
 
 

 
 

O Solid Edge é o programa CAD de modelação de sólidos da Siemens PLM Software. 
Entre as suas principais vantagens distinguem-se, a facilidade de utilização, facilidade de aprendizagem e a enorme produtividade.  
O sistema é baseado no modelador Parasolid, propriedade da Siemens PLM Software, também utilizado por outros programas de 
CAD e CAM, entre os quais se destaca o Unigraphics. 
 
Possui avançados recursos para a modelação de peças, criação de pequenas e grandes montagens, simulação de movimentos e 
geração automática de desenhos e detalhes em duas dimensões, bem como ambientes focados em processos para peças de chapa, 
peças de plástico, tubagens, soldadura e moldes para peças de plástico. 
 
O Solid Edge disponibiliza em ambiente Windows, os recursos anteriormente encontrados somente em sistemas high-end de custo 
mais elevado. 
 
As poderosas ferramentas do Solid Edge, possibilitam o desenvolvimento mais rápido de novos produtos, tirando o máximo partido 
da tecnologia STREAM - a arquitectura interna do software, que faz com que os utilizadores de Solid Edge sejam mais produtivos do 
que utilizadores de outros sistemas de CAD.  

 
A tecnologia STREAM optimiza a eficiência do fluxo de trabalho, melhorando a velocidade e a eficácia da interacção do utilizador. É 
graças à tecnologia STREAM, que cada vez mais utilizadores aprendem a trabalhar com o Solid Edge com pouca ou nenhuma 
formação. É também por isto que projectistas e engenheiros se sentem tão confortáveis e produtivos com as poderosas operações 
do Solid Edge, as quais são fáceis de dominar e controlar. Desta forma, os clientes Solid Edge recuperam o seu investimento muito 
mais rapidamente do que aqueles que usam outros sistemas de CAD. A revolucionária Tecnologia Síncrona confere-lhe uma 
liberdade sem precedentes, permitindo-lhe empregar e reutilizar e modificar componentes independentemente da sua proveniência e 
extensão.  
 
 

    Aplicações___________________________________________________________                                                                                                 
 
 
Projecto de Chapa, 
Projecto de Soldadura, 
Projecto de Tubagens, 
Projecto de Moldes para peças de plástico, 
Electromecânica, 
Equipamento Hoteleiro, 
Máquinas de Corte e Embalagem, 
Maquinaria em geral, 
Estruturas Mecânicas, 
Componentes de Plástico e Metal, 
Mobiliário Diverso, 
Metalomecânica, 
Cerâmica, 
Publicidade (expositores e stands) 
 
 

   Requisitos recomendados (V100)__________________________________________                                                                       
 

Sistemas Operativos: 
Windows XP Professional Service Pack 3 (32-bit) ou 64-bit 
Hardware: 
Intel Core 2 Duo or AMD Athlon processor  
4GB  de RAM  
Ecrã com resolução 1280x1024  
 
Requisitos mínimos 
Windows 2000 or Windows XP Professional (32-bit)  
1 MB RAM  
Intel Core 2 Duo or AMD Athlon processor  
Minimum Resolution: 1024x768, 65K colors  
Espaço para instalação: 1.7 GB 



 

Solid Edge Foundation Bundle 

Femap Express Diagramas 

Uma avançada solução de CAE 
integrada  baseado no NX Nastran, 
permite ao projectista analisar a 
geometria de forma rápida e simples. 
Capacidades avançadas de reporting 
permitem documentar e partilhar em 
HTML os resultados da análise. 
A abilidade de analise de solidos / chapa permite aos 
engenheiros a resolução e problemas reais ainda numa fase 
perliminar conduzino a produtos de maior qualidade a mais 
baixo custo. 

 Complementar ao 2D a solução de 
diagramas permite automatizar a 
documentação esquemática de 
circuitos eléctricos, hidráulicos etc. 

Integração com o NX Machining Engineering Reference 

 Integrado com o NX Machining , o 
Solid Edge possui a capacidade de 
transferência rápida dos seus 
componentes mantendo toda a 
associatividade com o modelo 
original. 
Resultado, o NX Machining detecta 
as alterações à geometria e 
actualiza automaticamente os percursos de corte. Evitando 
percas de tempo e retrabalhos.  

Integrado com o Solid Edge o 
Engineering Reference permite 
o rápido desenvolvimento de 
componentes como veios 
engrenagens etc com base em 
cálculos funcionais. 

Insight Standard Components 
Durante o ciclo de desenvolvimento de um produto, a gestão e 
controle dos dados e documentos de engenharia é fundamental 
para o cumprimento de metas, prazos e processos, além de 
aumentar a qualidade e fiabiliade do projeto. O Solid Edge, 
através da tecnologia "Insight.NET", oferece procedimentos 
para o controle e documentação de todo o processo de revisão 
e aprovação de um projeto. A filosofia da colaboração gerida 
(Managed Collaboration) une os conceitos tradicionais de PDM 
aos recursos de interface, indexação e procura da Web, 
permitindo às empresas desenvolverem portais corporativos 
com informações e dados de engenharia via internet e intranet  

Trata-se de uma livraria de 
componentes standard que pode 
ser ampliada com o os seus 
propios componetes. 
A base de dados permite a 
pesquisa por atributos / critérios. 

 

Solid Edge Part (Peças) Solid Edge Sheet Metal (Chapa) 

Todos os comandos de modelação de Sólidos 
 Superfícies 
 Operações booleanas com sólidos e superfícies 
 Extrusão, Revolução, Sweep e Loft de secções 
 Boleados, espessura geral e parcial, ângulos de saída, 

contracção… 
Tradutores: DXF, DWG, SAT, IGES, STEP, PRT, X_B, X_T, JT,  

PLMXML, DGN, CGM, MI, STL, SEP, Pro/E, EMS, XPK, 
PCF,  

Todas as funcionalidades de chapa 
 Flanges e flange por contorno 
 Dobragem e planificação 3D 
 Dupla flange e operações de 

embutição simples 
 Fecho inteligente de cantos e 

Adição de dobras 
      Transições: (ex. quadrados para 

redondos) 
Elimina automaticamente geometria excedente e planifica em 

DXF, para programação CNC, com código de cores e tipos de 
linha de acordo com o projecto. 

Solid Edge Assembly (Montagens) Solid Edge Draft (Desenho 2D) 
Ambiente completo para a criação de montagens 
Estúdio Virtual para filmes e imagens foto-realistas 
Vistas Explodidas e de Secção 
Criação de peças em ambiente de montagem 
Lista de Materiais e enumeração automática 
Simple Motion para simulação de movimentos 
Ambiente optimizado de criação de estruturas. 

Desenho 2D puro, paramétrico e associativo c/ as dimensões 
Vistas associativas com o modelo 3D 
Vistas ortogonais de corte, auxiliares e de detalhe 
Cotagem associativa c/ a geometria, tolerânciamento geométrico e 

dimensional 

Solid Edge Weldment (Soldadura)  

Selecção dos elementos a soldar 
Preparação de superfície 
 

Desenho dos cordões de soldadura  
Maquinação pós-soldadura 
Passagem automática da informação 3D para os desenhos 2D de 

construção. 

 
Solid Edge Classic Bundle ( Acresce ao Foundation) 

 

Virtual Studio + 

Uma avançada solução de imagem foto-realista, o VIRTUAL STUDIO+, incorpora uma nova capacidade artística de rendering, para 
uma representação em fases iniciais de projecto e revisão de conceitos. 
Mais bibliotecas de materiais, fundos e ambientes, texturas, efeitos de luz (ambient, point, spot, distant       e sky), integrados com o 

modelador principal.  
 
 



Outros Módulos Adicionais 

CATIA V4/V5 Translator 

Tradutor para componentes criados em CATIA V4 e CATIA V5 
 

WebPublisher XpresRoute 
Publicação de peças e montagens tridimensionais em formato 

especifico para publicação directa na Internet ou envio de 
informação por e-mail. 

 
Requisitos: SE Classic 

 ActiveX plug-in (Immersive Design) - (Grátis) 
 IE 5.0 ou superior (o Visualizador não suporta Netscape!) 

Concepção e construção de redes de tubagens e cablagens. 
Cálculo automático das tabelas de construção de tubagens e 
cablagens.  

 
Requisitos: SE Classic 

Wire Harness Design Mold Design 
Permite a desenvolvimento de 

electrificação numa 
assemblagem 

Wizzard que acelera a criação de moldes. 
Contém comandos avançados para 
realização de projectos de moldes. Inclui 
vasta biblioteca de componentes de marcas 
como DME, Futaba, Hasco, LKM, Misumi, 
Petrotti, Rabourdin, Strack etc. 

Electrode Design NX CAM 
Wizzard que acelera a criação de eléctrodos. Contém 

comandos avançados para realização de projectos de 
eléctrodos. 

 

Solução para a maquinação, totalmente integrada com o  Solid 
Edge, o NX CAM elimina a necessidade de diferentes sistemas 
para cada etapa do processo. Qualquer alteração do produto 
poderá ser automaticamente incorporada ao processo de 
maquinação evitando o retrabalho. Diferentes processos de 
,maquinação podem ser armazenados e reutilizados, aumentando 
a produtividade a cada novo projecto. Um poderoso editor de pos-
processadores permitem customizar a maquinação às mais 
exigentes necessidades. 

FEMAP  Machine Library 
Baseado no Nastran o Femap é o líder 
de mercado na área de análise de 
elementos finitos. Por todo o mundo o 
Femap é empregue por engenheiros 
para simulação de todo o tipo de 
componentes até à simulação de 
automóveis. De análises estáticas 
lineares a complexas análises 
computacionais de fluidos o Femap permite a simulação de 
eventos complexos reduzindo longos e caros ensaios. 

 

Pacote adicional de componentes standard. 
 

 

TEAMCENTER EXPRESS   

O Teamcenter, da Siemens PLM Software, liga pessoas e processos – criando, capturando e 
compartilhando informações do produto para impulsionar a inovação e a produtividade. A 
sua comprovada eficiência, está baseado nos fundamentos de colaboração transparente 
que facilitam a gestão do ciclo de vida do produto(PLM).   
 
 
O Teamcenter é o padrão de mercado em soluções “out-of-the-box” que se encaixam em 
qualquer visão corporativa.  
 
Mais informação em : http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/tcexpress/index.shtml 
 

SE Viewer 

 

Visualizador Solid Edge. Gratuito.   
 

Download em: http://www.solid-edge.com/viewer/default.cfm 
 

 


