
SOLUÇÕES DE  
PROJETO 3D

O SOLIDWORKS® Premium integra perfeitamente as ferramentas de projeto podero-
sas, entre elas, recursos de peça, montagem e desenho líder de setor com simulação, 
estimativa de custos, renderização, animação e gerenciamento de dados do produto 
integrados, para que você possa realizar seu trabalho com mais rapidez e facilidade do 
que nunca. Com recursos inovadores, o SOLIDWORKS Premium conduz você facil-
mente pelas fases de criação do produto (Projeto, Validação, Colaboração, Construção) 
para ter uma experiência de projeto 3D mais produtiva.

SOLIDWORKS PREMIUM 
TRANSFORME GRANDES PROJETOS EM REALIDADE



UM PACOTE PARA RESOLVER TODOS OS 
DESAFIOS DE PROJETO
O SOLIDWORKS Premium 2016 oferece uma funcionalidade 
avançada e fácil de usar que automatiza tarefas, agiliza os 
fluxos de trabalho e ajuda a definir e validar rapidamente 
a forma, o ajuste e a função do projeto. Como parte da 
solução de desenvolvimento de produtos SOLIDWORKS, que 
abrange projeto, simulação, sustentabilidade, comunicação 
técnica e gerenciamento de dados, o SOLIDWORKS Premium 
capacita projetos inovadores com ferramentas específicas 
que melhoram a eficiência e permitem, assim, a tomada de 
melhores decisões para o projeto.

APRENDA RÁPIDO, TRABALHE RÁPIDO, SEJA 
MAIS PRODUTIVO
O SOLIDWORKS combina a facilidade de uso com a ampla 
possibilidade de personalização, de modo que os novatos 
e usuários experientes possam aprender e trabalhar mais 
rapidamente. Empresas de todos os portes podem usar 
o SOLIDWORKS Premium para tornar realidade sua visão  
de produto.

Projetada para aumentar instantaneamente sua produtivi-
dade, a interface de usuário (UI, user interface) intuitiva do 
SOLIDWORKS é fácil de aprender e usar. A interface reduz a 
operacionalidade do CAD, para que você precise de menos "sele-
ções e cliques" e tenha acesso mais fácil aos comandos com 
menus dentro do contexto, comandos de barra de ferramentas 
organizados por função de projeto e Pesquisa de comandos 
automatizada para acessar qualquer comando instantaneamen-
te. Um conjunto abrangente de tutoriais e documentação de 
suporte ajuda a avançar em um ritmo acelerado.

A personalização fácil aumenta significativamente a produti-
vidade do projeto. Personalize barras de ferramentas, menus 
de contexto, teclas de acesso e configurações de ambiente. 
Gestos do mouse fornecem acesso rápido a comandos, e você 
pode executar funções de projeto automaticamente por meio 
de interfaces de programação de aplicativo (APIs, Application 
Programming Interfaces) e processamento em lote.

O projeto e o detalhamento inteligentes melhoram a produti-
vidade do usuário detectando e corrigindo automaticamente 
desafios de modelagem e detalhamento que normalmente 
poderiam frustrar usuários iniciantes ou seriam considerados 
tediosos e demorados por usuários experientes.



TRANSFORME RAPIDAMENTE IDEIAS  
EM REALIDADE
Aprimore suas ideias do conceito à comercialização com mais 
flexibilidade de modelagem.

Modelagem de peças e montagens 
Com o SOLIDWORKS Premium, você projeta produtos para 
uma grande variedade de setores e aplicativos.

• Modelagem de sólidos 3D: crie e edite modelos de 
montagem e peças 3D, e crie desenhos 2D que são 
atualizados automaticamente quando há alterações 
no projeto

• Projeto conceitual: crie esboços de layout; aplique 
motores e forças para verificar o desempenho do 
mecanismo e importe imagens e digitalizações para usá-las 
como referência na criação de geometrias 3D

• Recursos de projeto de grandes montagens: crie e 
gerencie projetos extremamente grandes, e trabalhe em 
modos detalhados ou simplificados

• Superfícies avançadas: crie e edite geometrias complexas 
de superfícies e sólidos, como superfícies sofisticadas e 
com curvatura contínua (C2)

• Chapa metálica: projete a partir do zero ou converta sua 
peça 3D em chapa metálica; inclui planificação automática 
de peças de chapa metálica com compensação de 
comprimento de dobra

• Soldagens: projete rapidamente estruturas soldadas 
compostas de membros estruturais, placas e cantoneiras; 
inclui uma biblioteca de formas estruturais predefinidas

• Projeto de moldes: projete peças moldadas e as 
ferramentas necessárias para criá-las, inclusive superfícies 
de núcleo e cavidade, inclinação, partição automática e 
componentes de base de molde

• Projeto de tubulação rígida/flexível: crie e documente 
sistemas mecânicos 3D, como caminhos de tubulação 
rígida/flexível, spools de tubulação rígida, inclinação da 
tubulação rígida e uma lista de materiais (BOM, Bill of 
Materials) completa

• Projeto de cabos/chicotes e conduítes elétricos: crie e 
documente caminhos de rota elétrica 3D e complete a 
BOM de seu projeto

Reutilização e automação de projetos
Aproveite o trabalho de projetos existentes.

• Pesquisa do SOLIDWORKS: pesquise qualquer arquivo - 
no seu computador, na rede, no sistema SOLIDWORKS 
PDM ou na Internet

• SOLIDWORKS Treehouse: crie, organize e reutilize 
diagramas de árvore de montagens como ponto de partida 
para novos projetos

• Automação de projeto: automatize as tarefas repetitivas do 
projeto, como a geração de peças, montagens e desenhos

• SOLIDWORKS Toolbox: mais de um milhão de 
componentes e outros itens para adicionar às suas 
montagens; inclui a montagem automatizada de 
componentes de fixação

• Componentes on-line: reduza o tempo de projeto 
usando componentes de catálogo 2D e 3D oferecidos 
pelos fornecedores

Renderizações fotorrealistas e animações
Comunique mais claramente a intenção do projeto com 
recursos visuais avançados.

• Renderização avançada: crie imagens fotorrealistas  
e animações

• Animações passo a passo/com anotações: acompanhe o 
passo a passo virtual do seu projeto ou grave um vídeo

• Animação de montagens: demonstre as operações básicas 
do projeto aplicando movimento, gravidade e contato de 
componentes ou movendo os componentes manualmente; 
grave e salve um vídeo

Desenhos 2D
Crie desenhos 2D prontos para produção rapidamente.

• Criação automática de vistas de desenho: arraste e solte o 
modelo 3D em um desenho para criar uma vista

• Atualizações automáticas de vista de desenho: vistas de 
desenho são atualizadas automaticamente com alterações 
no modelo 3D

• Dimensionamento e tolerância: criação automatizada e 
posicionamento de dimensões e tolerâncias

• Lista de materiais (BOM, Bill of Materials): BOMs com 
chamadas de notas em forma de balão e listas de cortes 
que são atualizadas com as alterações do modelo; inclui 
BOMs de saída para o Microsoft® Excel®

• Anotações: capacidade de criar todos os símbolos, notas, 
chamadas de furo e tabelas

• Verificação de padrões: compare automaticamente seus 
desenhos com os padrões da empresa para garantir  
a consistência

• Controle de desenho: compare graficamente os desenhos 
para entender as diferenças e as revisões de controle

" Conquistamos uma fatia importante do mercado graças à inovação, e o SOLIDWORKS é 
uma das ferramentas que permite inovar com liberdade."

 — Kai Birger Olsen, diretor de engenharia, Ramboll Offshore Wind



VALIDE O DESEMPENHO DO PROJETO COM  
TESTES VIRTUAIS
Garanta que suas ideias apresentem o desempenho espe-
rado com ferramentas de simulação totalmente integradas 
no SOLIDWORKS CAD para ajudá-lo a resolver problemas 
complexos durante o projeto. Diminua os riscos de inovação e 
reduza o número de protótipos físicos, economizando e redu-
zindo o tempo para concluir seus produtos.

Movimento com base em tempo
O SOLIDWORKS usa posicionamentos de montagem, con-
tatos de peças e um solver robusto baseado em física para 
determinar com precisão os movimentos físicos dinâmicos 
de uma montagem sob carga para verificar se os objetivos do 
projeto foram alcançados em todo o ciclo de operação.

Simulação estática linear
Calcule tensões, deformações e o fator de segurança da 
geometria sob cargas para identificar intuitivamente áreas 
propensas a falhas ou áreas superdimensionadas. Também 
é possível avaliar alterações no projeto para m elhorar a 
qualidade e o desempenho.

Para recursos de simulação mais avançados,  
consulte mais soluções do SOLIDWORKS em 
www.solidworks.com/ptb_simulation.

SOLIDWORKS Sustainability
O SOLIDWORKS Sustainability, parte do SOLIDWORKS 
Premium, possibilita avaliar o impacto ambiental de todo 
o projeto, otimizar a seleção de materiais e a geometria de 
peças e avaliar o consumo de energia do produto.

SOLIDWORKS FloXpress
O SOLIDWORKS FloXpress realiza simulações iniciais de fluxo 
de ar e água e geração de relatórios.

CUMPRA AS METAS DE CUSTOS E FABRIQUE 
PROJETOS CORRETAMENTE LOGO NA PRIMEIRA VEZ
Supere as diferenças nos projetos, acompanhe seu projeto 
até a fabricação e aprimore o processo de desenvolvimento 
de produtos.

Projeto por Custo (DFC, Design for Cost) e 
orçamentos automatizados
• Estimativa de custos automática: gere automaticamente 

a estimativa dos custos de fabricação de peças
• Configurações de fabricação personalizáveis: personalize 

a estimativa de custos para corresponder ao seu ambiente 
de fabricação específico

Projeto para viabilidade de fabricação (DFM, Design 
for Manufacturability)
• DFMXpress: verifique automaticamente a viabilidade de 

fabricação dos seus projetos
• Compare alterações em peças e desenhos: use as 

ferramentas de comparação de peças e desenhos para 
mostrar graficamente as diferenças entre duas versões de 
uma peça ou desenho

• Verificações de inclinação, rebaixo e espessura de parede: 
verifique automaticamente problemas de inclinação, 
rebaixo e espessura de parede em ferramentas e peças 
moldadas, fundidas e forjadas

Detecte interferências
• Verificações de colisão automática, interferência e 

alinhamento de furo: verifique se há interferências, 
colisões, folgas e desalinhamentos de furo entre  
os componentes

• Análise de empilhamento de tolerâncias: verifique 
automaticamente os efeitos de tolerâncias em peças  
e montagens

Fabricação de componentes elétricos
• Placa de pinos elétricos: planifique automaticamente 

chicotes para gerar desenhos de placas de pinos e listas de 
cortes de fios para a fabricação de componentes elétricos

Fabricação de sistemas de tubos rígidos/flexíveis
• Exportação: dados de dobra de tubo rígido de CNC, dados 

de spool, BOM e PCF para ISOGEN™ 
• Importação: gere especificações de rota a partir de arqui-

vos P&ID

http://www.solidworks.com/ptb_simulation


Outra saída de dados para fabricação 
• Padrão plano de chapa metálica: planifique 

automaticamente o projeto de chapa metálica com 
compensação de dobra

• Planifique superfícies que não podem ser 
desenvolvidas: planifique superfícies cujo material deve 
ser esticado ou comprimido

• Impressão 3D/criação rápida de protótipos: imprima 
diretamente em impressoras 3D compatíveis com 3MF 
e AMF, gere arquivos STL e outros formatos de arquivo 
para criar protótipos com rapidez

• Dados 2D para fabricação: exporte automaticamente 
informações de arquivo DXF e DWG preparadas para CNC 
diretamente de modelos do SOLIDWORKS 3D

• Agilize a preparação da produção: geração automática de 
gráficos de furos, tabelas de soldagem, listas de corte e 
dados da ferramenta de punção

• Integração de parceiros CAM 3D: atualize 
automaticamente toolpaths NC diretamente no 
SOLIDWORKS, sem precisr converter os dados com os 
produtos CAM de Gold Partner certificados

COLABORE E COMUNIQUE RAPIDAMENTE  
SUAS IDEIAS
Compartilhe dados de CAD com outras pessoas e colabore 
entre várias disciplinas na organização e com clientes e 
fornecedores. Os processos de projetos mecatrônicos, o 
projeto simultâneo em uma plataforma e o projeto elétrico/
mecânico aprimorado ajudam você a finalizar os projetos de 
produto de forma rápida e fácil.

Troca de dados
• Importação/exportação: converta dados CAD em um 

formato que atenda às suas necessidades, inclusive 
importação/exportação de arquivos IFC para interagir com 
software de projeto AEC

• Dados DWG 2D existentes: mantenha projetos usando as 
ferramentas CAD 2D do SOLIDWORKS

• Reconhecimento automático de recursos: converta 
automaticamente dados CAD não criados no SOLIDWORKS 
em modelos do SOLIDWORKS facilmente modificáveis

• Troca de dados ECAD-MCAD: use o CircuitWorks™ para 
realizar a troca de dados bidirecional entre projetistas 
mecânicos e elétricos

• Importe dados digitalizados: converta dados 
digitalizados em geometria SOLIDWORKS CAD com o 
objetivo de facilitar a engenharia reversa

Ferramentas de colaboração
• Revisão de Grande Projeto: consulte as instruções 

passo a passo, meça, crie seções e vistas de instantâneos 
rapidamente e com comentários em montagens enormes

• eDrawings® Viewer: visualize e marque diretamente 
arquivos do SOLIDWORKS usando um formato de 
arquivo fácil de enviar por e-mail; oferece suporte ao 
SOLIDWORKS CAD, DWG e inúmeros outros formatos de 
CAD; aceito em dispositivos móveis

• Proteja sua propriedade intelectual: use a tecnologia 
Defeature para ocultar e proteger aspectos selecionados 
do projeto antes de compartilhar modelos

SOLIDWORKS Product Data Management (PDM)
• Gerencie seus dados: gerencie os dados do projeto com 

controle automático de revisão, segurança de dados e 
controle de acesso

• Localize seus dados: pesquise componentes para usar em 
novos projetos, e localize e aproveite projetos existentes 
para reutilização

" A ferramenta SOLIDWORKS Costing nos dá uma vantagem competitiva em termos de 
realizar propostas precisas. As informações fornecidas pelo aplicativo Costing são muito 
precisas, portanto, nós as usamos como base de todas as nossas propostas de fabricação."

 – P. Chandramouli, diretor executivo, Domotech Appliances 



SOLUÇÕES SOLIDWORKS DE DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS
O SOLIDWORKS proporciona um ambiente de desenvol-
vimento 3D intuitivo que aumenta a produtividade dos 
recursos de projeto e engenharia para criar produtos supe-
riores de modo mais rápido, eficiente e econômico. Conheça 
a gama completa do SOLIDWORKS para projetos, simula-
ção, comunicação técnica e gerenciamento de dados em 
www.solidworks.com/ptb_products2016.

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre as soluções SOLIDWORKS Premium, 
acesse www.solidworks.com/premium ou entre em contato 
com sua revenda local SOLIDWORKS autorizada.

Os requisitos de sistema do SOLIDWORKS podem ser encontrados 
visitando www.solidworks.com/ptb_systemrequirements.

TROCA DE DADOS

O SOLIDWORKS Premium 2016 apresenta conversores 
incorporados que permitem a troca de dados CAD criados 
em diversos aplicativos de software e formatos de arquivo.

FORMATOS CAD NATIVOS

• 3D XML
• ACIS
• Autodesk® 3D Studio 

Max (3DS)
• Montagem do  

Autodesk Inventor®

• Peça do Autodesk Inventor
• CADKEY®

• CATIA® (opcional)
• Gráficos do CATIA
• DWG
• DXF
• eDrawings
• HCG

• HSF de aros
• Mechanical  

Desktop® Parasolid® 
• Montagem do Pro/

Engineer®/Creo®

• Peça do Pro/ 
Engineer/Creo

• Rhino
• SLDXML
• Montagem do Solid Edge®

• Peça do Solid Edge
• Unigraphics® NX

PADRÕES COMPATÍVEIS

• ANSI
• BSI

• DIN
• GB

• GOST
• ISO

• JIS

APLICATIVOS EXTERNOS

• DLL

FORMATOS CAD NEUTROS

• IDF
• IFC (4.0 e 2x3)
• IGES
• PADS

• ProStep EDMD
• STEP  AP203/214
• VDAFS
• VRML

NUVEM DE PONTOS/DADOS DE MALHA

• Arquivos de malha • Nuvem de pontos

FORMATOS DE IMPRESSÃO 3D

• 3MF
• AMF

• OBJ
• STL

FORMATOS DE IMAGENS E DOCUMENTOS

• Adobe Illustrator®

• Adobe Photoshop®

• JPG
• Microsoft XAML

• PDF (2D e 3D)
• PNG
• TIFF

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE, que oferece um amplo portfólio de soluções, é a base da nossa 
linha de aplicativos presentes em 12 setores do mercado.  
A Dassault Systèmes, a empresa 3DEXPERIENCE®, fornece universos virtuais às empresas e aos profissionais para que possam imaginar inovações 
sustentáveis. Suas soluções líderes mundiais transformam o modo como os produtos são projetados, fabricados e assistidos. As soluções de 
colaboração da Dassault Systèmes incentivam a inovação social, expandindo as possibilidades para o mundo virtual a fim de melhorar o mundo real. 
O grupo agrega valor a mais de 190.000 clientes de todos os portes, em todos os setores e em mais de 140 países. Para obter mais informações, 
acesse www.3ds.com/pt-br.

Américas
Dassault Systèmes  
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 EUA
+1 781 810 5011
generalinfo@solidworks.com

Matriz
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay 
Cedex
França

Dassault Systèmes  
do Brasil Ltda.
+55 11 2348 9960 /  
0800 772 4041
infola@solidworks.com
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