímetro do piso. Para obtermos este resultado, precisamos ativar a opção Face do Núcleo 

da Parede no menu Ferramentas>Parâmetro de Afastamento de Piso (como visto na primeira imagem). 
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Na segunda imagem podemos ver o detalhe do piso criado com a opção ativada, com seu perímetro alcançando a face interna do núcleo de cada parede. 
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Na terceira imagem podemos ver que, uma vez que as opções Centro da Parede ou Face do Núcleo da Parede estão ativadas, os campos para definição 

de um valor numérico para Contração/Expansão dos pisos se desabilitam automaticamente. 
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Tipo de Forro 

 

Podemos criar forros para nossos ambientes, se desejarmos (por favor, esteja ciente de que estas ferramentas estão disponíveis apenas para versões 

pós-2021 do Revit). O primeiro requisito para criar forros é a escolha de um tipo de família válido para os forros a serem criados. Podemos escolhê-lo na 

lista suspensa indicada na imagem, onde podemos achar todos os tipos de forro válidos carregados no projeto ativo (nunca é demais frisar quão importante 

é utilizar famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados). Na imagem escolhemos um tipo básico de forro de gesso, que está disponível em 

nosso projeto. 
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Elevação do Forro 

 

Para criar adequadamente forros, precisamos fornecer um valor para a elevação destes forros com base no nível do respectivo ambiente (basicamente, a 

distância entre a face inferior do forro e a altura do nível). Este valor deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem (esta caixa de texto 

interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos um corte em elevação mostrando dois forros em diferentes elevações entre duas paredes. 

O forro inferior tem um valor de elevação de 1.50 m com base no nível do Chão. O forro superior, por outro lado, tem um valor de elevação de 2.90 m 

com base no nível do Chão. 
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Expansão/Contração do Forro 

 

Para criar forros, também precisamos fornecer um valor para a contração/expansão dos forros a serem criados com base no perímetro de cada ambiente 

(valores positivos expandem os limites do perímetro, negativos os contraem). Este valor deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem 

(esta caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro). 
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Para melhor explicar este conceito, na segunda imagem temos uma vista 3D mostrando dois forros em diferentes elevações entre algumas paredes. O 

forro inferior tem um valor de expansão/contração de 0.05 m (positivo), que expande seu perímetro. O forro superior, por outro lado, tem um valor de 

expansão/contração de -0.05 m (negativo), que contrai seu perímetro. 
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Tipo de Porta 

 

Podemos inserir portas nas paredes de nossos ambientes, se desejarmos. O primeiro 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 “0,80 x 2,10 Basic”, que está disponível em nosso projeto.  

Esteja ciente de que a inserção de portas no TL Xpress é feita pela análise da interação entre ambientes. Paredes com áreas maiores geralmente têm mais 

chances de receber uma inserção de porta e basicamente cada ambiente pode ter somente 1 de suas paredes disponível para receber a inserção.  
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Para ambientes que normalmente devem conter múltiplas portas, como corredores e circulações, recomendamos o uso da opção Qualquer, como 

indicado na segunda imagem. Esta opção permitirá que o ambiente selecionado compartilhe quantas portas forem possíveis com outros ambientes que 

possuam tipos específicos de porta atribuídos a si. 

Como você pode ter notado, não se garante que toda inserção de porta objetivada pelo usuário será realizada pelo algoritmo. Na verdade, não é 

sequer possível prever o lado de abertura de famílias de porta, uma vez que podem ser livremente modeladas pelo usuário. O mais comum é que 

o TL Xpress crie as paredes e insira as portas automaticamente, de acordo com uma lógica básica, sendo os usuários os responsáveis por checar e 

alterar sua localização e direção de acordo com diretrizes do projeto. Portanto, esteja ciente de que este recurso é uma ferramenta para facilitar 

o fluxo de inserção de portas, e não para substituí-lo completamente. 
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Elevação de Porta 

 

Para inserirmos adequadamente portas, 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 porta e a altura do nível). Este valor deve ser digitado na caixa de texto 

indicada na primeira imagem (esta caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso 

caso é metro).  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda 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 Porta 

 

Para inserir portas, também devemos fornecer um valor para o deslocamento horizontal das portas a serem inseridas com base no centro, ponto inicial ou 

ponto final da parede, dependendo do valor fornecido. O valor de deslocamento deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem (esta 

caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro). 

Quando o valor fornecido for 0 (zero), a porta será inserida no centro da parede.  
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Para melhor explicar este conceito, na segunda 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 de Deslocamento de Inserção Do Centro. 

Quando o valor fornecido for positivo, o ponto de inserção é calculado começando do ponto inicial da parede em direção ao seu ponto final. Se a parede 

tem outra parede conectada a seu ponto inicial e o ângulo entre ambas não é raso, a referência considerada para iniciar o cálculo não será o ponto inicial 

da primeira parede, mas a face da parede conectada (formando o que se conhece popularmente como “boneca”). 
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Para melhor explicar este conceito, na segunda 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 

(positivo). 

Quando o valor fornecido for negativo, o ponto de inserção é calculado começando do ponto final da parede em direção ao seu ponto inicial. Se a parede 

tem outra parede conectada a seu ponto final e o ângulo entre ambas não é raso, a referência considerada para iniciar o cálculo não será o ponto final da 

primeira parede, mas a face da parede conectada (mais uma vez, formando o que se conhece popularmente como “boneca”). 
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Para melhor explicar este conceito, na terceira 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 

(negativo). 

 

 



  

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

47 

Tipo de Janela 

 

Podemos inserir também janelas nas paredes externas de nossos ambientes, se desejarmos. O primeiro 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 “1,60 x 1,10”, que está disponível em nosso projeto. 

Esteja ciente de que a inserção de janelas no TL Xpress é feita pela análise das paredes dos ambientes. Somente 1 das paredes externas de cada ambiente 

pode receber uma inserção de janela e a prioridade é daquelas em direta oposição à parede interna com uma porta, quando possível.  

Como você pode ter notado, não se garante que toda inserção de janela objetivada pelo usuário será realizada pelo algoritmo. Na verdade, não 

é sequer possível prever o lado de abertura das famílias de janela, uma vez que podem ser livremente modeladas pelo usuário. O mais comum é 

que o TL Xpress crie as paredes e insira as janelas automaticamente, de acordo com uma lógica básica, sendo os usuários os responsáveis por 

checar e alterar sua localização e direção de acordo com diretrizes do projeto. Portanto, esteja ciente de que este recurso é uma ferramenta para 

facilitar o fluxo de inserção de janelas, e não para substituí-lo completamente. 
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Elevação da Janela 

 

Para inserirmos adequadamente janelas, 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 janela e a altura do nível). Este valor deve ser digitado na caixa de 

texto indicada na primeira imagem (esta caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no 

nosso caso é metro).  

Para melhor entender este conceito, por favor, consulte o exemplo apresentado no tópico Elevação de Porta, já explanado. 
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Window Horizontal Offset 

 

Para inserir janelas, também devemos fornecer um valor para o deslocamento horizontal das janelas a serem inseridas com base no centro, ponto inicial 

ou ponto final da parede, dependendo do valor fornecido. O valor de deslocamento deve ser digitado na caixa de texto indicada na primeira imagem 

(esta caixa de texto interpretará valores na unidade atualmente configurada para comprimento no seu projeto ativo, no nosso caso é metro). 

Quando o valor fornecido for 0 (zero), a janela será inserida no centro da parede.  
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Quando o valor fornecido for positive, o ponto de inserção é calculado começando do ponto inicial da parede em direção ao seu ponto final. se a parede 

tem outra parede conectada a seu ponto inicial e o ângulo entre ambas não é raso, a referência considerada para iniciar o cálculo não será o ponto inicial 

da primeira parede, mas a face da parede conectada (formando o que se conhece popularmente como “boneca”). 

Quando o valor fornecido for negative, o ponto de inserção é calculado começando do ponto final da parede em direção ao seu ponto inicial. se a parede 

tem outra parede conectada a seu ponto final e o ângulo entre ambas não é raso, a referência considerada para iniciar o cálculo não será o ponto final da 

primeira parede, mas a face da parede conectada (mais uma vez, formando o que se conhece popularmente como “boneca”). 

Para melhor entender estas configurações, por favor, consulte os exemplos apresentados no tópico Deslocamento Horizontal da Porta, já explanado. 
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Definição de Valores para Múltiplos Parâmetros 

Após definir todos os parâmetros para o primeiro ambiente, você pode notar que pode ser bastante exaustivo definir cada um destes parâmetros for cada 

ambiente listado. É muito provável que um projeto contenha múltiplos ambientes com um mesmo tipo de revestimento, piso, forro, porta ou janela, o que 

torna a tarefa de definir cada parâmetro para cada ambiente um grande esforço sem sentido.  

 

Para resolver este problema, TL Xpress oferece o botão de alternância Definição de Valores para Múltiplos Parâmetros (a primeira ferramenta na 

interface, indicada na primeira imagem).  
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Ativando o citado botão de alternância, podemos selecionar múltiplos itens de ambiente que devem compartilhar o mesmo valor de parâmetro a ser 

definido (na segunda imagem selecionamos todos os ambientes que receberão o mesmo material de revestimento) e definir o valor para o parâmetro em 

todos os itens de uma só vez. 
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Na terceira imagem, com múltiplos ambientes selecionados, estamos definindo o material de pintura branca como revestimento de parede para um dos 

itens selecionados. 
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Na quarta imagem podemos ver que o valor do parâmetro foi aplicado a todos os ambientes selecionados. 
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Construir Arquitetura 

 

Uma vez que todos os parâmetros para todos os ambientes marcados na lista foram configurados, podemos utilizar o botão Construir Arquitetura 

(indicado na primeira imagem) para realizar a construção de todo o modelo de acordo com os tipos, dimensões e preferências fornecidos. Por alguns 

instantes uma cadeia de diversas operações será executada. Por favor, não realize qualquer alteração na aplicação ou no Revit durante este processo. 
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Na segunda imagem temos a arquitetura de nosso pavimento construída com todos os pisos, forros, portas, janelas, revestimentos e dimensões informados 

na interface. 
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Construir Arquitetura com União de Geometria 

 

É possível construir os elementos de Arquitetura em interação automática de operação com sólidos. Podemos habilitar o modo União de Geometria 

através do botão de alternância indicado na primeira imagem. Com esta opção ativada, o recurso Construir Arquitetura irá agora realizar uma operação 

de União de Geometria automática entre cada parede, piso e forro em interseção no final do processo de construção. 
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Na segunda imagem podemos dar uma olhada de perto na interação entre camadas de paredes e pisos criados pelo recurso Construir com a opção União 

de Geometria ativada. 
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Construir Arquitetura com Criação de Peças de Parede 

 

Se o Modo de Composição de Parede estiver definido como Parede Compostas (como indicado na primeira imagem), podemos construir a arquitetura e 

utilizar o botão de alternância Criação de Peças de Parede para habilitar o modo que permite ao TL Xpress criar automaticamente peças dos elementos 

de parede e rebaixar aquelas resultantes dos revestimentos dos ambientes à altura dos forros (se possível e elas estiverem tocando ou em interseção com 

o forro), por meio de sua divisão e exclusão da parte superior. 
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Na segunda imagem podemos dar uma olhada de perto nas peças de parede geradas e rebaixadas à altura do forro pelo processo de construção. Alguns 

forros foram temporariamente ocultados para uma melhor visualização do modelo. 
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Modo de Composição Paredes Múltiplas (Parede Cebola) 

 

Alternando o botão de alternância Modo de Composição de Parede (indicado na imagem), podemos ativar o modo de composição Paredes Múltiplas 

(Parede Cebola). Como dito antes, este modo ativa a criação de revestimentos de parede como novas instâncias de parede durante o processo de 

construção. 

Neste modo, toda explanação dada sobre os recursos no modo de composição Parede Composta é igualmente válida, exceto para os parâmetros que 

explicaremos agora. 
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Definindo um Tipo de Parede como Revestimento Externo 

No modo Paredes Múltiplas (Parede Cebola), em vez de um material, definimos um tipo de parede como revestimento externo para paredes externas, 

uma vez que agora instâncias de parede terão esta função. 

 

Podemos fazê-lo utilizando a lista suspensa indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os tipos de parede carregados no projeto ativo (nunca é 

demais frisar quão importante é utilizar famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados).  

A caixa de texto Espessura do Revestimento, ao lado deste controle, será desativada neste modo, uma vez que a espessura do revestimento será 

determinada pela espessura do tipo de parede escolhido. Na imagem estamos escolhendo o tipo de parede externa de cerâmica Branco-Gelo, que está 

disponível em nosso projeto. 
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Definindo Tipos de Paredes como Revestimentos para Ambientes 

No modo Paredes Múltiplas (Parede Cebola), em vez de um material, definimos um tipo de parede como revestimento para cada ambiente, uma vez que 

agora instâncias de parede terão esta função. 

 

Podemos fazê-lo utilizando a lista suspensa na primeira coluna, indicada na imagem, onde podemos encontrar todos os tipos de parede carregados no 

projeto ativo (nunca é demais frisar quão importante é utilizar famílias e modelos de projeto bem pensados e planejados).  

A caixa de texto Espessura do Revestimento, ao lado deste controle, será desativada neste modo, uma vez que a espessura do revestimento será 

determinada pela espessura do tipo de parede escolhido. Na imagem estamos escolhendo tipo de parede interna com pintura branca, que está disponível 

em nosso projeto. 
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Construir Arquitetura no Modo Paredes Múltiplas (Parede Cebola) 

 

Uma vez que todos os parâmetros para todos os ambientes marcados na lista estão configurados, podemos utilizar o botão Construir Arquitetura 

(indicado na primeira imagem) para realizar a construção de todo o modelo de acordo com os tipos, dimensões e preferências fornecidos. Por alguns 

instantes uma cadeia de diversas operações será executada. Por favor, não realize qualquer alteração na aplicação ou no Revit durante este processo. 

 



  

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

65 

 

Na segunda imagem temos a arquitetura de nosso pavimento construída com todos os pisos, forros, portas, janelas, revestimentos e dimensões informados 

na interface. Por favor, note que desta vez os revestimentos foram construídos como instâncias de parede com os tipos fornecidos. Note também que cada 

parede de cada ambiente produziu uma instância de revestimento própria, resultando em sequências contínuas de paredes divididas com o mesmo tipo 

e altura (na segunda imagem um destes segmentos de parede está sendo selecionado para demonstrar que são elementos diferentes). No caso de este 

não ser o resultado desejado, o próximo tópico oferece uma solução. 
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Construir Arquitetura com Paredes Contínuas 

 

Como mencionado no tópico anterior, é possível evitar o problema de ter uma sequência de segmentos de parede criadas do mesmo tipo que poderiam 

ter sido construídas como uma única instância de parede. Para que isto seja possível, precisamos habilitar a opção de menu Ferramentas>Criar Paredes 

Contínuas (como visto na primeira imagem). 

Agora, quando o comando Construir Arquitetura for executado, o TL Xpress tentará gerar uma única parede retilínea para cada grupo de paredes 

retilíneas e contínuas encontrado entre as paredes criadas pelo processo de construção. 
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Na segunda imagem podemos ver o resultado deste recurso aplicado à mesma sequência de paredes vista no exemplo anterior. Agora todas as paredes 

retilíneas, alinhadas e contínuas foram criadas como uma única instância, como podemos ver pela seleção de uma única parede onde antes tínhamos 

múltiplas paredes com o recurso desativado. 
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Exportar Conteúdo para um arquivo CSV 

 

A qualquer momento, podemos exportar uma tabela com a atual lista de ambientes e seus parâmetros 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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Exportar Ambientes para um Arquivo 

 

A qualquer momento, podemos também exportar a atual coleção de ambientes e seus parâmetros para um arquivo .tlsx. Para fazer isto, precisamos apenas 

ir ao menu Ferramentas>Exportar Ambientes. O conteúdo deste arquivo pode ser importado para a Lista de Ambientes do TL Xpress em futuras sessões 

do Revit. Mas esteja ciente de que isto apenas funcionará no mesmo projeto, com os mesmos ambientes válidos.  
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Importar Ambientes de um Arquivo 

 

Como dito no tópico anterior, podemos importar uma coleção salva de ambientes e seus parâmetros de um arquivo .tlsx. Para fazer isto, precisamos apenas 

ir ao menu Ferramentas>Importar Ambientes. O conteúdo do arquivo escolhido pode ser importado para a Lista de Ambientes do TL Xpress na atual 

sessão do Revit. Mas esteja ciente de que isto apenas funcionará no mesmo projeto, com os mesmos ambientes válidos.  
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