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1 – (SolidEdge) Make a computer folder with your name and number, where you save your work in this exercise. 
Crie uma pasta com o seu nome e número no computador, onde deverá guardar todos os ficheiros que criar para 
este exercício.  
 
1.1-Create a model of this bottle  / Crie uma peça com o modelo da garrafa.  

 
 
Em Solid Edge não existem os planos comuns ao ambiente Solid Works.  Quando se cria um novo documento aparece 
um referencial (Figura 1), todavia os planos podem ser atividados no botão de comandos “Base reference Planes”. O 
Solid Edge pode funcionar em dois modos distintos: Modo síncrono e modo ordenado.  O modo ordenado é idêntico 
ao modo de funcionamento do Solid Works como uma estrutura em árvore que é editável.  
Por defeito, a peça é criada em modo síncrono que é mais eficiente na criação de peças, mas que não é recomendado 
para objetos mais complexos.  
 

 
Figura 1 – Ambiente do Solid Edge 

1)Create the 80x100mm rectangle centered at origin  /  Criar o retângulo 80x100mm centrado na origem. 



DMG I 2015/16 CAD Tutorials 

2 
 

Selecione o comando retângulo, na zona de comandos draw, e movendo o rato sobre o referencial da origem, pode 
selecionar-se o plano onde se que desenhar o sketch (esboço).  O plano selecionado pode ser bloqueado utilizando a 
tecla F3 (de forma a garantir que continuamos a desenhar sempre nesse plano).  Pode ser desativado clicando-se no 
ícone F3 no lado direito do ecrã.  
 

  
Figura 2 – Seleção de planos e desenho do esboço 

Coloque a cota de 80 mm (Comando Smart Dimension) numa direção. Em vez de colocar a cota na outra direção 
podemos usar os comandos Relate do menu sketching  selecionado o botão igual (Figura 3) se a outra cota fosse igual 
o que não é o caso.  
 

  
Figura 3 – Cotagem e relações geométricas entre entidades.  

Corrigindo o sketch para ter as dimensões 80x100 (basta apagar a relação e introduzir a cota de 100). Note-se que 
mantendo pressionado o botão do lado direito do rato , surge a roda de comandos que é muito útil, pois os principais 
comandos que podem ser usados nesta fase, estão disponíveis. Estando o esboço (sketch) desenhado é muito fácil 
extrudir o corpo da garrafa.  Basta clicar dentro do sketch, surge uma flecha e basta arrastá-la com o rato.  Na barra 
que surge por cima da figura a verde podem selecionar-se várias opções, como seja a direção (para cada um dos lados 
ou simétrica) se é uma extrusão ou uma peça de revolução, etc.   
 

  
Figura 4 – Roda de comandos e início da extrusão 
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Make a 80mm extrude and change the feature name to “Bottle body”  /  Criar o Extrude de 80mm, alterar o nome da 
feature para “Corpo da Garrafa”.   
 

  
Figura 5 – Roda de comandos e início da extrusão 

Criar um plano auxiliar para o cilindro do gargalo. Selecione o plano coincidente no menu Planes. Clique sobre a face 
e automaticamente surge o volante (steering wheel) da tecnologia síncrona do Solid Edge. O Plane1 será usado para 
desenhar o sketch do gargalo. Arraste o plano clicando e arrastando a flecha vertical do volante e escreva 40.  O nome 
do plano pode ser alterado (botão do lado direito Rename) para por exemplo plano do gargalo.   
 

  
Figura 6 – Criação de planos auxiliares e volante (steering wheel) 

Desenhar uma circunferência, centrada na origem, com o diâmetro do gargalo (40mm). Use a ferramenta de cotagem 
“Smart Dimension” para dimensionar o círculo e o comando horizontal/vertical das relações geométricas (Relate) no 
menu skteching para centrar o círculo na horizontal e na vertical. Faça o extrude de 20mm selecionado a flecha vertical, 
arrastando e escrevendo 20 na caixa de texto. Altere o nome da feature para “Gargalo”. O comando Ctrl+H é muito 
útil porque roda o plano do sketch para o plano do ecrã. Note-se que as cotas podem ser escondidas na árvore: PMI: 
Dimensions desseleccionado as cotas.  
 

  
Figura 7 – Modelação do gargalo 
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Fazer o boleado (fillet) das arestas do corpo (R=10mm).  Utiliza-se o comando Round na barra de comandos Solids 
 

     
Figura 8 – Arredondamento de arestas 

Fazer o Loft, selecionando a face retangular e circular, respetivamente. (Barra de comandos Solids).  Note-se que 
existem várias opções de ligação dos dois sketches.  
 

  
Figura 9 – Criação do loft 

Em “Start/End Constraints” escolher “Normal to Section”. Alterar “Protusion1” para “Transição”.  Fazer o boleado do 
fundo da garrafa. (r=3mm). Note-se que na figura 8 é utilizado o menu radial. Este surge clicando mais de 2 segundos 
no botão direito do rato e os botões são configuráveis.   
 

  
Figura 10 – Loft final e arredondamento das arestas do fundo 

Tornar a garrafa oca, comando “Thin Wall” com espessura de 3mm. Remover a face superior do gargalo.  Podemos 
usar o comando Set Planes da barra de comandos Clip do Menu View para verificar o interior da garrafa e como esta 
está oca.  
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Figura 11 – Criação da garrafa oca e visualização 

Construir o rebordo do gargalo. Selecionar o plano “Front Plane” (ou o “Right Plane”) e torná-lo coincidente com o 
plano do ecrã (Normal To  Ctrl-8). Fazer o sketch indicado, incluindo a linha de eixo (“centerline”). Cotar o sketch. 
Fazer a feature “Revolved”. 

  
   
A garrafa está finalizada. Podem ser utilizados materiais e  o software keyshot no menu tools para criar imagens foto 
realistas da garrafa  
 

 
Figura 12 – Imagens foto-realistas obtidas com o software KeyShot integrado no Solid Edge 
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1.2- Crie a rolha da garrafa. Use diretamente o modelo de assembly para o fazer. Insira uma inscrição no topo da 
rolha. 
Utilize o botão New do menu principal e selecione a primeira opção.  
Grave o conjunto (assembly) com o nome “conjunto da garrafa”.  
 

 
Figura 13 – Criação do conjunto da garrafa 

 
Crie um novo componente (part, peça), usando o comendo “create Part in place” e indique como plano a face 
superior do gargalo, tal como indicado na Figura 14.  Grave a nova peça com a designação rolha.  
Para mais informações sobre a criação de peças em ambiente de assembly recomenda-se este vídeo  
https://www.youtube.com/watch?v=dmkR_zN2EZo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dmkR_zN2EZo
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Figura 14 – Primeiro passo da criação da rolha 

 

 
Figura 15 – Criação da rolha em ambiente de conjunto.   

  



DMG I 2015/16 CAD Tutorials 

8 
 

O plano para desenhar o novo sketch já está disponível, bem como os comandos de desenho. Desenhar uma 
circunferência que dará origem à parte da rolha inserida na garrafa. Fazer o extrude para baixo de 20mm. 
 

 
Figura 16 – Criação da rolha  

 
Note que a garrafa ficou transparente para melhorar a perceção relativamente à peça onde estamos a trabalhar. 
Fazer as seguintes operações indicadas para a rolha. 

   
Figura 17 – Criação da rolha  
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Fazer o Round (fillet), R=10mm. Inscrever o texto “IST 2016” no topo da rolha. 
 

    

 
Figura 18 – Criação da rolha: Round e texto 

Note-se que para rodar a peça para diferentes vistas o meu de vistas no canto inferior direito é muito útil.  
Recomenda-se este vídeo para mais exemplos de aplicação do texto 3D 
https://www.youtube.com/watch?v=BbdObLRQ2Jo 
 
Podem também ser colocadas imagens nos sólidos usando o style e o part painter .  
 

 
Figura 19 – Colocação de imagens nas peças.   

 
Este vídeo é muito útil e ensina a colocar imagens nas peças   
https://www.youtube.com/watch?v=vuBoTpW1sIQ 
 
Gravar os ficheiros respetivos.  Pode ainda obter uma imagem foto-realista usando o key shot 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BbdObLRQ2Jo
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