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Olá pessoal, neste artigo vou ensiná-los sobre uma grande novidade do 
Autodesk Labs, eu diria que é uma das melhores ferramentas que o AL 
disponibilizou para os usuários de AutoCAD! 
 

 
 
Mas antes de começar o tutorial, tenho alguns questionamentos que o farão 
pensar um pouco e ao final você verá o quanto esta ferramenta é 
imprescindível para quem precisa fazer os renders no AutoCAD. 
 
Então vamos lá: 

• Hoje em dia, quem tem uma “super máquina? 
• Quem já não precisou fazer um render no AutoCAD? 
• Quem paga para renderizar “fora”? 
• Como fica quem não tem “cash” para investir numa “super máquina” 

ou para pagar pelo serviço de render? 
• E até mesmo, quem tem um bom computador, quanto tempo “perde” 

esperando o render ficar pronto? 
 
É complicado não é mesmo? 
 
Mas agora isso tudo tem solução: 
 

Conheça o Project Neon! 
 
O PN é um serviço, por enquanto gratuito, que o Autodesk Labs 
disponibilizou aos usuários de AutoCAD. Essa tecnologia permite que você 
envie seu arquivo dwg para renderizar, desta forma você não precisa mais 
ficar esperando o seu render ficar pronto no seu AutoCAD. 
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Acesse o Autodesk Labs e clique em Technology Previews, na lista clique 
em Neon Cloud rendering service: 
 

 
 

Você será direcionado à página do Project Neon no Autodesk Labs. Clique 
em Try it Now: 
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E agora clique em Start Here: 
 

 
 
Se você ainda não tem a sua Autodesk ID, faça seu cadastro, se já tem, faça 
login: 
 

 
 

Muito bem, agora você poderá fazer upload do seu arquivo! 
 

“Simples assim?” 
 

Claro que não!!! 
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Antes de fazer upload, tenho umas dicas pra você, aliás, não são dicas, são 
procedimentos que você deve ter para que o render seja feito sem erros. 
Por exemplo: faltou alguma textura? Você sabe que aplicou a textura no 
objeto, mas o Project Neon não aplicou no render... por que será??? 
 
Então preste atenção aos detalhes abaixo: 
 

• Apenas modelos 3D são suportados. Não são renderizados 
geometrias 2D ou vistas em Layouts; 

• Crie câmeras ou vistas (views) para as visualizações que você quer 
renderizar, principalmente quando usar Sun, Sky ou geographic 
location; 

• A iluminação default não é utilizada, você precisa adicionar outra 
fonte de iluminação (point, spot…), isso caso você não esteja 
usando as opções Sun e/ou Sky. 

• Se seu arquivo tem materiais customizados (os que você criou), 
opte pelo Etransmit para incluir essas texturas; 

• Se seu arquivo tem Xrefs, opte pelo Etransmit; 
• Salve uma cópia do seu arquivo apenas com os elementos que 

aparecerão nas imagens renderizadas, assim você diminui o tempo 
de upload e de renderização. 

 
Ok, você já entendeu... mas pra finalizar, qualquer que seja a configuração 
de luz, materiais customizados ou não, com ou sem Xref, opte pelo 
Etransmit! 
 

Hummm... você não sabe o que é o Etransmit??? 
Um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença! 

 
O Etransmit cria um arquivo zipado que contém o seu arquivo dwg, as 
imagens usadas para as texturas customizadas e as Xrefs, caso você esteja 
trabalhando com Xrefs (obviamente). 
 
Mas esse comando não serve apenas para você enviar seus arquivos 
para o Project Neon... 
 
Algumas dúvidas sempre recorrentes em todos os fóruns e listas dos quais 
participo: 
- Enviei um arquivo pra impressão e a imagem do logo no carimbo não foi 
impressa. Mas a imagem está atachada no arquivo e aparece aqui no meu 
computador. Como resolver isso? 
- Enviei um arquivo pra um cliente, mas ele disse que o projeto não foi 
completo. Uso Xrefs, mas como fazer para meu cliente visualizar o arquivo 
completo? 
 
Bom pessoal, o fato de você atachar ou anexar imagens ou arquivos de 
referência externa no seu arquivo não quer dizer que eles farão parte do seu 
arquivo, não são como blocos que, quando você usa o comando Insert, eles 
passam a fazer parte do arquivo. 
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Então quando você precisar enviar arquivos que contenham imagens ou 
Xrefs, opte pelo Etransmit! 
 
(Ok, eu admito... eu adoro o Etransmit!!!) 
 
Ao contrário do que muitos pensam, esse comando não é novo, ele faz parte 
do AutoCAD faz muito tempo! 
Mas como estamos na versão 2011, obviamente mostrarei o comando nesta 
versão, de qualquer forma, se você digitar ETRANSMIT e der enter, terá 
acesso ao comando. 
 
Antes de usar o comando, salve seu arquivo. 
 
No AutoCAD 2011 acesse o Menu Browser (aquele A vermelho no canto 
superior esquerdo da tela): 
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Veja que a caixa de diálogo mostra o que será zipado: 
 

 
 

Clique em OK e escolha onde salvar seu arquivo: 
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Muito bem, agora você poderá fazer upload! 
Voltando aonde paramos... 
Após fazer o login você será direcionado a uma destas duas páginas: 
Sua galeria de renders, onde deverá clicar no botão Start New Rendering: 
 

 
 
Ou direto para o upload, onde deverá clicar em Select File para escolher o 
arquivo que será upado: 
 

 
 

Após clicar no botão Select File, selecione o arquivo *.zip e clique em Open: 
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O arquivo está sendo upado, então aguarde: 
 

 
 
A seguir você terá acesso às configurações para os renders: 
 

 
 
Note que no campo Camera são mostradas todas as câmeras e/ou vistas 
nomeadas do seu arquivo, neste exemplo tenho 4. 
 
Você poderá selecionar todas elas para as mesmas configurações de:  
Render Quality, File Format e Image size, ou você poderá escolher qual 
delas para cada configuração. 
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Em Render Quality temos 4 opções: 
 

 
 

Veja abaixo a diferença entre elas: 
 

 
 

Lembre-se de que o tempo de renderização depende também da qualidade 
escolhida, além das texturas, iluminação e quantidade de objetos na cena. 
 
Mas quer saber??? 

Isso na verdade não importa! 
 

Logo você saberá o motivo...  
Continue lendo! 
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Em File Format você tem 2 opções, escolha a opção JPEG: 
 

 
 
Em Image size escolha o tamanho da imagem: 
 

 
 
Você poderá adicionar diferentes configurações para as câmeras ou para 
uma delas clicando em +Add Image. 
 
Não tenha medo de selecionar vários tamanhos de imagem para a mesma 
câmera, desta forma você poderá comparar os resultados e ver qual a 
configuração de tamanho é melhor para o seu trabalho ou para o que você 
quer mostrar. 
 
Após todas as configurações feitas, note que está marcada, por padrão, a 
opção de enviar um email para você quando as renderizações estiverem 
prontas. 
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Então... tudo pronto? 
 
Clique em Start Rendering: 
 

 
 
Render em progresso: 
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Agora que o Project Neon está trabalhando pra você, não é necessário que 
você mantenha a página aberta, lembre-se de que você receberá um email 
avisando quando estiver pronto: 
 

 
 
Então acesse o Project Neon para ver o resultado. 
 
As imagens em miniatura poderão ser ampliadas, basta passar o mouse 
sobre a imagem e clicar em Preview, veja que as informações sobre 
tamanho da imagem, formato, qualidade do render, tempo de renderização e 
tamanho também aparecem: 
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Preview selecionado: 
 

 
 
Para salvar no seu computador, clique na opção Download: 
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E, caso você não queira manter essa imagem na sua galeria, você pode 
escolher a opção Delete: 
 

 
 
Veja o Preview de outra imagem, onde o tamanho selecionado foi menor: 
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Agora, apenas para comparar, deixei uma imagem renderizando no meu 
notebook, escolhi a melhor opção de qualidade e o AutoCAD levou um pouco 
mais de 18 minutos. 
Isso para renderizar UMA imagem: 

 
 
Enquanto isso, o Project Neon renderizou 12 imagens ao mesmo tempo, a 
que levou mais tempo foi em menos de 15 minutos: 
 

 
 
Resumindo: eu já tinha recebido o email avisando que minhas 12 imagens 
estavam prontas e meu AutoCAD ainda estava renderizando uma imagem. 
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No email que você recebe com as miniaturas, tem o tempo em segundos que 
o Project Neon levou para renderizar. 
Veja que, no meu arquivo, variou entre 40 e 882 segundos: 
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Conclusão 
 
Você ainda vai ficar “perdendo tempo” renderizando no seu AutoCAD? 
☺ 
 
Lembre-se de que, POR ENQUANTO, o Project Neon é gratuito. 
Eu não tenho informações se futuramente esse serviço será cobrado, mas 
assim que eu saiba alguma novidade, colocarei no Blog CADKlein. 
 
Até a próxima pessoal! 
 
 
Luciana Klein 
Luciana@cadklein.com 
CADKlein Consultoria e Treinamento Ltda. 
 
Com relação a esse tutorial 
 
Você poderá compartilhar com seus alunos, amigos, colegas de profissão, 
desde que gratuitamente. 
Se você recebeu esse pdf em algum cd/DVD vendido ou qualquer outro meio 
que você tenha sido forçado a pagar, alguém está tirando proveito, por favor 
denuncie enviando email para Luciana@cadklein.com . 
A única pessoa que pode comercializar os meus tutoriais e da minha 
empresa sou eu. 
Se você tem interesse em adquirir um cd/DVD com meus tutoriais e vídeos, 
entre em contato. 
 
 
 



Usando Project Neon 
http://labs.autodesk.com/technologies/neon/ 

Luciana Klein – CADKlein Consultoria e Treinamento Ltda. 
Luciana@cadklein.com – www.cadklein.com 

18 

Outras informações 
 
Meus livros: 
 

 
 
AutoCAD 2006 2D Básico = R$ 30,00 
AutoCAD 2008 3D Básico = R$ 30,00 
AutoCAD 2008 2D Básico e Semiavançado = R$ 36,00 
AutoCAD 2010 2D Básico = R$ 40,00 
 
Envio registrado para qualquer lugar no Brasil, valor do frete é por minha 
conta. 
Para enviar para fora do Brasil, por favor envie seu endereço completo para 
que eu possa calcular o valor do envio. 
 
Instituições de Ensino: para compras acima de 50 unidades tem desconto de 
50% no valor dos Livros. O frete é por conta do comprador. 
 
Para Eventos, Palestras e cursos, entre em contato. 
 
Os arquivos dwg dos exercícios dos 3 livros podem ser baixados em 
www.cadklein.com - Downloads, o cadastro é gratuito.  
No site também temos fórum onde você poderá tirar as suas dúvidas. 
  
Os arquivos dwg e a apostila em pdf do novo Livro estarão disponíveis para 
download  em breve no site CADKlein. 
 
Outros materiais complementares aos livros podem ser encontrados em: 
- http://cadklein.blogspot.com : Blog da CADKlein com mais dicas, artigos e 
vídeos. 
- http://www.youtube.com/user/lucianaklein : Canal de Vídeos da Luciana 
Klein 
- http://www.screencast.com/users/LuKlein : Canal de Vídeos da Luciana 
Klein 
- http://issuu.com/cadklein : PDFs gratuitos pra download  
- http://www.screencast-o-matic.com/channels/cjnioU6E - Canal de Vídeos da 
Luciana Klein 
- http://www.autodesk.com.br/comunidade : Comunidade de Usuários 
Autodesk Brasil com registro gratuito 
 
 


