
TRABALHAR COM GEOMETRIA 
COMPLEXA E FORMAS ORGÂNICAS
Saiba como criadores de projetos industriais, escultores digitais e 
engenheiros mecânicos podem criar geometrias complexas e formas 
orgânicas com modelagem sub-D.

SOLIDWORKS
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ESTÁ MAIS DIFÍCIL CRIAR OS PRODUTOS DE HOJE EM DIA?

Atualmente, os engenheiros enfrentam muitos desafios. Os 
prazos estão ficando mais curtos enquanto os orçamentos 
estão apertados. A demanda por produtos inteligentes e 
conectados está levando a adesão de software e eletrônicos em 
todos os lugares. O produto deve ser mais rápido, mais leve e 
mais simples. Por conta de todas essas alterações, a geometria 
está ficando mais complexa. Extremamente complexa.

A busca por produtos mais estéticos resulta em mais formas 
orgânicas. O uso cada vez mais intenso da otimização de 
topologia gera uma geometria altamente não prismática. As 
varreduras tridimensionais de engenharia reversa produzem 
formas incontroláveis. Nenhuma delas vem com recursos 
práticos controlados por modelagem paramétrica e nenhuma 
delas pode ser dominada pela modelagem direta. 

O preço de lidar com uma maior complexidade geométrica 
é altíssimo. Remodelar essas formas é uma tarefa tediosa e 
demorada. Isso prejudica a produtividade. E acaba roubando 
oportunidades do projeto. Recriar algo que já existe é uma 
tarefa sem valor agregado no processo de desenvolvimento. 
Qualquer alteração inicia todo o ciclo novamente, forçando os 
engenheiros a fazer remodelagens repetitivas e difíceis.

Para ajudar a superar esses desafios, os engenheiros podem 
usar novos aplicativos baseados em navegador totalmente 
interoperáveis com o SOLIDWORKS Desktop e outros aplicativos 
3DEXPERIENCE. 

O 3D Sculptor é uma solução de modelagem subdivisão 3D 
(sub-D) baseada em navegador para criar modelos estilizados e 
orgânicos com mais rapidez e facilidade. Também baseado em um 
navegador, o 3D Creator é uma solução de modelagem de conceito 
3D que permite aos usuários criar modelos de conceito. Ambos são 
totalmente interoperáveis com o SOLIDWORKS Desktop e outros 
aplicativos 3DEXPERIENCE.

Como exatamente o 3D Sculptor e o 3D Creator lidam com a onda 
crescente de geometrias cada vez mais complexas? O objetivo deste 
eBook é responder a essa pergunta. Ele é organizado em fluxos de 
trabalho que os engenheiros enfrentam todos os dias. Cada fluxo 
de trabalho detalha as ferramentas tradicionais, bem como as 
alterações que o 3D Sculptor e o 3D Creator possibilitam. 

A geometria atual está ficando cada vez mais complexa. O 3D 
Sculptor e o 3D Creator do SOLIDWORKS oferecem aos engenheiros 
os recursos certos para fazer as coisas com rapidez.
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A demanda por uma geometria complexa começa no logo 
início do ciclo de projeto, na criação do conceito. A necessidade 
por formas orgânicas é variada. Para alguns, o que motiva 
essas novas formas é a necessidade de criar produtos 
estéticos ou artísticos. Para outros, os requisitos ergonômicos 
acabam forçando o produto a estar em conformidade com 
um formato complexo, como uma mão humana. Há também 
aqueles para quem a função de engenharia ou a física exigem 
que um produto tenha formas incomuns. Seja você um 
criador de projetos industriais, escultor digital ou engenheiro 
mecânico, o objetivo é o mesmo: criar e iterar conceitos de 
forma rápida e fácil. Hoje, no entanto, os fluxos de trabalho 
para criar projetos conceituais com geometria complexa são 
tudo, menos rápidos ou fáceis. 

Uma abordagem é criar modelos com curvas e superfícies 
usando modelagem paramétrica.  Essa abordagem é 
meticulosamente lenta devido à sua natureza incremental 
e progressiva.  Todas as curvas devem ser definidas 
individualmente antes de criar uma superfície como um 
remendo ou varredura. Além disso, as inter-relações complexas 
nesses modelos podem ser incrivelmente sensíveis. Modifique 
uma dimensão em excesso, e você terá uma enorme 
quantidade de falhas de recursos. Essa abordagem é, na pior 
das hipóteses, ineficiente e disruptiva.

CRIAR CONCEITOS COM MODELAGEM SUB-D DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL

Outra abordagem é usar um aplicativo de superfícies estéticas 
separado para criar essas formas. A dificuldade aqui está em mover 
o modelo de uma ferramenta para outra com fluidez. Exportar e 
importar a geometria com muita frequência resulta em perda de 
superfícies, curvas desalinhadas e uma série de outros problemas. E 
isso faz com que todos gastem muito tempo corrigindo esses erros. 
Os desafios, no entanto, não acabam por aí. O projeto conceitual 
está inerentemente relacionado a mudanças, exploração e iteração. 
Modifique o modelo no aplicativo de superfícies estéticas, e todo 
o processo é iniciado novamente. O projeto precisa ser exportado 
e importado. A geometria quebra. E equipe desperdiça um tempo 
absurdo para corrigir tudo de novo.
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O 3D Sculptor e o 3D Creator chegaram para dar conta 
desse fluxo de trabalho. O 3D Sculptor oferece modelagem 
subdivisional (sub-D) para capacitar a criação de geometrias 
complexas e formas orgânicas com rapidez e facilidade. 
Você começa com algo parecido com uma bola de cerâmica 
que pode empurrar, puxar e esticar. Aos poucos, você vai 
adicionando mais alças que permitem controlar a geometria 
com maior fidelidade. O 3D Creator, que oferece ferramentas 
de modelagem paramétrica mais tradicionais, amplia essa 
abordagem de modelagem sub-D. Você pode adicionar curvas 
e superfícies como recursos conforme a necessidade. Também 
pode misturar e combinar essas ferramentas tanto quanto 
necessário para realizar o trabalho. Esses dois aplicativos, o 
3D Sculptor e o 3D Creator, funcionam perfeitamente com o 
SOLIDWORKS e todos os outros aplicativos 3DEXPERIENCE. 
Com essas ferramentas, você aproveita o melhor de todos os 
mundos. É possível criar e modificar geometrias complexas 
com rapidez e facilidade e eliminar as tarefas sem valor 
agregado das abordagens anteriores.

Além das melhorias nos fluxos de trabalho já existentes, a 
flexibilidade dessas ferramentas possibilita novas atividades. 
Os engenheiros mecânicos podem explorar formas orgânicas 
de maneira independente. Os criadores de projetos industriais 
e escultores digitais podem fazer experimentos com 
modelagem paramétrica ajustada. Cada um pode expandir 
seus respectivos conjuntos de habilidades. Esses aplicativos, 
o 3D Sculptor e o 3D Creator, permitem que cada função no 
projeto conceitual se torne mais produtiva.

CRIAR CONCEITOS COM MODELAGEM SUB-D DE MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL
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Desenvolver um conceito é uma das primeiras etapas do ciclo 
de projeto. A etapa seguinte é colaborar com uma série de 
partes interessadas internas e externas para avaliar qual projeto 
avançar para o desenvolvimento detalhado. Especialistas no 
assunto fornecem informações sobre viabilidade de fabricação, 
custo, peso, entre outras. Os executivos também contribuem, 
dando feedback e aprovando um dos conceitos. Um fator 
essencial nessa etapa cooperativa é o contexto. As respostas 
das partes envolvidas geralmente são relacionadas a seções 
específicas do projeto. Um maquinista pode apontar um 
underdraft que resultaria em uma operação de usinagem de 
alto custo. Um representante de compras sugere que alternar 
para um material equivalente funcional para conseguir 
um desconto por volume. Um executivo pode exigir uma 
mudança nas cores. Todas essas pessoas precisam ser capazes 
de visualizar o projeto, bem como anexar comentários ou 
marcações a partes específicas da geometria dele. O objetivo 
é fazer com que todos participem da forma mais rápida e 
fluida possível. Infelizmente, há barreiras significativas para 
essa meta.

A abordagem mais frequente usada para habilitar esse fluxo 
de trabalho hoje em dia são os e-mails e anexos. A primeira 
tarefa é simples: anexar um modelo de conceito a um e-mail 
e enviá-lo a todos os participantes possíveis. Depois disso, no 
entanto, os problemas começam. Apesar da sua onipresença, 
o e-mail para colaboração apresenta desvantagens inerentes. 
As mensagens podem ser perdidas, esquecidas ou excluídas, 
o que resulta em atrasos significativos no processo de análise. 

COLETAR FEEDBACK E APROVAÇÕES COM TODOS 
OS ENVOLVIDOS, DE EXECUTIVOS A CLIENTES

Os anexos também apresentam falhas: se o modelo original for 
alterado, eles ficarão desatualizados. Da mesma forma, o feedback 
em relação ao original pode não ser mais relevante. Além disso, 
a visualização de projetos conceituais requer a instalação de 
ferramentas de visualização 3D especializadas e desconhecidas. 
Tudo isso resulta em um fluxo de trabalho confuso, bagunçado e 
demorado que prejudica o objetivo original: fazer com que todos 
participem da forma mais rápida e fluida possível.
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Esse fluxo de trabalho é outra área na qual os novos 
aplicativos, 3D Sculptor e 3D Creator, podem resolver uma 
série de problemas. Como eles são baseados em navegador, 
o compartilhamento é simples. Qualquer pessoa pode 
fornecer um link simples para executivos e especialistas no 
assunto, não importa se eles trabalham dentro ou fora da 
empresa. Todos podem acessar o mesmo modelo atualizado 
simultaneamente. Isso significa que fornecer feedback para a 
versão errada nem mesmo é possível. Além disso, todos podem 
adicionar comentários e marcações anexados à geometria 
específica, eliminando toda a confusão sobre qual feedback 
está relacionado a qual parte do projeto. Dependendo das 
permissões, todos podem ver os comentários uns dos outros. 
Esses aplicativos, o 3D Sculptor e o 3D Creator, possibilitam 
que todos participem da forma mais rápida e fluida possível.

E vale lembrar que eles não são apenas para empresas que 
executam processos de revisão e aprovação atualmente. Eles 
também podem ser usados por empresas que não estão 
fazendo isso no momento. A execução desse fluxo de trabalho 
permite que as empresas verifiquem a aprovação dos projetos 
pelo cliente e tomem decisões melhores no logo início do 
processo de desenvolvimento. Isso não deve ser ignorado.

COLETAR FEEDBACK E APROVAÇÕES COM TODOS 
OS ENVOLVIDOS, DE EXECUTIVOS A CLIENTES

6

UNIFORMIZAR A GEOMETRIA 
OTIMIZADA PARA TOPOLOGIA

RESUMO E CONCLUSÕES

LEVAR GEOMETRIA 
COMPLEXA E FORMAS 
ORGÂNICAS PARA PRODUÇÃO

COLETAR FEEDBACK E 
APROVAÇÕES COM TODOS 
OS ENVOLVIDOS, DE 
EXECUTIVOS A CLIENTES

ESTÁ MAIS DIFÍCIL CRIAR OS 
PRODUTOS DE HOJE EM DIA?

CRIAR CONCEITOS COM 
MODELAGEM SUB-D DE 
MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL



Nos últimos anos, houve uma explosão do potencial de 
usar a otimização de topologia e o projeto generativo. Essa 
tecnologia pode automatizar a criação de geometria com base 
em simulações estruturais, removendo seções de componentes 
que carregam pouca ou nenhuma carga. O material restante do 
componente é altamente eficiente a partir de uma perspectiva 
funcional. Muitas empresas estão entusiasmadas com a 
aplicação dessa tecnologia. Combinado esse recurso com a 
impressão 3D, engenheiros e analistas podem criar projetos 
incrivelmente inovadores e eficientes. Mais empresas estão 
avançando diariamente com aplicações reais.

No entanto, a otimização de topologia e o projeto generativo 
apresentam algumas armadilhas. Por exemplo, eles produzem 
geometrias facetadas que se assemelham a uma malha de 
simulação. São necessárias modificações extensivas para 
preparar esses modelos para fabricação, como usinagem 
ou molde por injeção plástica. Infelizmente, é difícil fazer 
alterações. Não há recursos abaixo da geometria, portanto, 
ela não pode ser alterada usando modelagem paramétrica. 
A geometria final é muitas vezes amplamente orgânica, com 
poucas (se houver) formas prismáticas. Como resultado, a 
modelagem direta também não pode ser usada para fazer 
alterações. Os defensores da otimização de topologia e do 
projeto generativo estão em um beco sem saída. Eles querem 
aproveitar os recursos inovadores, mas têm poucos meios 
para criar modelos fabricáveis. Muitas vezes, engenheiros e 
analistas são forçados remodelar lenta e meticulosamente o 
projeto usando modelagem paramétrica.

Com o 3D Sculptor, há uma nova maneira simplificada de fabricar 
modelos a partir da otimização de topologia e do projeto generativo. 
A modelagem sub-D do 3D Sculptor permite criar geometrias sólidas 
além da geometria facetada de forma rápida e fácil. O ponto crítico 
é a capacidade de adicionar mais controles à geometria, conforme 
necessário. Qualquer pessoa pode ajustar a geometria sub-D para 
que ela fique alinhada com a geometria facetada. Essa abordagem é 
muito semelhante a traçar uma imagem em papel transparente.

Obviamente, o aplicativo 3D Sculptor se integra ao SOLIDWORKS 
e a todos os outros aplicativos 3DEXPERIENCE. Isso significa 
que qualquer pessoa pode usar a geometria desenvolvida com a 
modelagem sub-D como uma peça do SOLIDWORKS. Com essa 
ferramenta, você pode perceber todo o potencial da otimização de 
topologia e do projeto generativo.

UNIFORMIZAR A GEOMETRIA OTIMIZADA PARA TOPOLOGIA
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A geometria complexa e as formas orgânicas estão vindo de 
muitas fontes, incluindo ferramentas de criação de superfície, 
resultados de otimização de topologia e varreduras 3D. Não 
há dúvida sobre isso. Em algum momento, no entanto, essas 
formas incomuns devem ser transformadas em peças. As 
superfícies de um produto devem ser divididas em muitos 
componentes individuais. Algumas podem se tornar peças 
plásticas. Outros podem ser componentes de chapa metálica. 
Todos eles devem ser montados em algum conjunto. Todos 
devem estar em conformidade com a embalagem. O objetivo 
dos engenheiros é fazer com que essa transição aconteça de 
maneira fluida, rápida e eficiente. Além disso, eles devem 
estar prontos para uma alteração no projeto original. A 
transição de geometrias complexas e formas orgânicas para 
peças de produção é outro estágio do ciclo do projeto com 
muitas deficiências.

Como observado anteriormente, a superfície externa ou 
a forma dos produtos é criada em ferramentas separadas 
o u  d e s e n v o l v i d a  u s a n d o  c u r v a s  co m  m o d e l a g e m 
paramétrica. É necessário importar os modelos criados com 
o uso da abordagem anterior, o que resulta em um tempo 
cuidadosamente gasto na correção da geometria quebrada. 
Os modelos que usam a última abordagem são sensíveis a 
alterações, muitas vezes resultando em falhas de recursos 
progressivas. As alterações no projeto iniciam esses processos, 
repetidamente, desperdiçando tempo no ciclo do projeto. Além 
disso, os arquivos de modelo são geralmente compartilhados 
como anexos em e-mails. Essa abordagem introduz mais risco 
para erros, pois os e-mails podem ser perdidos, excluídos 
ou extraviados ou o arquivo pode estar desatualizado. Essas 

abordagens não colaboram com os objetivos do engenheiro para 
fazer a transição de maneira fluida, rápida e eficiente.

Por outro lado, os aplicativos 3D Sculptor e 3D Creator se 
integram perfeitamente ao SOLIDWORKS e aos outros aplicativos 
3DEXPERIENCE .  A geometria cr iada no 3D Sculptor com 
modelagem sub-D é feita de maneira rápida e fácil. Essa geometria 
faz a transição suave para o SOLIDWORKS e para qualquer outro 
aplicativo 3DEXPERIENCE. Quando a superfície ou a forma é dividida 
em componentes, o SOLIDWORKS pode ser usado para desenvolver 
caminhos de ferramenta de usinagem, criar moldes plásticos de 
injeção, documentação de engenharia ou qualquer outro produto 
necessário para levar o projeto à produção. Além disso, as alterações 
feitas em um só lugar são exibidas em todos os aplicativos. Sem 
recriação de modelos. Sem corrigir geometria quebrada. Esses 
aplicativos baseados em navegador garantem que tudo esteja 
atualizado. De modo geral, esses recursos colaboram diretamente 
com os objetivos do engenheiro para fazer a transição de maneira 
fluida, rápida e eficiente.

LEVAR GEOMETRIA COMPLEXA E FORMAS ORGÂNICAS PARA PRODUÇÃO
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Até o momento, incorporar geometrias complexas e formas 
orgânicas tem sido um processo doloroso e desafiador. Isso 
resultou em fatores que desperdiçavam muito tempo, como 
recriação de modelos, correção de geometrias quebradas, 
trabalho em arquivos desatualizados, atraso no feedback e 
muitos outros prejuízos. O lançamento do 3D Sculptor e do 
3D Creator tem como objetivo melhorar diretamente quatro 
fluxos de trabalho distintos que eliminam esses problemas.

Em projetos conceituais, criadores de projetos industriais, 
escultores digitais e engenheiros mecânicos podem criar 
geometrias complexas e formas orgânicas com modelagem 
sub-D pelo 3D Sculptor e modelagem paramétrica pelo 3D 
Creator. Esses aplicativos permitem que qualquer pessoa crie e 
itere conceitos com rapidez e facilidade.

Quando se trata de revisar e assinar conceitos, o 3D Sculptor 
e o 3D Creator oferecem grandes vantagens. Eles permitem 
que especialistas internos e externos no assunto, bem como 
executivos, forneçam comentários no contexto do projeto 
usando apenas o navegador. Todos podem participar de forma 
rápida e fluida.

A otimização de topologia e o projeto generativo representam 
uma oportunidade significativa para aumentar a inovação e, 
ao mesmo tempo, criar projetos eficientes. Com o 3D Sculptor, 
qualquer pessoa pode desenvolver uma geometria suave que 
vai além da geometria facetada, tanto quanto seria possível 
com um traçado. Esse recurso elimina o trabalho árduo e 
demorado de recriar a geometria.

RESUMO E CONCLUSÕES

Por fim, os engenheiros devem dividir toda essa geometria complexa 
em peças individuais para produção, já que os modelos criados no 
3D Sculptor e no 3D Creator fazem a transição de maneira fluida, 
rápida e fácil para o SOLIDWORKS e para qualquer outro aplicativo 
3DEXPERIENCE. A partir daí, os engenheiros podem produzir 
peças para serem usadas para usinagem, projetos de usinagem, 
documentação e muito mais.

Lidar com geometrias complexas e formas orgânicas no ciclo do 
projeto costuma ser algo difícil. No entanto, os aplicativos 3D 
Sculptor e 3D Creator simplificam o processo e eliminam as tarefas 
sem valor agregado. Não está na hora de experimentar?
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Europa/Oriente Médio/África
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay Cedex
França

Dassault Systèmes 
do Brasil Ltda.
+55 11 4520 2000 / 
0800 772 4041
infola@solidworks.com

Américas
Dassault Systèmes
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 EUA

Nossa plataforma 3DEXPERIENCE®, que oferece um amplo portfólio de soluções, 
é a base da nossa linha de aplicativos presentes em 11 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 250.000 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.
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UNIFORMIZAR A GEOMETRIA 
OTIMIZADA PARA TOPOLOGIA

RESUMO E CONCLUSÕES

LEVAR GEOMETRIA 
COMPLEXA E FORMAS 
ORGÂNICAS PARA PRODUÇÃO

COLETAR FEEDBACK E 
APROVAÇÕES COM TODOS 
OS ENVOLVIDOS, DE 
EXECUTIVOS A CLIENTES

ESTÁ MAIS DIFÍCIL CRIAR OS 
PRODUTOS DE HOJE EM DIA?

CRIAR CONCEITOS COM 
MODELAGEM SUB-D DE 
MANEIRA RÁPIDA E FÁCIL
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