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TL ELEMENTS: PARTS – FERRAMENTA DE ACABAMENTO \\ MANUAL 

TL Elements PARTS é uma ferramenta para filtragem e seleção manual de peças por material; utilização de forros, telhados e pisos como elementos 

divisores de peças de parede; substituição e união automática de múltiplas peças; exclusão e deslocamento de face manual ou automáticos para múltiplas 

peças. 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 Parts 

 

Como podemos ver na imagem, o comando TL Parts 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 das categorias Forros, Telhados ou Pisos (Lista de Elementos Divisores Coletados) 

e a segunda, do lado direito, é utilizada para listar elementos da categoria Peças (Lista de Peças Coletadas). 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 Parts 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 Parts, 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 deslocamento de peças (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 ELEMENTOS DIVISORES 

As ferramentas que temos acima da lista no lado esquerdo (Lista de Elementos Divisores Coletados) da interface do TL Parts nos auxiliarão a coletar e listar 

elementos das categorias Forros, Telhados ou Pisos. Os elementos coletados podem ser utilizados para coletar peças de Parede que interagem com suas 

bordas, o que é muito útil em operações de divisão, exclusão ou substituição de peças, como vamos explanar em outros tópicos deste manual. 

 

Escolha da Categoria de Divisores 

 

Acima da Lista de Elementos Divisores Coletados há uma lista suspensa onde podemos definir a categoria dos elementos a serem coletados como 

elementos divisores. Temos três opções de categoria: Forros, Telhados e Pisos. Na imagem, escolhemos a categoria Forros. 
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Coletando Elementos Divisores por Tipo 

 

Novamente, acima da Lista de Elementos Divisores Coletados há também uma lista suspensa com todos os tipos da categoria escolhida que possuem 

instâncias no projeto ativo do Revit. Na primeira imagem, escolhemos o tipo de forro “Gypsum Plaster 01”, por exemplo. Após a seleção do tipo, podemos 

clicar no botão Coletar Elementos Divisores (representado por um filtro, como indicado na primeira imagem) para preencher a respectiva lista com todos 

os elementos do tipo escolhido 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 de Elementos Divisores Coletados está preenchida com todas as 15 instâncias 

do tipo escolhido presentes no projeto (e selecionadas na vista do Revit uma vez que todas estão marcadas na lista).  
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Adicionando Elementos Divisores de Tipo específico à Lista 

 

Na lista suspensa acima da Lista de Elementos Divisores Coletados, selecionaremos outro tipo específico agora. Na primeira imagem, escolhemos o tipo 

de forro “Gypsum Plaster 02”. Após a seleção do tipo, podemos clicar no botão Adicionar Elementos Divisores (representado por um sinal de “+”, como 

indicado na primeira imagem) para adicionar os elementos 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 elementos do tipo escolhido foram adicionados aos 15 elementos que já estavam 

listados, resultando em uma lista com 19 Elementos Divisores no total. 
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Removendo Elementos Divisores de Tipo específico da Lista 

 

Para remover todos os elementos de um tipo específico da lista, primeiro selecionamos o tipo na lista suspensa e então podemos clicar no botão Remover 

Elementos Divisores (representado por um sinal de “-”, como indicado na primeira imagem). 
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Na segunda imagem removemos especificamente os elementos do tipo de forro “Gypsum Plaster 01” que tínhamos coletado antes (como indicado na 

primeira imagem). 
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Limpando a Lista de Elementos Divisores Coletados 

 

Para limparmos todos os elementos listados na Lista de Elementos Divisores Coletados, devemos clicar no botão Limpar Elementos Divisores Coletados 

acima da lista (como indicado na imagem). 
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Coletando Elementos Divisores Já Selecionados 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 Elementos Divisores Coletados clicando no botão Selecionar Elementos Divisores 

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), 

11 deles são de um tipo de forro e foram automaticamente listados na Lista de Elementos Divisores Coletados. 

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

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

 

Para selecionar elementos manualmente na vista ativa do Revit para preencher a Lista de Elementos Divisores Coletados, é necessário que nenhum 

elemento da categoria escolhida esteja selecionado ou marcado (como visto na primeira imagem).  

Escolhemos o tipo de forro “Gypsum Plaster 01” para filtrar nossa coleta. Ainda, a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos 

para Listas deve estar ativada. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Elementos Divisores Manualmente (representado por uma seta dentro 

de um quadro de seleção, como indicado na primeira imagem) ao usuário é permitido selecionar elementos da categoria escolhida 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 os elementos do tipo escolhido 

selecionados manualmente preencherão a Lista de Elementos Divisores Coletados (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).   
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Na terceira imagem podemos ver que apenas os elementos do tipo de forro “Gypsum Plaster 01” foram listados.  

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

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

 

Para adicionar elementos selecionados manualmente na vista ativa do Revit a elementos já listados na Lista de Elementos Divisores Coletados, 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 forro “Gypsum Plaster 02” para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Elementos Divisores 

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

elementos da categoria escolhida 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 os elementos do tipo escolhido 

selecionados serão adicionados à Lista de Elementos Divisores Coletados (em acréscimo a quaisquer elementos já listados). 
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Na quarta imagem podemos ver que, de todos aqueles elementos que foram selecionados no Revit na quarta imagem, 3 são do tipo escolhido e foram 

adicionados à lista que já possuía 8 elementos coletados do último exemplo (resultando em um total de 11 elementos coletados).  

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

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

 

Para remover elementos manualmente selecionados na vista ativa do Revit da Lista de Elementos Divisores Coletados (se estão l istados), 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 forro “Gypsum Plaster 01” para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Elementos Divisores 

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

elementos da categoria escolhida 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 os elementos do tipo escolhido 

selecionados que já estão listados serão removidos da Lista de Elementos Divisores Coletados.  
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Na quarta imagem podemos ver que 8 de todos aqueles elementos que foram selecionados na quarta imagem são do tipo escolhido e estavam entro os 

11 elementos inicialmente listados. Portanto, foram removidos da lista (resultando em um total de 3 elementos coletados).  

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

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

 

Sempre que quisermos utilizar o TL Filter para coletar elementos para a Lista de Elementos Divisores Coletados (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 que queremos enviar para a Lista de Elementos Divisores Coletados no comando TL 

Parts. É necessário que a coleção de elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento da Categoria de Divisores escolhida (qualquer 

elemento de uma categoria diferente será ignorado pela lista de destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todos os elementos de Forro 

do tipo “Gypsum Plaster 01” 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, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Parts (representado pelo ícone do TL Parts, como indicado na segunda imagem) 

enviamos os elementos da Categoria de Divisores escolhida na lista para a Lista de Elementos Divisores Coletados no TL Parts.  
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Como visto na terceira imagem, todos os15 elementos enviados pelo TL Filter estão agora preenchendo a Lista de Elementos Divisores Coletados no TL 

Parts (se a lista já continha elementos, estes foram sobrescritos).  
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Adicionando Elementos Divisores à Lista de Elementos Divisores Coletados utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar elementos para adicionar aos existentes na Lista de Elementos Divisores Coletados (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 os elementos que queremos adicionar à Lista de Elementos Divisores Coletados no comando TL Parts. É necessário que a 

coleção de elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento da Categoria de Divisores escolhida (qualquer elemento de uma categoria 

diferente será ignorado pela lista de destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todos os elementos de Forro do tipo “Gypsum Plaster 02” 

na interface do TL Filter.  

Sob esta configuração, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Parts (representado pelo ícone do TL Parts, como indicado na segunda imagem) 

adicionamos os elementos da Categoria de Divisores escolhida na lista àqueles já listados na Lista de Elementos Divisores Coletados no TL Parts. 
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Como visto na terceira imagem, todos os elementos enviados pelo TL Filter estão agora adicionados à Lista de Elementos Divisores Coletados no TL Parts 

(havia 15 elementos na lista, agora temos 19 com os 4 novos que foram coletados no TL Filter).  
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Removendo Elementos Divisores da Lista de Elementos Divisores Coletados utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar elementos para remover da Lista de Elementos Divisores Coletados (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 os elementos que queremos remover da Lista de Elementos Divisores Coletados no comando TL Parts. É necessário que a 

coleção de elementos coletados no TL Filter contenha ao menos um elemento da Categoria de Divisores escolhida (qualquer elemento de uma categoria 

diferente será ignorado pela lista de destino). No exemplo visto na segunda imagem, filtramos todos os elementos do tipo “Gypsum Plaster 01” novamente 

na interface do TL Filter.  

Assim, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Parts (representado pelo ícone do TL Parts, como indicado na segunda imagem) removemos os 

elementos da Categoria de Divisores escolhida na lista da Lista de Elementos Divisores Coletados no TL Parts (no caso de eles estarem contidos nesta).  
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Como visto na terceira imagem, todos os 15 elementos enviados pelo TL Filter estão agora removidos da Lista de Elementos Divisores Coletados no TL 

Parts (eles estavam também listados na lista de destino e então foram dela removidos, deixando 4 Elementos Divisores listados no total, dos 19 originais).  
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Coleta de Elementos de Modelos Vinculados 

É possível utilizar Forros, Telhados e Pisos de projetos vinculados como elementos divisores também. 

 

Acima da Lista de Elementos Divisores Coletados, podemos encontrar o botão de alternância Permissão de Modelos Vinculados (como indicado na 

imagem). Habilitando-o, as coletas de elementos divisores incluirão elementos de projetos vinculados. 
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MODOS GERAIS DE OPERAÇÃO DE PEÇAS 

Bem acima da lista do lado direito (Lista de Peças Coletadas) da interface do TL Parts temos o menu Modos Gerais de Operação de Peças, que nos 

permite coletar e listar elementos da categoria Peças, de acordo com dois diferentes modos de coleta: Peças em Geral e Peças por Elementos Divisores. 

Os elementos coletados podem ser utilizados em operações de divisão, exclusão, substituição e deslocamento, como vamos explicar em outros tópicos 

deste manual. 
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MODO GERAL DE OPERAÇÃO DE PEÇAS: PEÇAS EM GERAL 

Para habilitar a coleta de peças em geral, precisamos abrir o menu Modos Gerais de Operação de Peças clicando no botão indicado na imagem e 

selecionando o modo Peças em Geral. 
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Coletando Peças por Material 

 

Acima da Lista de Peças Coletadas há uma lista suspensa com todo os materiais encontrados no projeto ativo do Revit. Na primeira imagem, escolhemos 

o material de cerâmica Branco-Gelo, por exemplo. Após a seleção do material, podemos clicar no botão Coletar Peças (representado por um filtro, como 

indicado na primeira imagem) para preencher a respectiva lista com todas as peças com o material escolhido encontradas no projeto (se a lista já contiver 

elementos, estes serão sobrescritos). 



  

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

43 

 

Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: a Lista de Peças Coletadas está preenchida com todas 35 peças do material escolhido 

presentes no projeto (e selecionadas na vista do Revit uma vez que todas estão marcadas na lista). 
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Adicionando Peças com Material específico à Lista 

 

Na lista suspensa acima da Lista de Peças Coletadas, selecionaremos outro material específico agora. Na primeira imagem, escolhemos o material de 

pintura Roxa. Após a seleção do material, podemos clicar no botão Adicionar Peças (representado por um sinal de “+”, como indicado na primeira imagem) 

para adicionar as peças com o material escolhido à lista (em acréscimo a quaisquer elementos já listados).  
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Na segunda imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: 16 peças do material escolhido foram adicionadas às 35 peças que já estavam listadas, 

resultando em uma lista com 51 peças no total. 
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Removendo Peças com Material específico da Lista 

 

Para remover todas as peças com um material específico da lista, primeiro selecionamos o material na lista suspensa e então podemos clicar no botão 

Remover Peças (representado por um sinal de “-”, como indicado na primeira imagem).  
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Na segunda imagem removemos especificamente as peças com o material de cerâmica Branco-Gelo que tínhamos coletado antes (como indicado na 

primeira imagem). 
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Limpando a Lista de Peças Coletadas 

 

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

na imagem). 
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Coletando Peças Já Selecionadas para a Lista 

 

Se a opção Sobrescrever a Lista no menu Aplicação>Ao Enviar Elementos para Listas estiver ativada e já tivermos peças com o material escolhido já 

selecionadas na vista do Revit, podemos listá-las na Lista de Peças Coletadas clicando no botão Selecionar Peças 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), 

386 são peças e foram automaticamente listados na Lista de Peças Coletadas. 

Por favor, note que apenas peças com o material escolhido serão listadas. Portanto, se você pretende preencher a lista com peças de qualquer material, 

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

 

Para selecionar peças manualmente na vista ativa do Revit para preencher a Lista de Peças Coletadas, é necessário que nenhuma peça esteja selecionada 

ou marcada (como visto na primeira imagem). Escolhemos o material de cerâmica Branco-Gelo para filtrar nossa coleta.  

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

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

selecionar peças 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 peças selecionadas com o material 

escolhido preencherão a Lista de Peças Coletadas (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos).   
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Na terceira imagem podemos ver que apenas as peças com o material de cerâmica Branco-Gelo (que escolhemos na segunda imagem) foram listados.  

Por favor, note que apenas peças com o material escolhido serão listadas. Portanto, se você pretende preencher a lista com peças de qualquer material, 

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

 

Para adicionar peças selecionadas manualmente na vista ativa do Revit a peças já listadas na Lista de Peças 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 material de pintura Roxa para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Peças Manualmente 

(representado por um sinal de “+” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao usuário é permitido selecionar peças 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 peças selecionadas com o material 

escolhido serão adicionadas à Lista de Peças Coletadas (em acréscimo a quaisquer elementos já listados). 
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Na quarta imagem podemos ver que, de todas aquelas peças que foram selecionadas no Revit na quarta imagem, 15 foram adicionadas à lista, que já 

possuía 27 peças coletadas do último exemplo (resultando em um total de 42 elementos coletados).  

Por favor, note que somente peças com o material escolhido serão adicionadas à lista. Portanto, se você pretende adicionar peças de qualquer material, 

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

 

Para remover peças selecionadas manualmente na vista ativa do Revit da Lista de Peças 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 material de cerâmica Branco-Gelo para filtrar nossa coleta. Sob esta condição, clicando no botão Selecionar Peças Manualmente 

(representado por um sinal de “-” dentro de um quadro de seleção, como indicado na segunda imagem) ao usuário é permitido selecionar peças 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 peças selecionadas com o material 

escolhido que já estão listadas serão removidas da Lista de Peças Coletadas. 
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Na quarta imagem podemos ver que 24 de todas aquelas peças que foram selecionadas na quarta imagem estavam entre as 42 peças inicialmente listadas. 

Portanto, foram removidos da lista (resultando em um total de 18 elementos coletados).  

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

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

 

Sempre que quisermos utilizar o TL Filter para coletar peças para a Lista de Peças 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 as peças que queremos enviar para a Lista de Peças Coletadas no comando TL Parts. No exemplo visto na 

segunda imagem, filtramos todas as peças com uma área maior do que 7.00 m² 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, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Parts (representado 

pelo ícone do TL Parts, como indicado na segunda imagem) enviamos os elementos na lista para a Lista de Peças Coletadas no TL Parts.  
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Como visto na terceira imagem, todas as 112 peças enviados pelo TL Filter estão agora preenchendo a Lista de Peças Coletadas no TL Parts (se a lista já 

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

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar peças para adicionar às existentes na Lista de Peças 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 peças que queremos adicionar à Lista de Peças Coletadas no comando TL Parts. No exemplo visto na segunda imagem, 

filtramos todas as peças com uma área que é menor que ou igual a 7.00 m² na interface do TL Filter.  

Sob esta configuração, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Parts (representado pelo ícone do TL Parts, como indicado na segunda imagem) 

adicionamos as peças na lista àquelas já listadas na Lista de Peças Coletadas no TL Parts.  
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Como visto na terceira imagem, todas as 581 peças enviadas pelo TL Filter estão agora adicionadas à Lista de Peças Coletadas no TL Parts (havia 112 peças 

na lista, agora temos 693 com as novas que foram coletadas no TL Filter). 
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Removendo Peças da Lista de Peças Coletadas utilizando TL Filter 

Podemos também utilizar o TL Filter para coletar peças para remover da Lista de Peças 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 peças que queremos remover da Lista de Peças Coletadas no comando TL Parts. No exemplo visto na segunda imagem, 

filtramos todas as peças com uma área maior do que 7.00 m² na interface do TL Filter (como fizemos anteriormente).  

Sob esta condição, clicando no botão Enviar Elementos para o TL Parts (representado pelo ícone do TL Parts, como indicado na segunda imagem) 

removemos as peças na lista da Lista de Peças Coletadas no TL Parts (no caso de elas estarem contidas nesta).  
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Como visto na terceira imagem, todas as 112 peças enviadas pelo TL Filter estão agora removidas da Lista de Peças Coletadas no TL Parts (elas estavam 

também listadas na lista de destino e então foram dela removidas, deixando 581 elementos listados no total, dos 693 originais).  
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MODO GERAL DE OPERAÇÃO DE PEÇAS: PEÇAS POR ELEMENTOS DIVISORES 

Para habilitar a coleta de peças por interseção com elementos divisores marcados na Lista de Elementos Divisores Coletados, precisamos abrir o menu 

Modos Gerais de Operação de Peças clicando no botão indicado na imagem e selecionando o modo Peças por Elementos Divisores. 
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Coletando Peças por Elementos Divisores 

Sempre que tivermos elementos coletados na Lista de Elementos Divisores Coletados, é possível coletar peças (resultantes de paredes, exclusivamente) 

que “tocam” as bordas destes elementos divisores. Conceitualmente, esta é uma ferramenta para coleta de peças que representam  revestimentos de 

paredes que cercam forros, pisos ou telhados. 

Note também que o menu Modos Gerais de Operação de Peças automaticamente muda para a opção Peças por Elementos Divisores sempre que o 

botão Coletar Peças por Elementos Divisores (indicado abaixo da Lista de Elementos Divisores Coletados na imagem) for clicado para executar a coleta, 

se houver elementos marcados na Lista de Elementos Divisores Coletados). 

 

Acima da Lista Peças Coletadas, podemos encontrar outra instância do botão Coletar Peças por Elementos Divisores (como também visto na imagem). 
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Clicando no citado botão, preenchemos a Lista de Peças Coletadas com todas as peças que cercam os elementos divisores marcados na Lista de Elementos 

Divisores Coletados (se a lista já contiver elementos, estes serão sobrescritos), como podemos ver na segunda imagem. Note que as peças coletadas são 

agrupadas por seus respectivos elementos divisores. Ainda note que o botão de alternância Trava de Divisão (bem acima do botão Coletar Peças por 

Elementos Divisores) ativa-se automaticamente quando este tipo de coleta é realizado. Mais sobre este recurso adiante. 
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MODOS DE OPERAÇÃO COM PEÇAS 

Bem abaixo da lista do lado direito (Lista de Peças Coletadas) temos grupos de ferramentas que nos auxiliarão a executar operações de divisão, exclusão, 

substituição, mescla e deslocamento com cada peça marcada na lista. Estes grupos de ferramentas podem ser ativados pela seleção da respectiva opção 

no menu Modos de Operação com Peças, indicado na imagem. Estes modos são: Divisão de Peças, Exclusão de Peças, Substituição de Peças, 

Deslocamento de Peças e Mescla de Peças. 
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Na imagem vemos de perto um ambiente com algumas paredes cujos revestimentos são peças com o material de pintura branca. Vamos utilizar estas 

peças para explicar os diferente Modos de Operação com Peças. 
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MODO DE OPERAÇÃO COM PEÇAS: EXCLUSÃO DE PEÇAS 

O Revit traz o recurso “Excluir Peças”, que basicamente nos permite excluir manualmente peças inteiras ou suas subdivisões. O TL Parts possibilita a exclusão 

de múltiplas subdivisões de peça de uma vez. Cada exclusão é precedida pela divisão da peça em questão em um parâmetro que pode ser definido por 

um valor de deslocamento ou pela interação com um elemento divisor. Outros parâmetros definem quais das peças resultantes serão excluídas. 

Para habilitar o modo Exclusão de Peças, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Operação de Peças, como indicado na imagem. 
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Modos de Modificação por Exclusão 

Há quatro diferentes modos de modificação para excluir partes das peças marcadas na Lista de Peças Coletadas, com base na direção e posição da parte 

a ser excluída. São eles: Excluir no Topo, Excluir na Base, Excluir no Início e Excluir no Final. 
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Modo de Modificação por Exclusão: Excluir no Topo 

Para habilitar a opção Excluir no Topo, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Modificação por Exclusão, como indicado na imagem. 

Neste modo, as peças subdivididas excluídas em uma operação de Exclusão serão aquelas localizadas no topo das peças originais. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento para a 

divisão de cada peça, que iniciará do topo do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). Após cada divisão, a peça resultante no topo será 

excluída.  

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de 0.50 m foi 

fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de exclusão, precisamos apenas clicar no botão Excluir (também 

indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de exclusão com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.50 m foi projetado no eixo 

vertical começando do topo das peças de parede. Uma linha horizontal dividiu as peças nesta marca e as subdivisões do topo foram excluídas. 
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Se necessitarmos calcular o deslocamento a partir da base do elemento original, mas ainda excluindo a parte do topo de cada peça, um valor negativo 

pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo resultado na imagem). 
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Modo de Modificação por Exclusão: Excluir na Base 

Para habilitar a opção Excluir na Base, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Modificação por Exclusão, como indicado na imagem. 

Neste modo, as peças subdivididas excluídas em uma operação de Exclusão serão aquelas localizadas na base das peças originais. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento para a 

divisão de cada peça, que iniciará da base do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). Após cada divisão, a peça resultante na base será 

excluída.  

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de 0.50 m foi 

fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de exclusão, precisamos apenas clicar no botão Excluir (também 

indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de exclusão com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.50 m foi projetado no eixo 

vertical começando da base das peças de parede. Uma linha horizontal dividiu as peças nesta marca e as subdivisões da base foram excluídas. 
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Se necessitarmos calcular o deslocamento a partir do topo do elemento original, mas ainda excluindo a parte da base de cada peça, um valor negativo 

pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo resultado na imagem). 
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Modo de Modificação por Exclusão: Excluir no Início 

Para habilitar a opção Excluir no Início, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Modificação por Exclusão, como indicado na imagem. 

Neste modo, as peças subdivididas excluídas em uma operação de Exclusão serão aquelas localizadas no início das peças originais. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento para a 

divisão de cada peça, que iniciará da extremidade inicial do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). Após cada divisão, a peça resultante 

no início será excluída.  

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de 0.50 m foi 

fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de exclusão, precisamos apenas clicar no botão Excluir (também 

indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de exclusão com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.50 m foi projetado no eixo 

horizontal começando da extremidade inicial das peças de parede. Uma linha vertical dividiu as peças nesta marca e as subdivisões do início foram 

excluídas. 
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Se necessitarmos calcular o deslocamento a partir do final do elemento original, mas ainda excluindo a parte do início de cada peça, um valor negativo 

pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo resultado na imagem). 
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Modo de Modificação por Exclusão: Excluir no Final 

Para habilitar a opção Excluir no Final, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Modificação por Exclusão, como indicado na imagem. 

Neste modo, as peças subdivididas excluídas em uma operação de Exclusão serão aquelas localizadas no final das peças originais. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento para a 

divisão de cada peça, que iniciará da extremidade final do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). Após cada divisão, a peça resultante 

no final será excluída.  

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de 0.50 m foi 

fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de exclusão, precisamos apenas clicar no botão Excluir (também 

indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de exclusão com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.50 m foi projetado no eixo 

horizontal começando da extremidade final das peças de parede. Uma linha vertical dividiu as peças nesta marca e as subdivisões do final foram excluídas. 
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Se necessitarmos calcular o deslocamento a partir do início do elemento original, mas ainda excluindo a parte do final de cada peça, um valor negativo 

pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo resultado na imagem). 
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Trava de Divisão e Exclusão de Peças de Parede por Elementos Divisores 

 

Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o botão de alternância Trava de Divisão (como indicado na imagem). Ativando esta trava, as operações 

de divisão, exclusão e substituição de peças obtêm suas linhas de divisão a partir da interseção/contato com os respectivos elementos divisores. Como 

mencionado antes, após o modo de operação Peças por Elementos Divisores ser selecionado, a Trava de Divisão é automaticamente ativada. 

Na imagem podemos ver uma coleta de 117 peças de 19 forros listados (note que de forma geral todas as peças de revestimento de parede nos ambientes 

ultrapassam a altura dos forros, o que não é ideal para quantitativos e detalhamentos de projeto). 
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Na imagem marcamos todas as peças listadas para podermos clicar no botão Excluir. Ao fazê-lo, as bordas de todos os elementos divisores (no exemplo, 

forros) atuarão como linhas divisórias para as peças de parede que os tocam. Após a divisão, a peça resultante no topo é excluída. 
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Nesta imagem podemos ver o resultado: as subdivisões das peças de revestimento não mais ultrapassam a altura dos forros. 
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Modos de Aresta Divisória 

Definindo o modo Aresta Divisória no menu indicado, definimos a referência da aresta do elemento divisor que atuará como linha divisória em operações 

de divisão/exclusão/substituição com elementos divisores. 
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Modo de Aresta Divisória: Aresta Inferior (Excluir/Substituir Acima) 

 

Na imagem temos uma vista de corte em elevação com o exemplo de uma exclusão de uma peça na parte superior de uma parede pela linha da aresta 

inferior do forro em interação, com o modo Divisão por Aresta Inferior (Excluir/Substituir Acima) ativado. 
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Modo de Aresta Divisória: Aresta Superior (Excluir/Substituir Acima) 

 

Nesta imagem temos uma vista de corte em elevação com o exemplo de uma exclusão de uma peça na parte superior de uma parede pela linha da aresta 

superior do forro em interação, com o modo Divisão por Aresta Superior (Excluir/Substituir Acima) ativado. 
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Modo de Aresta Divisória: Aresta Inferior (Excluir/Substituir Abaixo) 

 

Na imagem temos uma vista de corte em elevação com o exemplo de uma exclusão de uma peça na parte inferior de uma parede pela linha da aresta 

inferior do piso em interação, com o modo Divisão por Aresta Inferior (Excluir/Substituir Abaixo) ativado. 
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Modo de Aresta Divisória: Aresta Superior (Excluir/Substituir Abaixo) 

 

Na imagem temos uma vista de corte em elevação com o exemplo de uma exclusão de uma peça na parte inferior de uma parede pela linha da aresta 

superior do piso em interação, com o modo Divisão por Aresta Superior (Excluir/Substituir Abaixo) ativado. 
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MODO DE OPERAÇÃO COM PEÇAS: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 

O Revit oferece um parâmetro “Material” para elementos de Peça, que, basicamente, nos permite alterar o material de peças e suas subdivisões. TL Parts 

fornece ferramentas para executarmos a substituição de múltiplas subdivisões de peça de uma vez. Assim como as exclusões, cada substituição é precedida 

pela divisão da peça em questão em um parâmetro que pode ser definido por um valor de deslocamento ou pela interação com um elemento divisor. 

Outros parâmetros definem quais das peças resultantes serão substituídas. 

Para habilitar o modo Substituição de Peças, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Operação de Peças, como indicado na imagem. 
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Modos de Modificação por Substituição 

Há quatro diferentes modos de modificação para substituir partes das peças marcadas na Lista de Peças Coletadas, com base na direção e posição da 

parte a ser excluída. São eles: Substituir no Topo, Substituir na Base, Substituir no Início e Substituir no Final. 

 

Os modos de Modificação por Substituição funcionam da mesma forma que os modos de Modificação por Exclusão, mas, em vez de excluir a subdivisão 

afetada após cada divisão de peça, o material da subdivisão será substituído pelo material escolhido na lista suspensa Materiais do Projeto (indicada na 

imagem). 
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Na imagem o modo Substituir no Topo está habilitado e escolhemos o material de pintura verde como material de substituição.  
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Após isto podemos clicar no botão Substituir (como indicado na imagem) e as subdivisões em questão terão seu material substituído na posição definida 

pelo modo de modificação escolhido. 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do exemplo com o material da parte do topo das peças sendo substituído pelo material escolhido. 

Toda lógica, operações e opções explicadas na seção Exclusão de Peças se aplicam completamente a esta seção também, portanto, por favor, consulte 

os tópicos na primeira para realizar operações de Substituição de Peças com diferentes deslocamentos e posições. 
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MODO DE OPERAÇÃO COM PEÇAS: DIVISÃO DE PEÇAS 

O Revit oferece um recurso “Dividir Peças”, que basicamente nos permite dividir manualmente peças traçando linhas de divisão. O TL Parts fornece 

ferramentas para executarmos a divisão de múltiplas peças de uma vez. Cada divisão de peças é calculada por um parâmetro que pode ser definido por 

um valor de deslocamento ou pela interação com um elemento divisor. 

Para habilitar o modo Divisão de Peças, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Operação de Peças, como indicado na imagem. 
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Modos de Direção de Divisão 

Há quatro diferentes modos de direção para dividir peças marcadas na Lista de Peças Coletadas, com base na direção e posição da linha divisória. São 

eles: Dividir a partir do Topo, Dividir a partir da Base, Dividir a partir do Início e Dividir a partir do Final. 

 

Os modos de Direção de Divisão funcionam da mesma forma que os modos de Modificação por Exclusão/Substituição, mas, em vez de excluir/substituir 

uma das subdivisões após cada divisão de peça, ambas as subdivisões permanecerão visíveis, porém divididas. 
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Podemos clicar no botão Dividir (como indicado na imagem) e as peças marcadas serão divididas no deslocamento fornecido. 
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Nesta imagem podemos ver um exemplo de peças de revestimento divididas na altura do forro, a partir do topo de cada peça (modo Dividir a partir do 

Topo ativado). 

Toda lógica, operações e opções explicadas na seção Exclusão de Peças se aplicam completamente a esta seção também, portanto, por favor, consulte 

os tópicos na primeira para realizar operações de Divisão de Peças com diferentes deslocamentos e posições. 
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MODO DE OPERAÇÃO COM PEÇAS: DESLOCAMENTO DE PEÇAS 

O TL Parts fornece ferramenta específica para executarmos a expansão ou contração unidirecional de múltiplas peças por um dado valor de deslocamento 

de uma vez. 

Para habilitar o modo Deslocamento de Peças, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Operação de Peças, como indicado na 

imagem. 
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Modos de Referência para Deslocamento 

Há quatro diferentes modos de referência para deslocamento para aplicar um valor de deslocamento a uma face específica de cada peça marcada na Lista 

de Peças Coletadas, com base na direção do deslocamento e na posição da face. São eles: Deslocar Face Superior, Deslocar Face Inferior, Deslocar 

Face no Início e Deslocar Face no Final. 

 

Os modos de Referência para Deslocamento funcionam da mesma forma que os modos de Modificação por Exclusão/Substituição, mas, em vez de 

excluir/substituir uma das subdivisões após cada divisão de peça, um deslocamento é aplicado, contraindo (valores negativos) ou expandindo (valores 

positivos) cada peça no valor de deslocamento fornecido. 
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Modo de Referência para Deslocamento: Deslocar Face Superior 

Para habilitar a opção Deslocar Face Superior, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Referência para Deslocamento, como indicado 

na imagem. Neste modo, o deslocamento é aplicado à face localizada no topo de cada peça marcada. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento a ser 

aplicado à face de cada peça, que é a face próxima ao topo do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). 

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de -0.40 m 

(negativo) foi fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de contração, precisamos apenas clicar no botão 

Deslocar (também indicado na imagem). 

 



  

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

115 

 

Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de contração com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.40 m de contração foi aplicado 

começando do topo de cada peça de parede. 
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Se necessitarmos expandir cada face afetada, um valor positivo pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo 

resultado na imagem). 
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Modo de Referência para Deslocamento: Deslocar Face Inferior 

Para habilitar a opção Deslocar Face Inferior, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Referência para Deslocamento, como indicado 

na imagem. Neste modo, o deslocamento é aplicado à face localizada na base de cada peça marcada. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento a ser 

aplicado à face de cada peça, que é a face próxima à base do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). 

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de -0.40 m 

(negativo) foi fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de contração, precisamos apenas clicar no botão 

Deslocar (também indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de contração com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.40 m de contração foi aplicado 

começando da base de cada peça de parede. 
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Se necessitarmos expandir cada face afetada, um valor positivo pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo 

resultado na imagem). 
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Modo de Referência para Deslocamento: Deslocar Face no Início 

Para habilitar a opção Deslocar Face no Início, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Referência para Deslocamento, como indicado 

na imagem. Neste modo, o deslocamento é aplicado à face localizada no início de cada peça marcada. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento a ser 

aplicado à face de cada peça, que é a face próxima à extremidade inicial do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). 

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de -0.40 m 

(negativo) foi fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de contração, precisamos apenas clicar no botão 

Deslocar (também indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de contração com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.40 m de contração foi aplicado 

começando da extremidade inicial de cada peça de parede. 
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Se necessitarmos expandir cada face afetada, um valor positivo pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo 

resultado na imagem). 
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Modo de Referência para Deslocamento: Deslocar Face no Final 

Para habilitar a opção Deslocar Face no Final, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Referência para Deslocamento, como indicado 

na imagem. Neste modo, o deslocamento é aplicado à face localizada no final de cada peça marcada. 
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Bem abaixo da Lista de Peças Coletadas temos o campo Comprimento do Deslocamento, onde fornecemos o comprimento do deslocamento a ser 

aplicado à face de cada peça, que é a face próxima à extremidade final do elemento que origina a peça (neste caso, uma parede). 

Na imagem nós vemos que duas daquelas peças de pintura branca estão listadas e marcadas na Lista de Peças Coletadas. Ainda, um valor de -0.40 m 

(negativo) foi fornecido no campo Comprimento do Deslocamento. Agora, para realizar o processo de contração, precisamos apenas clicar no botão 

Deslocar (também indicado na imagem). 
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Nesta imagem podemos ver o resultado do processo de contração com as configurações fornecidas. Um deslocamento de 0.40 m de contração foi aplicado 

começando da extremidade final de cada peça de parede. 
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Se necessitarmos expandir cada face afetada, um valor positivo pode ser utilizado no campo Comprimento do Deslocamento (como demonstrado pelo 

resultado na imagem). 
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MODO DE OPERAÇÃO COM PEÇAS: MESCLA DE PEÇAS 

O Revit oferece um recurso “Mesclar Peças”, que basicamente nos permite selecionar manualmente e mesclar peças com o mesmo material em 

interseção/contato em uma única peça. O TL Parts fornece uma ferramenta específica para executarmos a mescla de múltiplas peças de uma vez. 

Para habilitar o modo Mescla de Peças, devemos selecionar a respectiva opção no menu Modos de Operação de Peças, como indicado na imagem. 
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Mesclar Peças 

 

Um dos requisitos para a união de peças é que cada uma delas tenha o mesmo material. Portanto, na primeira imagem, temos uma lista de peças coletadas 

com o material de cerâmica Branco-Gelo. Com uma lista de peças coletadas, podemos clicar no botão Mesclar Peças (como indicado na imagem) e o TL 

Parts tentará mesclar cada grupo de peças listadas com o mesmo material que tocam umas às outras e compartilham ao menos uma aresta. 
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Nesta imagem podemos ver o resultado: todas as 10 peças estão mescladas e selecionadas como uma só. 
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OPERAÇÕES MANUAIS 

 

No TL Parts, também é possível realizar operações de Divisão, Substituição e Exclusão manualmente. Na imagem temos duas instâncias de piso que foram 

partidos em peças. Utilizaremos estas peças para explicar as operações manuais. Como indicado na imagem, o botão de Modo de Seleção de Peças 

pode ser clicado para ativar o modo Selecionar Faces de Peças Manualmente. Por favor, perceba que o ícone de Comprimento de Deslocamento muda 

para o ícone Deslocamento Livre de Peça, significando que no modo manual o usuário pode selecionar faces de peças em qualquer direção. 
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Deslocamento Manual de Face de Peças com Valores Negativos 

 

Com o modo Manualmente ativado, precisamos apenas fornecer um valor de deslocamento para realizar um deslocamento manual. Na imagem um valor 

negativo foi fornecido na caixa de texto Comprimento do Deslocamento (-0.50 m), o que significa, no presente contexto, que cada peça será 

direcionalmente contraída no processo (o deslocamento será aplicado de fora para dentro, começando das faces que serão selecionadas pelo usuário). 

Agora, para realizarmos o deslocamento, precisamos apenas clicar no botão Deslocar (também indicado na imagem) e o TL Parts nos permitirá selecionar 

faces de peças na vista do Revit. 
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Na imagem as faces que serão selecionadas em cada peça de piso estão indicadas. Após a seleção, podemos clicar no botão Concluir e a contração será 

realizada. 
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Na imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo: as peças de piso estão contraídas na direção das faces que foram selecionados. 
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Deslocamento Manual de Face de Peças com Valores Positivos 

 

Com o modo Manualmente ativado, forneceremos um valor de deslocamento positivo para realizar um deslocamento manual. Na imagem um valor positivo 

foi fornecido na caixa de texto Comprimento do Deslocamento (0.50 m), o que significa, no presente contexto, que cada peça será direcionalmente 

expandida no processo (o deslocamento será aplicado de dentro para fora, começando das faces que serão selecionadas pelo usuário). Agora, para 

realizarmos o deslocamento, precisamos apenas clicar no botão Deslocar (também indicado na imagem) e o TL Parts nos permitirá selecionar faces de 

peças na vista do Revit. 
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Na imagem podemos ver o resultado em nosso exemplo, selecionando as mesmas faces que selecionamos no último exemplo: as peças de piso estão 

desta vez expandidas na direção das faces que foram selecionados. 
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Exclusão Manual de Peças 

Assim como a operação de Deslocamento, também é possível realizar operações de Exclusão manual. A diferença aqui é que somente valores positivos 

de deslocamento são aceitos. 

Com o modo Manualmente ativado e a operação Exclusão de Peças ativada, forneceremos um valor de deslocamento positivo para realizar uma exclusão 

manual de subdivisões de peça e então clicar no botão Excluir. O TL Parts nos permitirá selecionar faces de peças na vista do Revit, assim como no exemplo 

de Deslocamento. 

 

Na imagem podemos ver o resultado da operação: um valor positivo foi digitado na caixa de texto Comprimento do Deslocamento (0.50 m) e um 

deslocamento a partir da face selecionada em cada parte foi projetado de fora para dentro para marcar as linhas que dividiram cada peça. As subdivisões 

próximas às faces selecionadas foram, então, excluídas. 
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Substituição Manual de Peças 

Assim como a operação de Exclusão, também é possível realizar operações de Substituição manual. Da mesma forma, apenas valores positivos são aceitos. 

 

Primeiro precisamos nos certificar de que o modo de operação Substituição de Peça está ativado e o material desejado para substituição foi escolhido. 

Na imagem o botão de alternância está indicado e o material de pintura verde está escolhido como substituto. 

Com o modo Manualmente ativado, forneceremos um valor de deslocamento positivo para realizar uma substituição manual de peças e então clicar no 

botão Substituir. O TL Parts nos permitirá selecionar faces de peças na vista do Revit, assim como nos exemplos anteriores. 
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Na imagem podemos ver o resultado da operação: um valor positivo foi digitado na caixa de texto Comprimento do Deslocamento (0.50 m) e um 

deslocamento a partir da face selecionada em cada parte foi projetado de fora para dentro para marcar as linhas que dividiram cada peça. As subdivisões 

próximas às faces selecionadas, então, tiveram seu material substituído. 
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Divisão Manual de Peças 

Assim como a Substituição, é também possível realizar operações de Divisão manual. Da mesma forma, apenas valores positivos são aceitos. 

 

Primeiro precisamos nos certificar de que o modo de operação Divisão de Peças está ativado, como indicado na iamgem. 

Com o modo Manualmente ativado, forneceremos um valor de deslocamento positivo para realizar uma divisão manual de peças e então clicar no botão 

Dividir. O TL Parts nos permitirá selecionar faces de peças na vista do Revit, assim como nos exemplos anteriores. 
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Na imagem podemos ver o resultado da operação: um valor positivo foi digitado na caixa de texto Comprimento do Deslocamento (0.50 m) e um 

deslocamento a partir da face selecionada em cada parte foi projetado de fora para dentro para marcar as linhas que dividiram cada peça. 
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OUTRAS FERRAMENTAS 

 

Exportar Peças por Elementos Divisores para um arquivo CSV 

 

Sempre que houver peças coletadas pela interação com elementos divisores, podemos exportar uma tabela com a atual lista de peças, agrupadas por 

seus respectivos elementos divisores, 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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