
Guia de Visualização do 
AutoCAD 2019 

 

Assine o Autodesk® AutoCAD®, incluindo os conjuntos de ferramentas especializadas, 
e obtenha acesso a funções específicas do setor, maior mobilidade com os novos 
aplicativos para Web e dispositivos móveis e as atualizações de recursos mais recentes. 
Acelere seu trabalho com recursos especializados e bibliotecas para projetos mecânicos, 
arquitetura, mapeamento 3D e mais enquanto trabalha em uma interface familiar do 
AutoCAD. Apenas o AutoCAD, com os novos aplicativos para Web e dispositivos móveis, 
dá a você a liberdade e a flexibilidade para trabalhar em qualquer coisa, em qualquer 
lugar e a qualquer momento. Crie e desenhe usando os recursos e as funcionalidades 
mais recentes incluídos nas atualizações somente para assinantes. 
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Conjuntos de ferramentas especializadas 
Nossos conjuntos de ferramentas especializadas para arquitetura, projeto mecânico, 
mapeamento 3D e muito mais agora estão disponíveis ao assinar o AutoCAD 2019. 

Acelere seu trabalho com funcionalidades especializadas e bibliotecas. Além dos principais 
recursos do AutoCAD 2019, cada conjunto de ferramentas oferece recursos específicos do 
setor para: 

• Automatizar a criação de anotações, camadas e propriedades  
• Criar com facilidade detalhes e vistas com base em modelos 3D, e gerar 

cronogramas, listas e tabelas de forma simples 
• Criar fluxos de trabalho orientados por regras para impor padrões durante todo do 

processo de projeto 
• Acompanhar atualizações de vistas, tabelas e outros conteúdos associados 

à medida que os projetos mudam 

Ao assinar o AutoCAD 2019, você obterá acesso aos seguintes conjuntos de ferramentas:  

Conjunto de ferramentas de arquitetura 
Use recursos de projetos de construção especializados e mais de 8.000 objetos e estilos 
arquitetônicos inteligentes para acelerar o desenho arquitetônico e a documentação. 
Automatize plantas de piso, cortes, elevações e outros desenhos com nosso conjunto de 
ferramentas de arquitetura. 

Conjunto de ferramentas mecânicas 
Use recursos de projetos mecânicos especializados e mais de 700.000 peças de fabricação, 
recursos e símbolos inteligentes para acelerar o projeto do produto. Automatize tarefas, 
como a geração de componentes da máquina e a criação de listas de materiais.  

Conjunto de ferramentas elétricas 
Use recursos de projetos elétricos especializados e mais de 65.000 símbolos elétricos 
inteligentes para aumentar a produtividade para criar, modificar e documentar sistemas 
de controles elétricos. Projete rapidamente layouts de painéis, diagramas esquemáticos 
e outros desenhos com nosso conjunto de ferramentas elétricas. 

Conjunto de ferramentas MEP 
Use recursos de engenharia MEP especializados e mais de 10.500 objetos mecânicos, 
elétricos e hidráulicos inteligentes para desenhar, projetar e documentar sistemas de 
construção. Projete com facilidade dutos, conduítes elétricos e circuitos para AVAC, 
sistemas hidráulicos e elétricos com nossas ferramentas MEP. 

Conjunto de ferramentas de plantas 3D 
Use o conjunto de ferramentas especializadas de projeto e engenharia de plantas 
para produzir eficientemente P&IDs e, em seguida, integrá-los a um modelo de projeto 
de planta 3D. Crie rapidamente diagramas esquemáticos, layouts de plantas e outros 
desenhos com nosso conjunto de ferramentas de plantas 3D. 
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Conjunto de ferramentas de mapeamento 3D 
Incorpore dados GIS e CAD para oferecer suporte a planejamento, projeto e gerenciamento 
de dados. Acesse dados espaciais armazenados em arquivos, bancos de dados e serviços 
Web, e agregue-os com seus dados de projeto do AutoCAD. Gerencie facilmente seus dados 
GIS com o esquema de dados padrão, os fluxos de trabalho de negócios automatizados 
e os modelos de relatórios para o setor elétrico na América do Norte e na Europa e para 
o setor da água, esgotos e gás em nosso conjunto de ferramentas de mapeamento 3D. 

Conjunto de ferramentas de projeto raster 
Use ferramentas de conversão de raster para vetor para ajudar a editar desenhos digitalizados 
e converter imagens raster em objetos DWG. Edite, limpe e transforme imagens, manipule 
entidades raster (imagens, linhas, arcos e círculos), crie formas vetoriais (linhas e polilinhas) 
e muito mais de forma rápida com nosso conjunto de ferramentas de projeto raster. 

Instalação do conjunto de ferramentas 
Para aproveitar as funcionalidades e os recursos específicos da indústria incluídos nos 
conjuntos de ferramentas, você deve fazer o download de cada conjunto de ferramentas 
individualmente. É possível fazer isso de duas maneiras: através da Autodesk Account 
e do aplicativo da área de trabalho da Autodesk.  

O portal da Autodesk Account é ideal para administradores que precisam fazer o download 
de pacotes de software completos para criar implementações. Em alternativa, o aplicativo 
da área de trabalho da Autodesk é a maneira ideal de acessar produtos, conjuntos de 
ferramentas e atualizações diretamente em sua área de trabalho. 

Autodesk Account 
Acesse accounts.autodesk.com para efetuar login. Nessa página, será possível escolher 
e fazer o download do AutoCAD ou de qualquer um dos conjuntos de ferramentas 
especializadas. Para obter mais informações sobre como começar a usar a Autodesk 
Account, consulte o guia Introdução na Autodesk Knowledge Network.  
 
Aplicativo de desktop da Autodesk 
Você também pode instalar os conjuntos de ferramentas especializadas através do 
aplicativo da área de trabalho da Autodesk. Quando um conjunto de ferramentas 
é disponibilizado, o aplicativo exibe uma notificação na bandeja do sistema. Abra 
o aplicativo e clique em “Meus produtos e ferramentas” para ver todos os conjuntos de 
ferramentas incluídos com sua assinatura que estão disponíveis para instalação e, em 
seguida, clique em qualquer um dos conjuntos de ferramentas para instalá-lo 
individualmente.  

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/account-profile/get-started
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AutoCAD em qualquer lugar 
Ao assinar o AutoCAD 2019, você obtém acesso aos novos aplicativos AutoCAD para Web 
e dispositivos móveis. Esses aplicativos fornecem acesso rápido e contínuo aos arquivos 
DWG onde você estiver, em praticamente qualquer dispositivo. Os arquivos são carregados 
rapidamente e é possível desenhar, editar, medir e anotar usando as principais ferramentas 
e tecnologia do AutoCAD original. Esses recursos poderosos permitem continuar seu 
trabalho de CAD com os arquivos mais atualizados remotamente. 

Aplicativo AutoCAD para Web 
O novo aplicativo AutoCAD para Web é incluído ao assinar o AutoCAD 2019 com conjuntos 
de ferramentas especializadas.  

Pela primeira vez, é possível acessar o AutoCAD original diretamente no navegador. Com 
o aplicativo AutoCAD para Web, edite, crie e visualize seus desenhos de CAD em uma 
interface Web simplificada em qualquer laptop. Não é necessário fazer o download de nada, 
basta digitar web.autocad.com e efetuar login com a sua conta da Autodesk.  

Veja alguns dos principais recursos destacados abaixo: 

Acesso a arquivos DWG 
Obtenha acesso rápido aos seus valiosos arquivos DWG (não apenas PDFs planos) na nuvem. 
Depois de carregar um DWG para Web e dispositivos móveis, o DWG pode ser acessado 
facilmente no navegador com o aplicativo Web. Isso permite que você acesse seus desenhos 
para fazer edições rápidas ou apresentar projetos a clientes em qualquer laptop.  

https://web.autocad.com/
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Principais ferramentas de edição e desenho 2D  
Os comandos no aplicativo AutoCAD para Web usam a mesma tecnologia que o AutoCAD, 
para que você possa começar imediatamente usando as poderosas ferramentas familiares. 
Você obtém os principais comandos de desenho e edição 2D para poder trabalhar em 
desenhos mesmo quando estiver longe de sua área de trabalho. Use estes comandos, 
como Polilinha, Arco, Nuvemrev, Deslocamento, Recortar, Cota, etc., e verifique se há 
novas ferramentas com frequência. 
 

 

 
Tecnologia AutoCAD original 
Um DWG no aplicativo AutoCAD para Web tem a mesma autenticidade e precisão que 
no AutoCAD. No aplicativo AutoCAD para Web, é possível visualizar layouts, acessar 
propriedades básicas do objeto e gerenciar camadas, unidades e Osnaps. O aplicativo 
AutoCAD para Web também suporta refex, ou seja, se você carregar um desenho com refex, 
poderá ver as refex no desenho. E o que você vê na área de desenho (gráficos, espessuras 
de linha e cores) é igual ao que vê quando está usando o AutoCAD da área de trabalho. 
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Aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis 
O aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis é incluído ao assinar o AutoCAD 2019 com 
conjuntos de ferramentas especializadas.  

Com o aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis, é possível visualizar, editar, criar 
e compartilhar desenhos CAD a qualquer momento e em qualquer lugar. Disponível nos 
telefones e tablets Windows Android e iOS, o aplicativo AutoCAD para dispositivos móveis 
também é otimizado para iPhone X, iPad Pro e Windows Surface, garantindo a melhor 
experiência móvel.  

Projetado especificamente para usuários que trabalham no canteiro de obras, nosso 
aplicativo móvel adaptou muitas das ferramentas tradicionais da área de trabalho do 
AutoCAD e desenvolveu novas ferramentas exclusivas para expandir o poder do AutoCAD 
para dispostivos móveis. Veja alguns dos principais recursos destacados abaixo: 

Acesso a arquivos DWG (mesmo off-line) 
Obtenha acesso completo aos seus valiosos arquivos DWG (não apenas PDFs planos) 
na nuvem. Acesse seus DWGs salvos em sua Autodesk Account, em qualquer serviço de 
armazenamento em nuvem (por exemplo, Dropbox, Box ou Google Drive), mesmo em 
aplicativos de e-mail e mensagens. Também é possível fazer o download de seus DWGs 
localmente para seu dispositivo para que você possa trabalhar off-line sem conectividade 
com a Internet. Isso elimina a necessidade de levar planos pesados para o campo e 
permite que você edite remotamente de forma fácil ou apresente os projetos aos clientes.  

 

Lupa e snap ao objeto 
Faça edições e medições precisas com a lupa e o snap ao objeto. Enquanto seu dedo ou 
Apple Pencil estiver tocando na tela, uma janela de ampliação aparecerá para mostrar uma 
vista ampliada da área que você está pressionando. A janela da lupa aparece no canto da 
tela, de modo que a vista não será obstruída pelo seu dedo. Para obter mais precisão, 
efetue snap ao objeto à grade no aplicativo móvel. Ao desenhar ou editar, isso facilita 
alinhar ou unir objetos, criar ângulos e tirar medidas. 
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Medição e recorte rápidos  
Faça edições e medições rápidas com Recorte rápido e Medida rápida, respectivamente. 
Com um único toque na tela, tire as medidas de um espaço completo de forma rápida. 
O recurso Medida rápida localiza automaticamente os limites de um espaço e mostra 
a distância entre esses limites. 

 

Medições a laser 
Adicione medições a laser diretamente aos seus desenhos conectando o Leica DISTO ao 
seu dispositivo móvel via Bluetooth. Isso facilita muito tirar as medidas de construção 
reais. O desenho é atualizado em tempo real conforme você mede com o Leica DISTO. 

 

Anexos de fotos e anotações 
Registre observações rápidas do campo usando ferramentas de anotação como formas, 
setas, texto, destaques e até fotos diretamente em seus desenhos. Para obter maior 
clareza do progresso e problemas no local, tire uma foto com a câmera do dispositivo 
ou adicione uma imagem da câmera.  
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Otimizações para dispositivos móveis 
O AutoCAD para aplicativos móveis está disponível em uma ampla gama de dispositivos 
móveis e aproveita as últimas tecnologias móveis. Em dispositivos como o iPad Pro e 
o Windows Surface, o aplicativo móvel aproveita a exibição de alta resolução para garantir 
que os desenhos sejam fáceis de ler e trabalhar e suporta a caneta para rascunhos, 
edições e anotações mais precisos. Ele ainda suporta teclados externos como no Windows 
Surface. À medida que os novos dispositivos móveis evoluem, continuamos a expandir 
os limites do que é possível fazer no AutoCAD para aplicativos móveis.   

Salvar na Web e em dispositivos móveis 
Para aproveitar todas as vantagens do AutoCAD para Web e dispositivos móveis, 
o AutoCAD 2019 inclui os novos recursos “Salvar na Web e em dispositivos móveis” e “Abrir 
na Web e em dispositivos móveis”. Juntos, esses comandos permitem que você mova os 
arquivos entre sua área de trabalho, a Web e o dispositivo móvel para poder trabalhar 
em qualquer lugar. 

Por exemplo, é possível pegar um desenho em que estava trabalhando no escritório, 
visualizá-lo e editá-lo no campo no AutoCAD para Web ou dispositivos móveis e salvá-lo 
novamente em sua unidade de rede local para continuar trabalhando em seu escritório.  

 

Especificamente, “Salvar na Web e em dispositivos móveis” permite que você salve seus 
desenhos na área de trabalho para serem editados, visualizados ou compartilhados em 
aplicativos móveis e na Web. Ao salvar com essa opção, será exibida uma caixa de diálogo 
para poder selecionar onde colocar seus arquivos. Agora esse arquivo está disponível no 
AutoCAD para web ou dispositivos móveis. 

Por outro lado, “Abrir na Web e em dispositivos móveis” permite que você acesse os 
últimos desenhos criados ou editados no AutoCAD para Web ou aplicativos móveis. 
Ao abrir um arquivo com essa opção, o desenho será armazenado na nuvem e não no 
computador local. Para trazer o desenho para seu armazenamento local, será necessário 
salvar como uma nova versão ou substituir a versão antiga em sua rede local. 

Esses comandos podem ser acessados no menu Aplicativo como opções em Abrir e salvar, 
ou na barra de ferramentas Acesso rápido. Ao usar esses comandos pela primeira vez, 
você precisará instalar o recurso “Salvar na Web e em dispositivos móveis”. Após carregar 
a extensão, a instalação estará concluída. 
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Novos recursos e aprimoramentos 
Este ano fizemos uma série de atualizações ao AutoCAD. Os novos recursos 
e aprimoramentos a seguir estão disponíveis no AutoCAD.  

Ícones atualizados 

Como parte de nossos esforços contínuos para oferecer uma ótima experiência visual aos 
clientes, o AutoCAD 2019 apresenta novos ícones de “design plano” na faixa de opções, na 
barra de status, na barra de ferramentas de acesso rápido (QAT – Quick Access Toolbar) 
e no menu do aplicativo. Os ícones de design plano fornecem uma melhor experiência 
visual ao usar o AutoCAD, especialmente em um monitor de alta resolução. O AutoCAD 
2019 também combina dinamicamente os tamanhos dos ícones com a resolução do 
monitor ou a densidade de pixels. 

 

Comparar DWG 
As novas ferramentas Comparar DWG no AutoCAD 2019 permitem identificar facilmente 
diferenças gráficas entre duas revisões de qualquer desenho. Esta nova funcionalidade 
é particularmente útil para visualizar rapidamente as alterações, identificar interferências, 
revisar a construtibilidade e muito mais. Por exemplo, considere estas duas versões de 
uma planta de piso. Qual a diferença entre elas? A alteração é pequena, mas crítica.  
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Com a funcionalidade Comparar DWG, é possível ver: 

 

Os gráficos verdes e vermelhos destacam as diferenças entre a primeira versão do 
desenho (verde) e a segunda versão (vermelho). Todos os elementos inalterados são 
exibidos em cinza. Após exibir esta diferença importante, é possível ajustar as posições 
dos cubículos adjacentes a esta escada de saída para manter o espaço livre.  

Iniciar uma comparação de DWGs 
A opção Comparar DWG pode ser acessada no menu do aplicativo do AutoCAD, na guia 
Colaborar da faixa de opções, ou diretamente na linha de comando (“COMPARAR”). Está 
disponível no menu principal do aplicativo quando nenhum desenho está ativo ou em 
Utilitários de desenho quando há um desenho ativo. 

   

Também é possível acessá-la na nova guia de faixa de opções Colaborar. 
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Se o desenho atual tiver sido salvo, ele será usado como DWG1 na caixa de diálogo 
Comparar DWG. A lista suspensa fornece acesso fácil aos desenhos abertos recentemente 
e atualmente. Também é possível usar os botões de navegação [...] para selecionar um 
desenho na caixa de diálogo de navegação de arquivos. 

 

Visualizar resultados 
Os resultados da comparação são exibidos em um terceiro desenho. Três categorias de 
objetos ou partes de objetos são exibidas: as que estão localizadas somente no primeiro 
desenho, as que estão localizadas somente no segundo desenho e as que são idênticas nos 
dois desenhos. O nome padrão do novo desenho é “Compare_DrawingOne vs DrawingTwo” 
(em que estes são os nomes dos dois desenhos comparados), mas é possível alterá-lo se 
e quando salvar o desenho do resultado da comparação. 

 

Uma guia de faixa de opções contextual Comparar permite que você controle a aparência 
dos resultados. 

 

Essa guia tem três grupos de controles: Comparação, Filtro de comparação e Conjunto de 
alterações. 
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Comparação 
Para mostrar ou ocultar qualquer uma das três categorias dos gráficos de comparação, 
clique no ícone de lâmpada à frente da categoria apropriada.  

Para alterar a cor de uma das categorias, clique na ferramenta de cor adjacente. Isso 
permitirá que você selecione qualquer cor para essa categoria.  

Para alterar o desenho que é exibido na frente, clique em “Ordem do desenho”.  

Ao clicar no ícone de pasta, o desenho será aberto (se for encontrado com o mesmo nome 
no caminho original da pasta) ou será definido como o desenho atual se já estiver aberto. 

Clique em “Informações do desenho” para exibir uma caixa de diálogo que contém 
a identidade dos dois desenhos que estão sendo comparados. Nessa caixa de diálogo, 
é possível adicionar uma tabela ao desenho do resultado de comparação com essas 
informações ou copiar o texto para a área de transferência para usar em outros 
documentos. A identidade desses desenhos (caminho da pasta, data de salvamento 
e salvo por) é preservada com o desenho do resultado. 

 

Filtro de comparação 
Para incluir ou excluir texto do resultado da comparação, clique no botão Texto. 
Isso abrange todo o texto, como atributos de bloco e texto de cota.  

Para incluir ou excluir hachura no resultado da comparação, clique no botão Hachura. 
O limite da hachura (se houver) ainda aparecerá e será comparado.  

As configurações desses dois filtros são salvas com o desenho, mas o padrão é que o texto 
esteja incluído e a hachura não esteja incluída. 

Conjunto de alterações  
O primeiro botão controla se as nuvens de revisão automática são exibidas ou não. 
Mesmo quando estão desativadas, os conjuntos de alterações permanecem.  

A linha inferior das ferramentas contém o número do conjunto de alterações atual 
e o número total de conjuntos de alterações, com base nos outros controles. Use os botões 
de seta para a esquerda e para a direita para fazer zoom de um grupo de diferenças para 
outro. 
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Ajuste “Margem” para determinar como as nuvens de revisão (conjuntos de alterações) se 
combinam entre si. Isso representa um espaço extra em torno da caixa delimitadora dos 
gráficos de diferenças individuais. Quando as diferenças individuais mais a margem se 
sobrepõem, elas serão mescladas em um único conjunto de alterações. Arrastar o controle 
deslizante para a esquerda separará as entidades alteradas umas das outras, resultando 
em mais conjuntos de alterações totais. Arrastar o controle deslizante para a direita irá 
mesclá-las, resultando em menos conjuntos de alterações totais.  

A forma da nuvem de revisão controla se a mescla de alterações individuais resulta em um 
único retângulo maior ou se os retângulos individuais de cada alteração são mesclados em 
uma forma poligonal. 

   

 Retangular Poligonal 

Essa configuração está, por padrão, definida como Retangular, mas é salva com o desenho 
do resultado de comparação. 

Comandos e variáveis de sistema 
Para suportar a nova e poderosa funcionalidade Comparar DWG no AutoCAD 2019, os 
seguintes novos comandos e variáveis de sistema foram adicionados:  

 

Nome da variável de 
sistema 

Significado Value 

COMPARECOLOR1 Cor dos objetos que são 
exclusivos do DWG1 

Sequência, dependendo da 
configuração de cor – Índice, 
Cor verdadeira ou Livro de 
cores 

Nome de comando Significado 

COMPARAR ou -COMPARAR Começar o cálculo das diferenças entre dois desenhos 

INFORMAÇÕESDACOMPARAÇÃO Exibir a caixa de diálogo com informações sobre os dois 
desenhos de origem 
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COMPARECOLOR2 Cor dos objetos que são 
exclusivos do DWG2 

Sequência, dependendo da 
configuração de cor – Índice, 
Cor verdadeira ou Livro de 
cores 

COMPARECOLORCOMMON Cor dos objetos que são comuns 
aos dois desenhos 

Sequência, dependendo da 
configuração de cor – Índice, 
Cor verdadeira ou Livro de 
cores 

COMPAREFRONT O número do desenho que está 
desenhado na frente 

Número inteiro (1 ou 2) 

COMPAREPROPS Se for zero, os objetos não serão 
marcados como diferentes quando 
as propriedades forem diferentes. 
Se for diferente de zero, as 
alterações de propriedades serão 
marcadas como diferenças, de 
acordo com os códigos de bit 

Número inteiro (0 a 127) 
1 = cor 
2 = camada 
4 = tipo de linha 
8 = escala do tipo de linha 
16 = espessura de linha 
32 = espessura 
64 = transparência 

COMPARESHOWCOMMON Mostrar/ocultar objetos que são 
comuns aos dois desenhos 

Ativar/Desativar 

COMPARESHOW1 Mostrar/ocultar objetos que são 
exclusivos do DWG1 

Ativar/Desativar 

COMPARESHOW2 Mostrar/ocultar objetos que são 
exclusivos do DWG2 

Ativar/Desativar 

COMPAREHATCH Mostrar/ocultar hachura no 
desenho do resultado de 
comparação 

Ativar/Desativar 

COMPARETEXT Mostrar/ocultar texto no desenho 
do resultado de comparação 

Ativar/Desativar 

COMPARETOLERANCE O ponto decimal abaixo do qual as 
entidades são consideradas 
idênticas 

Número inteiro (0 a 14) 

COMPAREMARGIN A margem entre a caixa 
delimitadora das diferenças e o 
limite do grupo de alterações, de 
muito apertado a muito solto.  

Número inteiro (1~25) 

COMPARERCSHAPE Forma das nuvens de revisão 
geradas automaticamente 

Número inteiro (0/1) 
0 = Retangular 
1 = Poligonal 

COMPARESHOWRC Mostrar/ocultar nuvens de revisão 
automática 

Ativar/Desativar 
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Vistas compartilhadas 
O recurso Vistas compartilhadas facilita o compartilhamento de projetos com as partes 
interessadas dentro ou fora de sua empresa sem liberar seus arquivos de desenho originais. 
Esse recurso se destina a substituir o fluxo de trabalho de publicação de arquivos DWF ou 
PDF usados comumente e, em seguida, enviá-los por e-mail. Em vez disso, as vistas e os 
dados são extraídos do desenho, armazenados na nuvem e é gerado um link compartilhável 
que permite que o projeto seja visto em um navegador e comentado em qualquer área de 
trabalho, tablet ou dispositivo móvel habilitado para Web.  

Os destinatários do link podem visualizar, revisar, medir, comentar e marcar o projeto 
do Autodesk Viewer em seu navegador da Web e podem compartilhar seus comentários 
com você. É possível acessar o feedback no AutoCAD. As vistas compartilhadas expiram 
automaticamente após 30 dias, mas é possível estender ou encerrar o link a qualquer 
momento. 

Criar uma vista compartilhada 
A ferramenta Compartilhar vista pode ser acessada no menu do aplicativo do AutoCAD, 
em Publicar.  

 

Para criar vistas compartilhadas, é necessário fazer login na Autodesk Account e ser um 
assinante do AutoCAD. Se você estiver executando uma licença de assinatura multiusuário, 
seu administrador poderá controlar seu acesso às vistas compartilhadas.  

A caixa de diálogo Compartilhar vista informa que você está prestes a publicar uma vista 
do arquivo aberto para compartilhar on-line. Há configurações na caixa de diálogo para 
controlar quais vista de projeto você está compartilhando. 
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Nome de vista 
O nome padrão da vista compartilhada é o mesmo que o do desenho, mas é possível 
alterá-lo. 

Vistas a compartilhar  
É possível compartilhar apenas a vista atual (as extensões da guia do modelo ou uma guia 
de layout, o que for atual) ou compartilhar as vistas de todo o desenho, incluindo a guia do 
modelo e todos os layouts. Também é possível acessar no Autodesk Viewer qualquer vista 
nomeada no desenho do modelo ou dos layouts. 

Criar apenas vistas 2D  
A caixa de seleção Criar apenas vistas 2D controla se apenas as vistas 2D são criadas ou se 
as vistas 3D também serão criadas.  

Compartilhar propriedades do objeto  
Quando a caixa de seleção Compartilhar propriedades do objeto está marcada, 
as propriedades serão extraídas com a vista compartilhada. Semelhante à paleta 
Propriedades do AutoCAD, essas propriedades podem ser listadas pelos destinatários 
quando clicam em objetos no Autodesk Viewer. Observe que o processamento das 
vistas leva mais tempo quando as propriedades são compartilhadas.  

Notificação e publicação em segundo plano 
Após clicar no botão Compartilhar, você será notificado de que o processamento em 
segundo plano foi iniciado e que será notificado quando a vista compartilhada estiver 
pronta para visualização. 
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Enquanto a vista compartilhada estiver sendo criada, um ícone animado aparecerá na barra 
de status e você poderá continuar trabalhando no AutoCAD. Para cancelar o processamento, 
clique com o botão direito do mouse e escolha Cancelar vista compartilhada no menu. 

 

Após concluir o processamento e a vista compartilhada ter sido enviada para a nuvem, 
uma bolha de notificação será exibida na barra de status.  

 

Clicar no link “Visualizar no navegador”, na bolha de notificação, abrirá o navegador 
e exibirá a vista compartilhada no Autodesk Viewer. 

 

No Autodesk Viewer, é possível inspecionar a vista, adicionar comentários e obter o link 
temporário para compartilhar com outros usuários.  
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Os destinatários do link também poderão visualizar o projeto no Autodesk Viewer, 
responder a comentários e adicionar comentários. 

Paleta Vistas compartilhadas 
Na nova guia Colaborar da faixa de opções, é possível exibir a paleta Vistas compartilhadas 
no AutoCAD, que exibe um histórico das vistas compartilhadas que você publicou. Na 
paleta, também é possível criar uma nova vista compartilhada. 

 

Os comentários mais recentes e outras informações são recuperados quando a paleta 
estiver aberta. A paleta pode ser atualizada a qualquer momento clicando no botão 
Atualizar. Cada vista na lista exibe uma imagem em miniatura, um título, a data de criação, 
o dia até expirar e se há comentários com as vistas. 

 

Classificar e gerenciar vistas 
É possível classificar a lista de vistas por Título, Data de criação ou Data de expiração. 
Também é possível filtrar a lista de vistas no controle de pesquisa. 

Cada vista listada na paleta inclui um botão [...] no canto superior direito. Clicar no botão 
exibirá um menu para gerenciar a vista. As opções de menu incluem: 

• Exibir no navegado: exibe a vista no Autodesk Viewer 
• Copiar link: copia um link para a área de transferência para compartilhá-lo com 

outros usuários 
• Estender: redefine a vista para expirar em 30 dias 
• Excluir: exclui a vista. Os links compartilhados não exibirão mais a vista 
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Visualizar e responder a comentários 
É possível expandir uma vista na lista para ler ou publicar comentários e responder 
a qualquer comentário recebido dos participantes com quem você compartilhou a vista. 
Clicar à direita da miniatura exibirá os comentários e uma miniatura da área comentada. 
Clicar em Voltar retorna à lista de vistas. 

 
 
Vistas e viewports* 
No AutoCAD 2019, ficou muito mais fácil editar e criar vistas e viewports.  
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Vistas nomeadas 
Um novo painel Vistas nomeadas foi adicionado à guia de faixa de opções Vista com 
ferramentas para criar, restaurar e editar facilmente as vistas nomeadas.  

  
A lista suspensa Vista no painel permite restaurar facilmente as vistas nomeadas 
selecionando-as na lista suspensa: 

 
A ferramenta Nova vista oferece uma versão simplificada da caixa de diálogo Propriedades 
da nova vista/instantâneo com apenas os controles mais básicos para criar uma nova 
vista. É possível expandi-la para acessar o conjunto completo das propriedades da vista 
e do instantâneo. 

     



*A funcionalidade foi disponibilizada primeiro aos assinantes do AutoCAD através do AutoCAD 2018.1 Update. 
22 

O botão Gerenciador de vistas exibe a caixa de diálogo Gerenciador de vistas. Nessa caixa, 
é possível editar e gerenciar vistas nomeadas. 

Inserir vistas nomeadas como viewports 
Agora a parte legal: inserir vistas nomeadas em um layout. 

A guia de faixa de opções Layout é uma guia contextual que é exibida quando um layout 
é ativado. Se você clicar na guia de faixa de opções Layout, verá que agora inclui uma nova 
ferramenta Inserir vista. A ferramenta Inserir vista exibe todas as vistas nomeadas do 
modelo no desenho como uma galeria com imagens de visualização em miniatura ou uma 
lista simples (dependendo se GALERYVIEW está ativado).  

 
Basta selecionar uma vista na galeria e colocá-la em seu layout. O resultado é o mesmo que o 
processo de criação de uma viewport de layout de várias etapas, tornando-a ativa, selecionando 
uma vista, configurando a escala, redimensionando a viewport e bloqueando-a. Agora, é 
possível fazer isso em uma única etapa, permitindo que você adicione várias vistas rapidamente.  

O AutoCAD aplicará a escala de anotação da vista à escala da viewport se ela for ajustada 
à folha. Se não for ajustada, o AutoCAD estimará e aplicará uma escala padrão com base 
no tamanho da vista nomeada e do layout para que se ajuste em metade da folha. Uma 
visualização da vista é exibida à medida que a arrasta para o layout, ajudando a visualizar uma 
escala apropriada. É possível alterar facilmente a escala durante a inserção selecionando a 
escala desejada no menu do botão direito do mouse com uma viewport existente selecionada.  
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Aprimoramentos das alças da viewport 
Você pode alterar a escala ou mover uma viewport de espaço de papel de forma fácil 
a qualquer momento selecionando-a e, em seguida, usando a alça de movimento ou a alça 
de escala triangular. Também é possível usar alças de viewport nos cantos para modificar 
o limite da viewport, mas é muito menos provável que as necessite, pois os limites da 
viewport se redimensionam automaticamente ao alterar a escala da viewport.  

 

Inserir uma nova vista como uma viewport 
É possível criar rapidamente novas vistas de modelo (mesmo quando estiver trabalhando 
em um layout), selecionando a ferramenta Nova vista no controle de galeria Inserir vista.  

 

Isso permite especificar a área da vista no espaço do modelo e, em seguida, colocar a vista no 
layout. Se o desenho não contiver vistas nomeadas, selecionar a ferramenta Inserir vista, na 
guia de faixa de opções Layout, iniciará automaticamente o comportamento da Nova vista. 



*A funcionalidade foi disponibilizada primeiro aos assinantes do AutoCAD através do AutoCAD 2018.1 Update. 
24 

 
 
Com esses aprimoramentos feitos às vistas e viewports, é possível reduzir o número de 
cliques e economizar tempo. 

Sobreposições das propriedades de camada* 
Os aprimoramentos feitos ao Gerenciador de camadas e a os outros controles de camada 
facilitam a identificação de sobreposições e a restauração para seus valores padrão. 

Propriedades de camada 
O Gerenciador de propriedades de camada inclui um novo ícone de status para indicar 
quando uma camada refex contém sobreposições. Passar o cursor sobre o ícone exibe uma 
dica de ferramenta que lista todas as sobreposições da camada aplicadas.  

 

Uma nova alternância no Gerenciador de propriedades de camada torna ainda mais fácil 
identificar as sobreposições de camadas refex aplicando uma cor de fundo a algumas ou 
todas as camadas e propriedades com sobreposições, incluindo as sobreposições de refex 
e de viewport. 
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Para ajudar ainda mais na identificação de camadas refex com sobreposições, está 
disponível um novo filtro de camada de sobreposições de refex. Basta selecionar o filtro 
Sobreposições de refex para ver uma lista de todas as camadas refex no desenho com 
sobreposições aplicadas. Uma opção de menu ativada com o botão direito do mouse 
permite redefinir facilmente algumas ou todas as propriedades de camadas refex para 
seus valores originais.  

 

Uma opção semelhante está disponível ao clicar com o botão direito do mouse em 
qualquer camada na lista de camadas com sobreposições de camadas refex. É possível 
escolher redefinir as propriedades de camadas refex para apenas as camadas selecionadas 
ou para todas as camadas.  
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Além disso, uma nova opção REFEX no comando -CAMADA oferece acesso à linha de 
comando para remover as sobreposições de refex e uma opção anteriormente ocultada no 
comando CAMADAVP para remover as sobreposições da viewport [reMover Sobreposições] 
foi exposta.  

Para ajudar a identificar rapidamente se as sobreposições das propriedades de camada 
foram aplicadas a uma refex ou viewport, a opção Sobreposições das propriedades de 
camada foi adicionada à paleta Propriedades para as refex selecionadas, bem como a dica 
de ferramenta de sobreposição para as viewports.  

          

Observação: A ordem das colunas no Gerenciador de propriedades de camada foi alterada 
para Layouts e as propriedades Global e VP de cada propriedade de camada agora estão 
agrupadas. Para simplificar o Gerenciador de propriedades de camada, as colunas Estilo 
de plotagem e Estilo de plotagem VP não são mais exibidas para os desenhos no modo 
Dependente de cor (PSTYLEMODE-1). 
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As configurações de camada 
A caixa de diálogo Configurações de camada foi atualizada para incluir novos controles 
para o gerenciamento de propriedades de camadas refex. Acesse-a no ícone Configurações 
no canto superior direito do Gerenciador de propriedades de camada. A opção Manter 
alterações nas camadas com refex (variável de sistema VISRETAIN) foi movida da caixa de 
diálogo Opções (guia Abrir e salvar) para a caixa de diálogo Configurações de camada.  

Com a opção para reter as sobreposições de propriedades de camadas refex ativada 
(VISRETAIN = 1), agora é possível especificar quais as propriedades de camadas refex 
(se houver) que deseja recarregar, oferecendo mais flexibilidade para controlar as 
sobreposições de refex. As diversas opções de propriedades de camada são armazenadas 
no registro através da nova variável de sistema VISRETAINMODE. 

Outro novo controle na caixa de diálogo Configurações de camada, Tratar propriedades do 
objeto refex como PorCamada, oferece acesso fácil à variável de sistema XREFOVERRIDE 
(que permite forçar as propriedades de objetos refex a usarem as propriedades PorCamada). 
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Camadas refex 
Uma nova variável de sistema XREFLAYER permite especificar a camada padrão na qual as 
novas refex são inseridas. A camada refex só é exibida no Gerenciador de camadas quando 
uma refex é anexada ao desenho. 

 

Ao renomear ou excluir uma camada refex no desenho de refex, ela é automaticamente 
renomeada ou excluída ao recarregá-la nos desenhos hospedeiros.* 

Aprimoramentos de desempenho 
O AutoCAD 2019 oferece muitos aprimoramentos de desempenho.  

Desempenho dos gráficos 2D 
As operações que normalmente exigem que o AutoCAD redesenhe ou regenere gráficos 2D 
foram simplificadas no AutoCAD 2019, oferecendo melhorias de desempenho significativas. 
Por exemplo, alterar a ordem do desenho, aplicar zoom, efetuar pan e alterar as propriedades 
de camadas, especialmente em desenhos grandes ou desenhos com imagens raster, pode ser 
até duas vezes mais rápido. 

Os novos controles na caixa de diálogo Desempenho gráfico permitem configurar o 
comportamento dos gráficos 2D com o mínimo de esforço. Uma lista suspensa oferece três 
configurações para o modo usado pelas placas gráficas compatíveis (que são compatíveis 
com o DirectX 11): Básico, Intermediário e Avançado. Os controles para a Exibição de linha 
suave e a Geometria de alta qualidade, bem como um novo controle para definir quanto da 
memória da GPU será usada para exibir a cache, podem ser acessados expandindo a seção 
Detalhes. Dependendo de qual dos três modos de predefinição é selecionado, os controles 
na seção Detalhes são automaticamente ativados ou desativados. 
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É possível acessar a caixa de diálogo Desempenho gráfico com o comando 
CONFIGGRAFICA. Essa ferramenta também está disponível na barra de status. No entanto, 
no AutoCAD 2019, a exibição da ferramenta na barra de status está desativada por padrão. 
É possível ativá-la no menu Personalizar. 

 

Desempenho da plotagem e da visualização* 
A plotagem e a visualização oferecem importantes melhorias de desempenho para 
desenhos com fontes SHX ausentes. 

Desempenho da navegação 3D* 
A velocidade de navegação dos modelos 3D (quando visualizada com estilos visuais 
comuns) continua a ser melhorada com o AutoCAD 2018.1 Update. O desempenho dos 
gráficos 3D para os estilos visuais Estrutura de arame, Realista e Sombreado aumentou 
significativamente, dependendo do conteúdo dos arquivos DWG testados. Após medir 
o desempenho dos quadros por segundo (quadros/s) em seis grandes modelos de padrão 
de referência, verificou-se que o aumento médio dos quadros/s no AutoCAD 2018 Update 
foi 1,37 vezes mais rápido do que antes do AutoCAD 2018 Update e 2,75 vezes mais rápido 
que os quadros/s no AutoCAD 2017. Para obter melhores resultados, use esses estilos 
visuais 3D em seus estados padrão em um computador de 64 bits com uma placa gráfica 
compatível. Essas melhorias no desempenho beneficiaram sobretudo os comandos mais 
usados: ORBITA3D, ZOOM, PAN e EVATUAL. 

Suporte do monitor de alta resolução (4K)* 
O suporte para monitores de alta resolução continua a ser aprimorado. Mais de 200 caixas 
de diálogo e outros elementos da interface do usuário foram atualizados para garantir 
a melhor experiência de visualização possível em monitores de 4K e superior. As caixas de 
diálogo Editar estado da camada e Inserir tabela, bem como o editor Visual LISP, são 
apenas alguns exemplos. 
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Verificação das normas* 
As propriedades do tipo de linha personalizado são suportadas ao marcar NORMAS com 
várias definições de tipo de linha personalizado no desenho. 

Seleção de objetos* 
A janela de intersecção e as seleções de cerca são suportadas ao cortar ou ampliar linhas 
que não estão no plano UCS atual. 
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