
O AutoCAD LT tem um modelo de assinatura flexível, com novos recursos disponíveis a cada lançamento e atualização do produto. 
Se você possui uma licença permanente do AutoCAD LT 2016 ou anterior, veja aqui as novidades do AutoCAD LT 2022.

Principais recursos
• 2022  Traço: revise e adicione feedback com segurança, diretamente em um arquivo DWG, sem alterar o desenho atual.
• 2022  Compartilhar: envie aos colegas de equipe uma cópia controlada dos seus desenhos, que eles poderão acessar onde estiverem.
• 2022  Contagem: automatize a contagem de blocos ou geometria e reduza erros. Exporte seus dados para uma tabela dinâmica.
• 2022  Enviar para Autodesk Docs: publique suas folhas de desenho CAD como PDFs, do AutoCAD LT para o Autodesk Docs.
• Histórico do desenho: veja as alterações feitas no desenho ao longo do tempo e acesse informações automáticas sobre versões anteriores.
• Comparação de refexs: compare duas versões de uma Refex externa e implemente alterações sem sair do desenho atual.
• Paleta de blocos (aprimorada): insira blocos de modo eficiente usando a guia Bibliotecas, na área de trabalho ou no AutoCAD web app.
• Medição rápida (aprimorada): exiba rapidamente em um desenho todas as medidas próximas, inclusive áreas e perímetros. 
• Aparar e estender (aprimorado): agora, o modo Rápido padrão seleciona automaticamente todos os limites potenciais.
• DWG™ compare: compare as diferenças entre duas versões de um desenho sem sair da janela atual.
• Salvar na Web e em dispositivos móveis: salve desenhos e suas Refexs associadas na área de trabalho, para visualizar e editar nos AutoCAD 

web e mobile apps.
• Importação de PDF: importe geometria (arquivos de fonte SHX, preenchimentos, imagens raster e texto TrueType) de um arquivo PDF para 

um desenho.
• Vistas compartilhadas: publique vistas de projeto do seu desenho em um navegador da Web, para visualizações e comentários.*
• Novas vistas e viewports: adicione facilmente vistas salvas aos seus layouts.
• Seleção Recurso de texto descritivo: Objetos selecionados permanecerão no conjunto de seleção, mesmo que você aplique panorâmica ou 

retire o zoom da tela.

Principais aprimoramentos
• 2022  Janelas flutuantes: movimente janelas de desenho 

para exibi-las lado a lado ou em vários monitores, sem abrir 
outra instância do AutoCAD LT.

• 2022  Instalação personalizável: reduza o tempo de 
configuração do seu software com instalações mais rápidas 
e personalizáveis. Comece a trabalhar até mesmo durante a 
instalação do programa.

• Gráficos 2D (aprimorado): aplique panorâmica e zoom 
mais rápido, em tempo real. Experimente as operações de 
regeneração automática que tornam seu trabalho mais 
tranquilo. 

• Salvar em meio segundo: elimine um segundo (em média) 
de cada gravação.

• Tempo de instalação acelerado: até 50% mais rápido para 
unidades de disco rígido de estado sólido.** 

• Novo tema escuro: estética azul moderna, com melhorias de 
contraste e nitidez.

• Interface de usuário: Ícones de desenho plano e caixas de 
diálogo e barras de ferramentas simples e intuitivas. 

• Melhor desempenho ao salvar, mover/copiar com o formato 
de arquivo TrustedDWG™ 2018.

O que está incluído no AutoCAD LT 2022

AutoCAD web e mobile apps* 

Trabalhe a qualquer hora e em qualquer lugar com os novos 
aplicativos AutoCAD web and mobile incluídos. Aproveite a 
flexibilidade de trabalhar em seus desenhos no AutoCAD em 
qualquer dispositivo: desktop, Web ou dispositivo móvel.

Com as parcerias do AutoCAD com o Microsoft OneDrive, 
o Box e o Dropbox, você pode acessar seus arquivos DWG 
armazenados na nuvem com o AutoCAD LT e os AutoCAD web e 
mobile apps.

AutoCAD mobile app
Visualize e edite seus 

desenhos mais recentes 
no campo e em qualquer 

lugar.

AutoCAD LT para PC/Mac
Projete, rascunhe e 

documente em 2D com 
precisão.

AutoCAD web app
Visualize e edite desenhos 
em um navegador da Web 
em praticamente qualquer 

computador. 

Benefícios da assinatura
Assine e tenha muito mais



* Não está disponível para os clientes do plano de manutenção. 

† Disponível para clientes do plano de manutenção com Advanced Support.

** Como ocorre com todos os testes de desempenho, os resultados podem variar com base na máquina, no sistema operacional, nos filtros e até 
mesmo no material de origem. Embora todos os esforços tenham sido feitos para tornar os testes tão justos e objetivos quanto possível, seus 
resultados podem ser diferentes. As informações e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Autodesk fornece 
essas informações “como estão”, sem garantias de nenhum tipo, explícitas ou implícitas.

Autodesk, o logotipo da Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, TrustedDWG e DWG são marcas registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. e/
ou suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais 
pertencem a seus respectivos proprietários. A Autodesk reserva-se o direito de alterar ofertas de produtos e serviços, especificações e preços a 
qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por erros tipográficos ou gráficos que possam ocorrer neste documento.  
© 2021 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados.

Suporte e acesso ao software

Suporte técnico 
• Especialistas em suporte da Autodesk: Agende uma 

chamada†, use o bate-papo on-line (disponibilidade 
limitada) ou entre em contato conosco por e-mail. 

• Assistência para área de trabalho remota: solucione 
problemas de maneira prática e segura.† 

• Recursos on-line: acesse documentação de ajuda, tutoriais, 
vídeos de treinamento e fóruns de suporte da comunidade 
em nossa base de conhecimento.

Acesso às novas versões 
Acesse instantaneamente as versões e atualizações mais 
recentes. 
Acesse versões anteriores 
Faça o download de versões anteriores e use-as. 
Prazos flexíveis 
Faça a assinatura mensal, anual ou por 3 anos.* 
Ferramentas administrativas 
Gerencie com facilidade as licenças de software, as 
instalações e o uso pela conta da Autodesk Account. 
Use o software em qualquer lugar
Acesse o AutoCAD LT no trabalho, em casa ou ao viajar.

Benefícios da assinatura 
Assine e tenha muito mais


