
Sumário 
 
O actual ambiente de competição caracterizado pela célere variação da necessidade 
pronunciada por parte dos consumidores na sua satisfação estética, implica uma 
constante adaptação por parte das empresas, quer a nível de desenvolvimento, quer 
a nível de produção. 
A obtenção de peças decorativas em vidro, com recurso a processos de 
termoformação de formas tridimensionais exige a produção de moldes complexos, 
de difícil obtenção por métodos tradicionais, por estes representarem um substancial 
agravamento dos custos e tempos de desenvolvimento dos produtos, desmotivando 
deste modo a sua produção. 
Este trabalho apresenta metodologias adequadas à produção de objectos em vidro 
por termoformação, recorrendo a modelos obtidos a partir de tecnologias de 
prototipagem rápida e processos de conversão. Estes processos permitem obter 
rapidamente ferramentas para a termoformação, usufruindo de maior liberdade na 
criação de objectos com formas tridimensionais, reduzindo o tempo de colocação de 
novos produtos no mercado e abrindo novas oportunidades no design de peças em 
vidro. 
São apresentados casos práticos de peças obtidas por este método, referindo as 
técnicas de obtenção dos moldes cerâmicos, ciclos térmicos e técnicas de inclusão 
de motivos decorativos, mencionando os parâmetros de influência na qualidade final 
do produto. 
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Abstract 
 
The actual competition characterized by fast evolution of the consumer’s necessity in 
aesthetic satisfaction demands a constant adaptation of the companies’ development 
and production levels. 
The production of decorating glass parts by thermoforming of three-dimensional 
shapes demands expensive moulds, which are hard to get through the traditional 
methods. Therefore it represents a substantial aggravation in the price and 
development time of the final product, which doesn’t make their production attractive. 
The present work presents adequate methodologies for glass artifacts production by 
thermoforming, which are based on rapid prototyping models and conversion 
technologies that allow the fast obtainance of thermoforming tools. This method 
brings greater liberty on products design with three-dimensional shapes, which allow 
the reduction in the time to market and opens new opportunities in the design of new 
bold glass artifacts. 
Thermoforming cycles, glass decorating techniques and the influence of the ceramic 
moulds production parameters on the product final quality are studied and the best 
solutions presented. 
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