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resUmo: 

A utilização da Concepção e Fabrico Assistidos por Computador (“CAD/CAM”), a Tecnologia de 
Prototipagem Rápida (“Rapid Prototyping, RP”) e o Fabrico Rápido de Ferramentas (“Rapid Tooling, RT”), 
permitem reduzir significativamente a fase de desenvolvimento de novos produtos, reduzindo o “time-
to-market”. Apesar destas tecnologias estarem já bastante enraizadas nos países mais industrializados, 
tendo conduzido ao conceito de “Rapid Manufacturing”, muitas empresas continuam  sem recorrer a 
estas tecnologias, fundamentais para uma maior competitividade do tecido industrial.

A produção directa de protótipos funcionais é bastante dispendiosa, exige equipamentos que não 
se encontram facilmente disponíveis, e na maioria das vezes é impossível de realizar, devido a não 
existirem materiais para prototipagem rigorosamente iguais ao das peças obtidas pelos processos 
definitivos de fabrico. Os protótipos produzidos têm uma importância significativa nas etapas iniciais 
de desenvolvimento, mas, na maior parte dos casos não são funcionais, o que significa que normalmente 
não podem ser testados nas condições reais de funcionamento. Devido a esta limitação, muitas empresas 
tendem a subestimar as potencialidades que estas tecnologias oferecem no encurtamento dos tempos de 
design e projecto de novos produtos.

Utilizando as tecnologias de conversão indirecta, é possível obter protótipos funcionais e pré-séries nos 
mesmos materiais utilizados nos processos de produção definitivos. Apesar de um aumento ligeiro do 
tempo de execução, estas tecnologias de conversão são altamente competitivas nos mais variados sectores 
industriais. Com esta comunicação pretende-se apresentar os resultados obtidos em diferentes projectos 
realizados no INEGI, que envolveram a produção de pré-séries de produtos cujo processo de produção 
em série é a fundição e/ou o forjamento.

Palavras CHave:  
Prototipagem rápida, Fundição, Forjamento, Desenvolvimento de Produto

1 Professores do Deptartamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, Rua Dr. Roberto Frias, 4200-465 Porto, Portugal, abrocha@

inegi.up.pt , falves@fe.up.pt
2 Directores do INEGI – Instituto Engenharia Mecânica e Gestão Industrial, Rua do Barroco 174, 4465-

591 Leça do Balio, Portugal, jcs@inegi.up.pt 

XXVI SENAFOR (IX Conferência Nacional de Conformação de Chapas)



1.  introdUção

O desenvolvimento de novos produtos para serem obtidos por fundição ou forjamento, 
exige a produção de protótipos funcionais, que, não sendo obtidos pelo processo 
produtivo definitivo, permitem simular o atravancamento e funcionalidade das peças 
finais, no sentido de não existirem grandes erros que mais tarde se vão transformar em 
elevados prejuízos e em alargamento dos prazos de entrega.

O primeiro processo de Prototipagem Rápida (PR) foi introduzido no mercado em 1987 
pela 3DSystems [1-3] e consistia na produção de protótipos a partir da polimerização 
de uma resina líquida por um feixe Laser de ultra-violetas (Estereolitografia). 
Posteriormente, a Sinterização Selectiva por Laser (SLS), a Deposição por Extrusão de 
Plástico (FDM), a Fabricação de Objectos por Camadas de papel (LOM) e o Thermoject, 
e, mais recentemente, outros novos processos de PR, abriram novas perspectivas para 
a rápida materialização de protótipos. Apesar desta área estar em contínuo e rápido 
desenvolvimento, com o surgimento de novas técnicas de PR, este artigo dá mais ênfase 
ao LOM e à SL (figura 1), por serem estes os mais utilizados nos projectos descritos 
neste texto. Mais detalhes sobre os modernos processos de prototipagem rápida poderão 
ser encontrados nas referências [1-6].

A grande vantagem destas novas metodologias consiste exactamente na rapidez e na 
possibilidade de se obterem prótotipos com características dimensionais, geométricas 
e de acabamento superficial, muito semelhantes às futuras peças. No entanto, na maior 
parte dos casos, estas tecnologias, por si só, não permitem fabricar protótipos funcionais 
nos materiais definitivos, pelo que há a necessidade de adoptar técnicas de conversão 
para produtos metálicos. Apesar dos custos associados à produção de protótipos e pré 
séries por estes processos de conversão serem elevados, os prazos de entrega são muito 
curtos, permitindo assim aumentar a competitividade das empresas [7-10].

Existem duas alternativas para a produção de protótipos metálicos quase completamente 
funcionais por conversão metálica: os processos directos e os processos indirectos [1, 
2]. Embora exista a possibilidade de se obter directamente protótipos funcionais numa 
gama limitada de materiais metálicos por prototipagem rápida, tais como o SLS de 
metais e o processo de sinterização directa de metais por laser (DMLS) [1, 2, 11], nesta 
comunicação abordam-se apenas os processos de conversão de protótipos obtidos por 
prototipagem rápida.

Figura 1 – Equipamentos de Prototipagem Rápida
        a) “Laminated Object Manufacturing”, LOM   
        b) Estereolitografia

a) b)



2.   desCrição dos ProCessos de Conversão metáliCa Para 
      FUndição e Forjamento

A figura 2 apresenta exemplos de peças obtidas por processos de conversão metálica 
para fundição a partir de modelos de PR, em LOM e Estereolitografia.

a)

b)

Figura 2 - Modelos de PR e Respectiva Conversão Metálica:
       a) a partir de modelos LOM
       b) a partir de modelos de Estereolitografia
       c) Protótipos em Alumínio de Impulsores para “Turbocompressores”    
                  obtidos a partir de modelos SL (executados no INEGI, cortesia  Zollern).

c)



2.1. ProCessos direCtos

Nos processos directos, em lugar do tradicional modelo em cera injectado num molde, 
usam-se protótipos obtidos por [1, 8, 9]:

· SL oca; “Quick Cast” da 3D 
· SLS em poliestireno infiltrado com cera 

(“Cast Form” da DTM);
· FDM em cera;
· Thermoject em cera;
· LOM em papel.

A estes modelos, eventualmente sem planos de 
apartação ainda definidos e sem saídas, mas com 
sobrespessuras para acabamento, são soldados 
sistemas de gitagem e alimentação em cera. 
Seguidamente, usando o processo das moldações cerâmicas em carapaça ou moldações 
de gesso em bloco, o conjunto completo é sujeito a um ciclo de calcinação de 1 - 2 
horas para a cera (FDM e Thermoject) ou de 12 - 24 horas para o papel (LOM) e resinas 
epoxídicas (3D Systems e EOS) ou plásticos (DTM), vazando-se seguidamente o metal 
nas cavidades cerâmicas. A vantagem deste processo é a rapidez e a desvantagem é o 
excessivo preço total do protótipo aliado ao elevado risco da peça fundida não sair bem 
à primeira. Estes processos só se usam para a produção de 1 - 3 protótipos metálicos e 
permitem obter peças com um prazo total de entrega de 3 - 7 dias.

2.2. ProCessos indireCtos

Neste caso os modelos obtidos por técnicas de prototipagem rápida SL, SLS, FDM, 
LOM ou outros são usados para a obtenção de um molde para injecção de cera [1, 2, 
10]. Os moldes para injecção de cera podem basicamente ser de dois tipos [1, 2]:

· Flexíveis em silicone ou em elastómeros de poliuretano (figura 4);
· Rígidos em resinas epoxídicas ou de poliuretano (figura 5).

Figura 4 - Molde Flexível em Silicone, 
Modelo em Estereolitografia, Cera e 
Peça Final Metálica.
 

Figura 5 - Molde Rigido em Resina, 
Modelo em Cera, Carapaças Cerâmicas e 
Peça Final Metálica.

Figura 3 -  Pormenor da SL Oca
                   (“Quick Cast”).



Os moldes flexíveis podem ser usados mesmo que as 
peças ainda não tenham definidos os planos de apartação 
e as saídas. Normalmente podem ser obtidos em 1 - 2 
dias, com muito pouca mão de obra. Embora se possam 
injectar as ceras nestes moldes com pressões de 1 - 3 
bar, a pressão de injecção distorce as peças, que vêm 
assim comprometidas as suas tolerâncias dimensionais 
e geométricas. Para uma melhor eficiência do processo, 
deve-se vazar a cera em câmaras de vácuo (figura 6), 
apenas com a acção da gravidade. 

Uma grande desvantagem deste processo é que sem 
pressão, e apesar do vácuo, é difícil obter modelos em 
cera peças isentos de bolhas de ar.

A outra desvantagem é que o tempo de solidificação 
e de arrefecimento da cera nos moldes flexíveis é 
elevado, na gama de 1 - 3 horas, o que faz com que nalguns casos se possa apenas 
produzir 2 - 3 modelos em cera por dia. Por estes motivos, estas tecnologias usam-
se correntemente para a produção de 1 - 5 protótipos, com prazos de 4 - 8 dias úteis, 
podendo ser competitivas com os processos da conversão directa já referidos.

Para usar moldes rígidos torna-se necessário que a peça a produzir já tenha definidos os 
planos de apartação, saídas específicas para o processo de injecção de cera e bases de 
posicionamento para as peças. Neste caso, o projecto do molde para injecção de cera tem 
grandes semelhanças com o projecto do próprio molde de injecção de metal, exigindo 
um apurado trabalho de CAD 3D ou mão de obra manual muito especializada.

O molde é fabricado em tantas fases quantas o número de partes móveis do molde (molde 
fixo + molde móvel + n.º gavetas) e normalmente demora, para moldes complexos, 3 
- 7 dias a fabricar. Com este tipo de moldes, fabricados com resinas carregadas com pó 
de alumínio, para aumentar a condutividade térmica, é possível injectar 12 - 30 peças 
por dia. Esta metodologia permite ainda uma precisão dimensional muito superior à 
que se consegue com os moldes de silicone, podendo atingir-se ± 0,5 mm utilizando 
modelos originais em estereolitografia, com precisão de ± 0,1 mm.

2.3.  ProdUção de ProtÓtiPos

Desde 1998 que o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI) tem 
dedicado um grande esforço no desenvolvimento dos processos de conversão directa e 
indirecta, no sentido de garantir a oferta tecnológica nesta interessante área de serviços. 
As tecnologias desenvolvidas foram:

· Tecnologia de fabrico de moldes de injecção de cera,
· Tecnologia de fabrico das carapaças cerâmicas (“Investment Casting”),
· Modelos perdidos, ceras, termoplásticos e termoendurecíveis.

Figura 6 - Câmara 
Desenvolvida e 

Comercializada pelo INEGI 
para Vazamento em Vácuo.



2.3.1  Conversão directa
O processo de conversão directa utilizou modelos perdidos em papel (LOM), resina 
oca (SL) e cera (Thermoject). Os resultados obtidos usando como modelos a perder 
protótipos fabricados em LOM, dependem do tipo de papel usado na fabricação dos 
protótipos [9, 14]. De momento é possível apenas aplicar dois tipos de papel: o papel 
da Helysis, comercializado pela empresa americana Cubic Systems Inc., e o papel 
comercializado pela empresa alemã BMT (Buss Modelling Technologies).

Com o papel BMT é praticamente impossível de obter algum sucesso, uma vez que 
contem na sua constituição um produto mineral ignífugo, que dá origem, após 24horas de 
calcinação a 1100ºC, a uma grande quantidade de cinzas. Estas cinzas originam grandes 
falhas de material metálico nas peças fundidas, inviabilizando a utilização deste tipo de 
papel na conversão directa de protótipos metálicos finos (2-3 mm). O papel da Helysis 
quase não tem cargas minerais, mas se as paredes dos protótipos tiverem dimensões 
inferiores a 4 mm também não permite obter protótipos metálicos isentos de defeitos. 
No entanto, nalguns casos, tais como bombas de óleo, carburadores de gás e bombas 
de água, conseguiu-se obter bons resultados.

Na figura 7 pode observar-se o aspecto 
de alguns destes protótipos metálicos 
com qualidade aceitável obtidos pela 
tecnologia do “LOM” perdido, com 
os quais se conseguiram tolerâncias 
dimensionais de ± 0,4 mm. 

Usando como modelos a perder 
protótipos em SL “Quick Cast”, 
fizeram-se conversões de bombas 
de óleo, suportes de motor e caixas 
de filtros, bielas e engrenagens. Os 
resultados atingidos foram muito superiores aos do processo LOM perdido, tendo-se 
obtido peças metálicas com qualidade que permitiu a sua utilização industrial com uma 
precisão de ± 0,2 mm. Alguns destes protótipos podem ser observados nas figuras 8 e 9.

Figura 7 - Modelo LOM e Protótipos 
numa Liga de Alumínio Obtidos pelo 

Processo do “LOM. Perdido”.

Figura 8 - Bombas de Óleo em 
SLA (“Quick Cast”) e Protótipos 

em Alumínio Obtidos pelo Processo 
do “Quick Cast Perdido”.

Figura 9 - Modelos em SLA 
(“Quick cast”) e Protótipos em 
Aço Obtidos pelo Processo do 

“Quick Cast Perdido”.



U s a n d o  c o m o  m o d e l o s 
protótipos fabricados pelo 
processo Thermoject, oferecidos 
pela 3D Systems, obteve-se uma 
série de protótipos metálicos de 
corpos e de tampas de bomba de 
óleo. Os resultados da conversão 
foram excelentes, podendo os 
protótipos ser observados na 
figura 10. Os grandes problemas 
do Thermoject residem na fraca 
precisão dimensional (± 0,6 
– 0,8 mm) destes protótipos em 
cera e na enorme dificuldade em 
obter um bom acabamento nas 
zonas em que existem suportes.

2.3.2  Conversão indirecta
O desenvolvimento dos processos de conversão indirecta de protótipos centrou-se 
fundamentalmente na utilização de dois tipos de moldes:

· Moldes de injecção de cera em silicone 
(figura 11);

· Moldes de injecção de cera em resina 
carregada com pó de alumínio

 (figuras 12 e 13) [15-18].

Figura 10 - Modelos em Cera (“Thermojet”) e 
Protótipos em Alumínio Obtidos pelo Processo 

de “Thermoject Perdido”.

 

Figura 11 - Molde de Injecção 
de Cera em Silicone e Respectivo 

Modelo. 

Figura 12 - Produção de Molde de 
Injecção de Cera em Resina 

Figura 13 – Molde de Injecção de 
Cera em Resina Carregada com Pó 

de Alumínio.



Utilizando moldes de silicone foram obtidas várias pré-séries de componentes, 
nomeadamente:

· Tampas de bombas de óleo;
· Corpos de fechadura electrónica;
· Caixas de filtro de óleo;
· Estatuetas artísticas.

Com as peças “tampa de bomba de óleo” e “corpo de fechadura electrónica” a precisão 
dimensional obtida com injecção de cera a 3 bar foi de apenas ± 3 mm. Este facto 
deve-se à influência da pressão de injecção na distorção dos moldes de silicone, o que 
inviabiliza a sua utilização na produção de protótipos técnicos.

Com a peça “caixa de filtro de óleo” a precisão dimensional aumentou para ± 0,5 mm, 
devido ao facto do vazamento das ceras ter sido realizado em câmara de vácuo.

Com as peças “estatuetas artísticas” os problemas de precisão dimensional normalmente 
não se colocam.

Tendo em conta questões técnicas, económicas, de risco e de prazos de entrega, o 
processo de conversão directa com moldes de silicone, em que a cera é vazada em 
vácuo, parece ser particularmente adaptado para a produção de pré-séries metálicas de 
1 - 5 peças. No gráfico da figura 14 pode observar-se, para o caso da “caixa de filtro de 
óleo”, as vantagens económicas deste processo de conversão relativamente aos outros 
processos.
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Usando os moldes de injecção de 
cera em resina carregada com pó de 
alumínio foram produzidas cerca de 
20 pré-séries de 10 a 150 peças com 
diferentes dimensões, nomeadamente 
corpos de bombas de óleo, tampas 
de bombas de óleo, bombas de água, 
injectores de gás, válvulas de gás, 
distribuidores de gás, chaminés de 
esquentadores, entre outras, tal como 
se pode observar na figura 15.

A figura 16 apresenta as principais 
fases de produção de pré-séries de uma 
torneira metálica, recorrendo a moldes 
de resina carregada, que vão desde a 
injecção do macho em cera solúvel, 
até ao vazamento do latão.

Figura 15 – Exemplos de Protótipos 
Metálicos Produzidos por no INEGI 
Utilizando Tecnologias de Conversão 

Metálica.

Figura 16 – Principais etapas utilizadas no 
desenvolvimento de uma torneira metálica 

utilizando Tecnologias de Converrsão 
(“Investment Casting”).



A figura 17 apresenta protótipos fundidos de peças cujo processo de fabrico definitivo 
é o forjamento.

Figura 17 – Exemplos de 
Protótipos Metálicos Produzidos 

por Conversão Metálica Utilizando 
Moldes em Resinas Carregadas 

Destinados a Produção por 
Forjamento.

Com um domínio adequado das contracções das resinas, ceras e metal, é possível 
garantir tolerâncias dimensionais de ± 0,6 mm e eventualmente até ± 0,3 mm (em 100 
mm). Como regra geral pode-se afirmar que para este tipo de peças é possível, usando 
o modelo original em estereolitografia, entregar pré-séries de 10 peças em 3 semanas e 
de 20 peças em 4 semanas, com grande repetibilidade de prazos, qualidade metalúrgica 
e dimensional.

Conforme se pode observar no gráfico da figura 14, para a quase generalidade dos casos, 
pré-séries de 10-50 peças, este é o único processo testado verdadeiramente competitivo, 
e que tem tido grande sucesso e aceitação pelos clientes e parceiros do INEGI, entre 
os quais se salientam nomes como a RENAULT, a BOSCH, a SONAFI (DAIMLER-
CHRYSLER e FIAT), KUPPER & SCHMIDT (AUDI), CIFIAL, etc. Como alternativa a 
este processo, eventualmente com reduções apreciáveis dos custos, mas com prazos mais 
dilatados, os únicos processos competitivos poderão ser o de obter moldes em ligas de 
baixo ponto de fusão, tipo Sn-Bi, ou eventualmente moldes maquinados integralmente 
em alumínio.



3.  ConClUsÕes

Neste artigo faz-se uma breve apresentação de processos de conversão metálica utilizados 
na Produção Rápida de protótipos e pré-séries para diferentes sectores industriais. Após 
uma breve referência aos principais processos de prototipagem rápida, enunciam-se as 
principais vantagens da introdução destas tecnologias em empresas que desenvolvem 
novos produtos. 

A associação da prototipagem rápida com o processo da “Cera Perdida” ou “Investment 
Casting” abriu claramente novas potencialidades para acelerar o desenvolvimento de 
produtos no sector da fundição injectada e no sector do forjamento.

A utilização das tecnologias de conversão metálica, permitiu concluir que o processo 
dos modelos perdidos, particularmente do “Quick Cast”, apesar de dispendioso, é o 
único processo que permite obter protótipos metálicos unitários quase completamente 
funcionais em prazos muitos curtos, 3 - 4 dias.

Quando comparado com o processo dos modelos perdidos, o processo de cera perdida 
com moldes de silicone pode ser mais vantajoso, mas para a realização de 2 - 5 
protótipos e não para um protótipo unitário. A principal vantagem deste processo reside 
na significativa redução dos custos, apesar de um aumento do prazo de execução.

Conclui-se que, para o fabrico de pré-séries superiores a 5 peças e particularmente para 
10 – 50 peças, o processo mais interessante será o dos moldes em resinas carregadas 
com pó de alumínio.
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