
Resumo 
O processo de fabrico rápido indirecto de ferramentas metálicas ("indirect rapid 
tooling") através de moldações cerâmicas, tem vindo a suscitar interesse crescente 
por parte da indústria. De facto, este processo permite produzir, rapidamente e com 
rigor, ferramentas metálicas, partindo de modelos obtidos por técnicas tradicionais 
ou de prototipagem rápida, as quais podem ser imediatamente utilizadas em 
processos de fabrico definitivos (injecção de plásticos e de metais, forjamento, etc.), 
para obter os primeiros protótipos ou pré séries de um novo produto. A produção das 
ferramentas envolve o vazamento de diversos tipos de ligas metálicas em 
moldações cerâmicas (processo de fundição de precisão) produzidas por 
endurecimento de uma barbotina composta por um agregado cerâmico, um ligante e 
um catalisador, através de reacções sol-gel. As principais vantagens do processo 
são a possibilidade de obter a reprodução rigorosa de formas, detalhes e texturas 
(nalguns casos impossíveis de obter por outras técnicas), grande versatilidade na 
escolha das ligas metálicas a vazar, variações dimensionais muito pequenas entre o 
modelo e a ferramenta (da ordem de 1,5%, para as ligas de Cu-Se), e preços e 
prazos mais reduzidos do que os verificados para os processos alternativos como a 
maquinagem e a electroerosão. 
Embora não seja recente, este processo (patenteado desde 1951 e vagamente 
descrito na bibliografia desde a década de 60) encontra-se ainda muito pouco 
divulgado, quer devido ao escasso número de trabalhos publicados sobre este tema, 
quer devido à superficialidade das abordagens, especialmente no que concerne aos 
aspectos técnicos e, sobretudo, à falta de fundamentação científica. Por outro lado, 
o desenvolvimento acelerado das tecnologias de prototipagem rápida verificado nos 
últimos anos, em resposta às solicitações do mercado, e a sua incorporação no ciclo 
de fabrico rápido das ferramentas, cria novos desafios à indústria e abre novas 
perspectivas de investigação nesta área visando a criação de um corpo de 
conhecimentos científicos e tecnológicos de suporte a estas actividades. 
De âmbito assumidamente generalista, este trabalho privilegiou a investigação 
científica sobre o efeito de um grande número de parâmetros relevantes para as 
características finais das ferramentas metálicas. Com efeito, realizaram-se estudos 
tanto a nível do fabrico das moldações cerâmicas (composições e tipos de misturas, 
formulação da hidrólise do ligante, processo sol-gel, tempos e temperaturas de 
sinterização, entre outros) como da obtenção propriamente dita das ferramentas 
metálicas (condições de vazamento, tratamentos térmicos posteriores, etc.), 
considerando-se ser esta a opção mais acertada para um trabalho pioneiro sobre 
este tema, em vez de se realizar apenas um estudo muito aprofundado e detalhado 
de uma só variável, o qual não possibilitaria o domínio do processo e a sua 
adequada transferência para a indústria. 
Com base no trabalho experimental realizado, foi possível optimizar a formulação de 
uma barbotina para a produção de moldações cerâmicas com as quais se podem 
realizar ferramentas metálicas com formas e texturas que correspondem muito 
aproximadamente aos modelos que lhes deram origem, com bom controle 
dimensional, elevada qualidade superficial e propriedades mecânicas adequadas ao 
processo de fabrico para o qual foram projectadas. Os tempos de gelificação em 
função da temperatura ambiente foram também determinados tendo permitido a 
optimização de todo o processo. 
 



Abstract 
The indirect rapid tooling process for metallic tools production by ceramic moulding 
has been the object of a growing interest from the industry. In fact, this process 
allows the rapid manufacturing of accurate metallic tools, from models obtained by 
rapid prototyping or traditional techniques, which can be immediately used in the final 
production processes (such as metals and plastics injection and forging) to obtain the 
first prototypes or pre series of a new product. The tools production is based on the 
casting of different metallic alloys into ceramic moulds (precision foundry process), 
which were obtained by the hardening of a ceramic slurry composed of a ceramic 
aggregate, a binder and a catalyst, by sol-gel reactions. The main advantages of this 
process are the possibility to obtain rigorous reproduction of shapes, details and 
textures (sometimes impossible to obtain by other techniques), great versatility in the 
selection of the metallic alloys to be cast, low dimensional changes between the 
model and the final tool (about 1,5 % to Cu-Be alloys) and moreover costs and 
delivery times lower than the ones obtained with the alternative processes of 
machining and electroerosion. 
Although this is not a recent process (patented since 1951 and briefly described in 
bibliography since 1960) it still remains scarcely disseminated due to the reduced 
number of published works and, furthermore, to the superficiality of the approaches 
used, specially in what concerns the technical support and, most of all the scientific 
basis. On the other hand, the fast development of the rapid prototyping techniques in 
the last years, in response to market demands, and their introduction into the rapid 
tooling production cycle, create new challenges and open new areas of research, to 
create a scientific and technical knowledge to support these activities. 
This work, with a non-specialized scope, emphasized the scientific research of a 
great number of parameters relevant to the final characteristics of the metallic tools. 
In order to reach this goal, the production of the ceramic moulds (compositions, 
mixture types, binder hydrolysis formulation. sol-gel process, temperature and 
sintering stages, among others) and the metallic tools production (pouring conditions. 
subsequent heat treatments, and so on) was investigated. We are convicted that this 
was the right option for a pioneer work in this subject, since the conduction of a deep 
study of only one parameter would not give the control of the whole manufacturing 
process and the adequate implementation in the industry. 
Based on the experimental work done, it was possible to optimize a slurry formulation 
for the production of ceramic moulds, which can be used to obtain metallic tools with 
shapes and textures that greatly correspond to the original models, with good 
dimensional control, high surface quality and mechanical properties adequate to the 
production process where they will be used. The gelation time, as a function of the 
room temperature was also determined, allowing the process optimization. 


