
COMO EXPORTAR O AQRUIVO NA EXTENSÃO .DWG PARA .DWF 

1) Acesse o modo Layout do seu arquivo: 

 

 
 

2) Clicando com o botão direito sobre a folha, no canto inferior esquerdo, selecione a opção Page Setup 

Manager... 

 

 

 



3) Selecione a opção Modify 

 

4) Escolha seu arquivo de pena, selecione o tamanho do papel conforme seu caso (escolha os tamanhos com 

as margens em 0,00, geralmente com a terminação Full Bleed) e selecione a escala do desenho 1:1. 

 

 

 

 



5) Em seguida vá ao menu no AutoCad no canto superior direito. Selecione a opção Export e, em seguida, o 

formato DWF. 

 

6) Selecione a opção All layouts para que todas as pranchas sejam exportadas num único arquivo .dwf. 

Observe os tamanhos das pranchas! Se houver tamanhos diferentes execute os passos 2, 3 e 4 para as 

pranchas com tamanhos diferentes. 

 

7) Abra o arquivo recém exportado no software Autodesk Design Review (baixe gratuitamente do site da 

Autodesk) e verifique se não houve cortes ou excessos nas folhas. 



8) Você pode gerar um arquivo na extensão .dwf para cada folha. No passo 6, ao invés de selecionar o modo 

All layouts, selecione o modo Current layout. Será gerado somente a folha que estiver aberta no modo 

layout do AutoCad. Porém, os arquivos deverão ser unidos posteriormente no Autodesk Design Review 

com a ferramenta List View. 

9) Abra um dos arquivos recém exportados no Design Review, na aba Início, no canto superior direito, 

selecione no menu Mostrar/ocultar paletas, a opção Exibição em lista. 

 

10 Em seguida abra os arquivos das demais pranchas e com a mesma opção de mostrar a paleta de Exibição 

em Lista, selecione o arquivo e arraste até a lista no primeiro arquivo aberto. 

 



As folhas estão num mesmo arquivo. Faça isso para todas as folhas do seu projeto.  

Devem ser realizados os passos para o projeto Arquitetônico e Incêndio. Eles devem ser gerados em arquivos 

separados. 


