
Trabalhe em qualquer lugar, a qualquer 
hora
Fique conectado aos seus desenhos CAD no canteiro 
de obras e nos escritórios dos clientes com os 
AutoCAD web e mobile apps, fornecidos com uma 
assinatura do AutoCAD LT.

AutoCAD mobile app

Leve o poder do AutoCAD com você para qualquer 
lugar. Com ferramentas fáceis de usar, faça medições 
no próprio local e edite desenhos do CAD durante 
as reuniões com o cliente, em qualquer smartphone 
ou tablet. Baixe o AutoCAD mobile app na sua loja de 
aplicativos. Faça login com seu ID Autodesk e comece já.

AutoCAD web app

Acesse os desenhos mais recentes de qualquer lugar 
sem ter o AutoCAD LT instalado em seu computador. 
Visualize, edite e crie desenhos CAD em uma interface 
da Web simplificada executada no seu navegador. 
Faça login com seu ID Autodesk em web.autocad.com.

Salvar na web e em dispositivos móveis**

Salve desenhos e refexs do seu computador na Web 
e em um dispositivo móvel. Assim, poderá acessá-los 
no AutoCAD em outros computadores, na Web e em 
dispositivos móveis. Troque facilmente os desenhos 
salvos no seu computador por aqueles que criar em 
qualquer lugar.

Conectividade contínua

Visualize e edite seus arquivos DWG armazenados na 
nuvem diretamente com o AutoCAD em praticamente 
qualquer dispositivo usando os principais 
provedores de armazenamento em nuvem, como 
Microsoft OneDrive, Box, Dropbox e Google Drive.

Colabore com facilidade

Conecte-se a clientes e colegas no desktop, na Web 
e em dispositivos móveis. Colabore e faça mudanças 
em tempo real, reduzindo os atrasos desnecessários 
na comunicação e as voltas ao escritório. 

AutoCAD LT. Faça rascunhos com precisão. Em qualquer 
lugar.
Crie e edite rapidamente desenhos e documentação 2D precisos. Faça rascunhos a 
qualquer hora e em qualquer lugar com o AutoCAD web app e o mobile app.

O principal software de desenho do 
mercado
Crie rapidamente desenhos 2D precisos com as 
ferramentas de desenho fáceis de usar do AutoCAD 
LT. Melhore a produtividade automatizando tarefas 
comuns e simplificando fluxos de trabalho.

Faça rascunhos com precisão

Produza desenhos e documentação 2D com um 
conjunto abrangente de ferramentas de desenho, 
edição, projeto e anotação.
 
Comece a trabalhar rapidamente

Faça rascunhos com ferramentas em uma interface 
de usuário intuitiva. Ferramentas fáceis de entender, 
como guias contextuais da faixa de opções, alças 
multifuncionais, paletas de ferramentas customizáveis 
e uma linha de comando inteligente.

Use as suas tecnologias preferidas

Garanta a compatibilidade com tecnologias atuais, 
como a TrustedDWG™ , o suporte a monitores de alta 
resolução, ferramentas de migração e o aplicativo 
para desktop da Autodesk.

Quais são as novidades?
• Colabore com colegas e demais 

participantes da equipe com mais rapidez 
e segurança usando as opções Traço e 
Compartilhar.

• Acelere seu desenho e sua documentação 
com os recursos de Contagem, Janelas 
flutuantes e Enviar para Autodesk Docs.

AutoCAD web e mobile apps†

• Visualize, edite e crie desenhos em 
campo e em qualquer lugar, em qualquer 
dispositivo móvel.

• Sem necessidade de instalação de 
software, visualize e edite desenhos 
no navegador da Web em qualquer 
computador.

Por que assinar
• Use o software quando você precisar em 

períodos que variam de um mês a vários 
anos.

• Acesse o AutoCAD no computador, na Web e 
em dispositivos móveis.

• Faça desenhos e documentos com os 
recursos mais modernos, fornecidos em 
atualizações exclusivas para assinantes*. 

https://web.autocad.com/login


Recursos novos e aprimorados para 
acelerar seu trabalho de desenho, 
documentação e colaboração 
Traço

Colabore com seus colegas de equipe com mais 
rapidez e segurança. A opção Traço permite adicionar 
comentários com segurança a um arquivo DWG sem 
alterar o desenho existente. Adicione comentários 
nos AutoCAD web e mobile apps e visualize-os em 
plataformas de desktop, Web e dispositivos móveis.

Compartilhar

O recurso Compartilhar permite enviar uma cópia 
controlada do seu desenho a colegas e demais 
participantes da equipe, que podem acessá-la onde 
estiverem. Estabeleça acesso para aqueles que 
precisam de recursos de edição ou que só precisam 
visualizar o arquivo. Compartilhe seus desenhos com 
mais facilidade e segurança.

Contagem

Automatize a contagem de blocos ou a geometria 
com o comando CONTAGEM, para acelerar tarefas de 
documentação e reduzir erros. As contagens podem 
ser feitas por camadas, estado de espelhamento ou 
escala, sendo facilmente atualizadas e exportadas 
para uma tabela dinâmica.

Enviar para Autodesk Docs

Gere PDFs mais rápido e com menos cliques, 
publicando suas folhas de desenho CAD como 
arquivos PDF diretamente do AutoCAD LT no 
Autodesk Docs. Você também pode acessar seus 
arquivos DWG no Autodesk Docs em qualquer lugar, 
com o AutoCAD web app.

Janelas flutuantes

Separe janelas de desenho para exibir vários deles 
lado a lado ou em diferentes monitores  sem abrir 
outra instância do AutoCAD. Cada janela é totalmente 
funcional para visualização ou edição. 

Guia Iniciar reprojetada

A guia Iniciar do novo AutoCAD LT permite acessar 
facilmente arquivos e outros conteúdos úteis 
diretamente na tela inicial.

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.

Aprimoramentos no desempenho

Experimente o desempenho mais rápido do AutoCAD 
LT, inclusive em plotagens.

Proteja seus projetos com a tecnologia 
TrustedDWG
Ajude a manter a integridade dos seus dados de 
projeto em todo o processo de revisão com a 
tecnologia TrustedDWG™. Incorporada ao software 
AutoCAD LT, a tecnologia TrustedDWG é o modo 
mais original, eficiente e preciso para armazenar 
e compartilhar dados de projetos. Os arquivos 
TrustedDWG mantêm fielmente cada elemento do 
desenho e a relação entre eles.

* Nem todos os produtos, idiomas e/ou regiões têm todos os benefícios do plano. Os termos do licenciamento flexível, incluindo os Direitos de 
uso de versão anterior e de uso doméstico, estão sujeitos a determinadas condições.

** O acesso a serviços exige conexão com a Internet e está sujeito às restrições geográficas definidas nos Termos de serviço.

†Os serviços baseados em nuvem estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos termos e condições do contrato de licença ou dos termos 
de serviço, conforme aplicável, que acompanham o software ou os serviços baseados em nuvem em questão.

Autodesk, o logotipo da Autodesk, AutoCAD LT, DWG e TrustedDWG são marcas registradas ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. e/ou de 
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.

Benefícios da assinatura
Assine o AutoCAD LT e aproveite a flexibilidade 
e os benefícios oferecidos.  Com a assinatura, 
você tem: 

• Suporte técnico: tenha acesso a especialistas 
de suporte, assistência remota e recursos 
online.  

• Software atualizado: mantenha-se 
competitivo, com acesso instantâneo aos mais 
novos recursos e melhorias de desempenho.

• Termos flexíveis: use o software necessário 
pelo tempo que precisar, em períodos que vão 
de um mês a vários anos.  

• Ferramentas administrativas: gerencie 
com facilidade as licenças de software, 
as instalações e o uso pela sua conta na 
Autodesk Account.

Inicie sua avaliação do AutoCAD LT 
agora:
autodesk.com.br/products/autocad-lt/
free-trial

https://www.autodesk.com.br/products/autocad-lt/free-trial
https://www.autodesk.com.br/products/autocad-lt/free-trial

