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Compare o AutoCAD 2022 
com o AutoCAD LT 2022
Descubra qual software CAD é a solução 
certa para o fluxo de trabalho do seu 
projeto.

Assine o AutoCAD LT 2022 e crie rapidamente desenhos 2D precisos, 
com ferramentas de desenho fáceis de usar. Acesse AutoCAD a 
qualquer hora, em qualquer lugar, com os web e mobile apps 
incluídos.

Assine o AutoCAD 2022 including specialized toolsets para 
arquitetura, projeto mecânico, mapas 3D e muito mais. Acesse 
AutoCAD a qualquer hora, em qualquer lugar, com os aplicativos 
web e mobile incluídos.

Permite:
• rascunhos, desenhos e documentação 2D;
• modelagem e visualização 3D;
• personalização do seu software com recursos de programação 

incorporados;
• definição de normas CAD;
• trabalho em qualquer lugar, com os AutoCAD web e mobile apps 

incluídos.

Permite:
• rascunhos, desenhos e documentação 2D;
• trabalho em qualquer lugar, com os aplicativos AutoCAD web e 

mobile incluídos.

Conjunto de ferramentas especializadas
Otimize seu trabalho com os conjuntos de ferramentas especializadas 
para: Architecture, Mechanical, Electrical, MEP, Plant 3D, Map 3D 
e Raster Design. Cada conjunto de ferramentas oferece recursos 
específicos para cada indústria:

• acesso a bibliotecas com mais de 750 mil símbolos, peças e 
componentes detalhados; 

• criação automatizada de plantas baixas, cortes, elevações, 
anotações, camadas e propriedades;

• fácil criação de detalhes e vistas de modelos 3D e geração 
simplificada de cronogramas, listas e tabelas; 

• criação de fluxos de trabalho orientados por regras para a 
imposição de padrões de projeto.

Conjunto de ferramentas especializadas
Não incluído

Você pode: 
• criar e editar geometria 2D;
• fazer anotações em desenhos com traços, texto, cotas, linhas de 

chamada e tabelas;
• personalizar a faixa de opções e as paletas de ferramentas;
• anexar e importar dados de arquivos PDF;
• compartilhar e utilizar dados de arquivos DGN, Navisworks e Bing Maps;
• criar e editar modelos 3D com sólidos, superfícies e objetos de malha; 
• personalizar com aplicativos complementares e APIs; 
• extrair dados de objetos para tabelas;
• criar renderizações com iluminação, materiais e estilos visuais;
• aplicar e monitorar normas CAD;
• automatizar a contagem de objetos e blocos;
• compartilhar desenhos com colegas diretamente do AutoCAD ou do 

AutoCAD LT.

Você pode:
• criar e editar geometria 2D;
• fazer anotações em desenhos com texto, cotas, linhas de chamada 

e tabelas;
• personalizar a faixa de opções e as paletas de ferramentas;
• anexar e importar dados de arquivos PDF;
• compartilhar e utilizar dados de arquivos DGN, Navisworks e Bing 

Maps;
• automatizar a contagem de objetos e blocos;
• compartilhar desenhos com colegas diretamente do AutoCAD ou do 

AutoCAD LT.

Inclui:  
• AutoCAD mobile app 
• AutoCAD web app 
• Acesso à Autodesk App Store

Inclui: 
• AutoCAD mobile app 
• AutoCAD web app 


