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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como foco central a investigação de 

possibilidades de obtenção de peças metálicas, na forma de 

esculturas, por fundição, com vazamento por gravidade e que 

tenham como característica formal uma geometria complexa. Na 

interface interdisciplinar entre Arte e Engenharia, o estudo 

aborda a técnica de fundição por cera perdida e suas 

características, os materiais envolvidos nos processos de 

construção do modelo e do molde, e a realização prática de 

peças fundidas. Através do fazer, da aplicação das técnicas 

de fundição, da construção de um relato de experiências e das 

reflexões geradas a partir da análise dos resultados, o texto 

procura estabelecer a viabilidade da aplicação das técnicas 

de fundição por cera perdida, em atelier de escultura, com 

propósitos artísticos.  

 

Palavras chave: modelo; molde; cera perdida; fundição de 

precisão; escultura em metal. 
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ABSTRACT 
 

 

 

      The following work has as its central focus the 

investigation of possibilities in the attainment of metallic 

pieces, in the form of sculptures, through foundry with 

filling by gravity and a complex geometry as their formal 

characteristic. In the interdisciplinary interface between 

Art and Engineering, the study approaches the lost wax 

foundry technique and its characteristics, as well as the 

materials involved in the processes of construction of the 

model and the mold and the practical accomplishment of the 

foundry pieces. The text attempts to establish the viability 

of the employment of the foundry techniques of lost wax 

through the execution, the application of the foundry 

techniques, the elaboration of a report of experiences and 

the thoughts generated from the analysis of the results in a 

sculpture studio with artistic purposes. 

 

Key-words: model; mold; investment casting; precision 

foundry; metal sculpture. 
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1 - Introdução 

 

Os processos de fundição caracterizam-se por serem 

eventos em que está envolvida uma série de transformações 

físico-químicas. Estas transformações ocorrem tanto nas 

mudanças de fase, a que são submetidos os materiais 

utilizados no preenchimento do molde, quanto nas 

substituições de matéria. Considera-se, como substituição 

de matéria, a alternância de materiais, nas passagens de 

forma ou geometria: do modelo para o molde e do molde para 

o produto, ou seja, as passagens da forma positiva para 

forma negativa e, novamente, para a positiva, com o cuidado 

de transferir ao material solidificado no interior do molde 

a exatidão da forma do modelo. Estas transformações 

atribuem aos processos técnicos de fundição um grau de 

dificuldade, que varia em proporção direta à complexidade 

da geometria do modelo a ser reproduzido, entre outros 

fatores. 

Entende-se por modelo com geometria complexa aquele 

que apresente uma grande variação ou variações não lineares 

dos vetores x,y e z, ao longo de sua superfície, ou que 

tenham grandes variações de espessura e volume, em suas 

secções e texturas acentuadas, características  bastante 

comuns em esculturas. Logo, a energia despendida na 

obtenção de uma peça por fundição está em função do grau de 

dificuldade de obtenção desta peça, como ilustra o gráfico 

1 a seguir. 
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Gráfico 1 – Energia despendida x Dificuldade  

 

     Hoje em dia, os processos de fundição de metais 

atingiram um patamar técnico bastante avançado, com a 

informatização, o conhecimento dos materiais e a capacidade 

de manipulação de energia, permitindo a obtenção de peças 

com as mais diferentes e complexas formas e com 

propriedades mecânicas específicas, em função da sua 

aplicação conforme mostram as figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldade de obtenção 

 
 
A declividade da reta 
depende de fatores como: 
-geometria da peça a ser 
obtida e dimensão; 
- liga metálica a ser 
vazada; 
-Processo de fundição; 
- tipo de molde 
utilizado. 
 
 
 
 

Energia 
despendida 

Figuras 1 e 2. 

Exemplos de peças em aço, 

obtidas por microfusão. 

Fonte: AÇOTÉCNICA, 2007. 
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    A Fídias, um escultor grego (490-

430 a.C.), é atribuído o primeiro 

relato escrito sobre o processo de 

fundição por cera perdida. Porém, foi o 

escultor renascentista italiano 

Benvenuto Cellini (1500-1571) quem 

deixou relatado, em sua autobiografia, 

os processos técnicos e métodos de 

execução de esculturas em metal, por 

cera perdida, de forma mais consistente 

(Figura 3). 

        A utilização dos processos tecnológicos de fundição 

encontra-se concentrada na pesquisa e nas indústrias de 

médio e grande porte. Os processos convencionais de 

fundição, manipulados com baixo custo e baixa tecnologia, 

que comumente são utilizados na produção de objetos de 

arte, serão a base deste trabalho, porém, sem perder o 

contato com os processos tecnológicos de fundição e das 

possibilidades de sua aplicação.  

       A arte de fundir metais teve seu surgimento por 

volta dos 6 mil anos antes de Cristo e desenvolveu-se, de 

forma empírica, ao longo destes milênios, com o 

conhecimento transmitido pela prática, em pontos diversos 

do planeta. Um ponto preciso do surgimento ainda não foi 

demarcado, mas sabe-se que os primeiros metais, o ouro de 

aluvião e, posteriormente, o cobre e suas ligas, foram 

trabalhados no Oriente, Oriente Médio, Europa, África e 

América do Sul, na região andina, em tempos relativamente 

próximos e com características técnicas semelhantes, que se 

mantém até os dias de hoje. 

 

Figura 3: Benvenuto Cellini(1500-1571) 

          Perseu 1553 

          Bronze, H. 3,2 m 

Fonte: CEYSSON, 1999. 
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       Na Renascença, séculos XV e XVI, o conhecimento dos 

processos de fundição já atingia um grau de refinamento 

técnico, com inegável qualidade. Ainda que sem o 

conhecimento que se tem hoje das ciências dos materiais, 

sem o ferramental e o desenvolvimento técnico atuais, 

Andréa del Verrocchio podia fundir em bronze monumentos, 

como a estátua eqüestre de Bartolomeu Colleoni, com 3,96 

metros de altura (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  

Andréa del Verrocchio 

Estátua eqüestre de Bartolomeu Colleoni 

1480- 1488 . bronze. H. 3,96m 

Fonte: CEYSSON, 1999. 
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      Este fato fundamenta a hipótese de ser possível 

produzir, em atelier, as condições operacionais para a 

obtenção de esculturas em metal por fundição, de modo mais 

simples e barato possível. Parece evidenciar igualmente a 

possibilidade de, neste processo, despender a menor 

quantidade de energia, com eficiência, qualidade de 

acabamento e isenção de defeitos no fundido. Isso pode ser 

feito com a geometria desejada, por mais complexa que seja, 

aliando-se o conhecimento técnico contemporâneo ao do 

passado. 

      Se o colosso de Rhodes (Figura 5) pôde ser construído 

em 300 a.C. com ferro e bronze obtidos a partir das armas 

de seus oponentes vencidos em batalha, como se pode hoje, 

em atelier de escultura, realizar esculturas em metal 

reciclado, como foi feito pelos rhodianos de forma simples, 

barata e eficiente?  

    

 

 

 

 

 

Figura 5: O colosso de Rhodes. Escultura em cobre e ferro, de 304 

a.C., com aproximadamente 38m de altura, representando o deus sol 

Hélios. 

Fonte: PORTALDEHERMES, 2007. 
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     2 - Objetivos  

 

     O presente trabalho tem como objetivos: 

- investigar a possibilidade de realizar esculturas em 

metal por fundição, com vazamento por gravidade, 

enfatizando a obtenção de peças com geometria complexa, com 

a aplicação do processo da cera perdida; 

- possibilitar a proposição de métodos, técnicas e 

materiais para a realização de esculturas em metal, obtidas 

por fundição, vazadas por gravidade, em ambiente de atelier 

no que se refere à: construção e preparação de modelos para 

a aplicação do processo da microfusão ou cera perdida, na 

obtenção de peça única ou seriada; instalação de sistemas 

de canais de abastecimento e saída de gases, em função da 

geometria da peça; construção de moldes para peças de 

geometria complexa. 

 

 2.1 - Justificativa 

 

      A Arte escultórica e a Engenharia possuem, muitas 

vezes, necessidades comuns. Ambas ocupam-se de transformar 

a matéria, com objetivos específicos, ainda que com 

propósitos bastante distintos. A fundição de uma escultura 

ou de uma peça de máquina depende da utilização das mesmas 

técnicas: das técnicas de representação, como o desenho, 

quando ainda em projeto: e das técnicas de construção de um 

modelo e de molde, que permitam a materialização do projeto 

de acordo com a funcionalidade, mecânica ou estética 

expressiva. Os dois fazeres são, também, dependentes de 

conhecimentos sobre os materiais envolvidos e das técnicas 

que permitem a conformação destes materiais, da construção 

do modelo, da realização do molde e da obtenção da peça 

final. 



 7 

       A abordagem dos aspectos das técnicas de fundição, 

com um olhar cruzado entre Arte e Engenharia, data das 

primeiras fundições, ou das primeiras especulações 

empíricas do homem sobre o fazer em metal, como já foi 

afirmado anteriormente. Isso faz com que este conhecimento 

se torne parte do próprio processo cognitivo do pensamento. 

Seus conceitos encontram-se relacionados, na medida em que 

têm em comum o fato de estabelecerem associação entre 

forma, função e estética, e não raro pode-se observar na 

história a existência do artista engenheiro ou do 

engenheiro artista, sendo Leonardo da Vince o exemplo mais 

conhecido (Figura 6). 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 6: 

Cavaleiro 

Leonardo da Vince, bronze, 1506. 

h. 23cm 

Fonte: CEYSSON, 1999. 
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     As relações entre Arte, Engenharia e Design ficam 

evidentes, na medida em que a estética sempre esteve ligada 

à funcionalidade do produto e ao próprio fazer humano, 

sendo estas relações inegáveis, nos processos metalúrgicos 

de fundição de esculturas, de utilitários, ferramentas e 

mesmo de armamentos como exemplifica a Figura 7. 

 

             

 

 

 

 

 

Figura 7: espadas romanas 

Armas ornamentadas - função e estética.  

Fonte: ESPADASROMANAS, 2007. 
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      Para o estudante de escultura, o tema aqui abordado é 

relevante, na medida em que são raros os textos que fazem 

referência à escultura em metal e fundição, de maneira 

clara e didática, sendo boa parte deles superficiais e 

incompletos. A bibliografia contemporânea existente, que 

trata das técnicas de fundição, com uma abordagem para 

escultores, é escassa e cara.  Na Internet, encontra-se um 

bom número de páginas que tratam do assunto, de forma 

sintética e bem ilustrada; porém, isso é feito 

superficialmente, com apenas uma idéia do processo. Além 

disso, o que se vê é o emprego de tecnologia e ferramental 

pesado, distanciando-se, muito, das condições de trabalho 

em atelier, como proposto neste trabalho. 

      Por outro lado, existe uma ampla bibliografia técnica 

sobre fundição, em textos específicos para engenheiros 

metalúrgicos. Esses textos tratam o assunto com uma 

profundidade relevante, mas ou são muito teóricos, 

dificultando o entendimento dos aspectos práticos do fazer, 

ou versam sobre a utilização de uma tecnologia de acesso 

restrito.  

     Para tentar preencher esta lacuna no conhecimento, 

buscou-se, com este trabalho, contemplar Arte e Engenharia, 

elucidando conceitos, termos e técnicas sobre fundição, 

descrevendo métodos materiais e ferramentas. Pretendeu-se 

organizar um texto de forma simples e objetiva, para que 

venha servir aos interessados em produzir peças por 

fundição, o que, desta forma, justifica a proposição desta 

dissertação.  

      É importante que o escultor, ou mesmo o estudante de 

Arte, tenha acesso ao conhecimento dos processos técnicos 

em fundição aplicados à prática. Neste sentido, é possível 

estabelecer uma relação de parceria com o técnico em 

fundição ou fundidor, com a possibilidade de opinar, 

sugerir, cooperar, facilitando e garantindo a perfeita 
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execução da peça em metal, com menor risco de desfigurar o 

projeto inicial.    

 

     2.2 - Definições de termos 

 

     Os processos de fundição tratam fundamentalmente de 

solidificar um material em um molde. Conforme afirma 

Davies,( 1973, p.135), 

“a base de todo processo de fundição 
consiste em vazar metal no estado líquido 
no interior de um molde e após o 
resfriamento produzir um objeto sólido”.  
 

     Ainda que este texto esteja voltado para os aspectos 

da fundição de metais, estes termos também podem ser 

utilizados na generalidade, quando se tratam de moldes. 

Estes também podem ser preenchidos por outros materiais, no 

estado líquido ou pastoso, que venham a solidificar no 

interior do molde. Pode-se citar como, exemplo, as resinas, 

as ceras, o gesso, o cimento, a água, o chocolate e tantos 

outros materiais. 

Neste trabalho, ficará evidente que a definição das 

palavras modelo e molde devem ser apresentadas de modo bem 

explícito, visto que é bastante comum a confusão entre os 

dois termos. A própria definição do dicionário para as 

palavras modelo e molde (FERREIRA, 1986, p. 1146 e 1150) 

não é precisa, pois os verbetes são colocados como 

sinônimos de maneira equivocada. O fato é que, tanto na 

Arte como na Metalurgia, molde e modelo são coisas 

diferentes.  

Portanto, neste texto, ficará estabelecido que modelo 

é a peça primeira, a materialização da idéia, criada a 

partir da matéria talhada, modelada, usinada -  para que se 

use um termo mais próprio à Engenharia. Pode também ser 

produzido por outros meios mais tecnológicos, que serão 
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mencionados em capítulo posterior. Diz-se que o modelo tem 

a forma em positivo. 

 Já o molde, confeccionado a partir do modelo, tem a 

forma em negativo (Figura 8). O molde é a ferramenta que 

possibilitará a reprodução da forma do modelo, 

materializando uma única réplica ou, ainda, permitindo a 

formação do múltiplo. 

 

  

 

 

 

 

     Das palavras modelo e molde derivam as palavras 

modelagem e moldagem, respectivamente, sendo a modelagem o 

ato de construção de um modelo e a moldagem o ato de 

construção de um molde. 

 

“As duas características mais valiosas 
da fundição são: a relativa simplicidade 
técnica com que se pode produzir formas 
complexas com a maioria dos metais e a 
natureza economicamente competitiva do 
processo, quando comparado com métodos 
alternativos de manufatura”.(KONDIK 1973, 
p.3.)  

Figura 8: 

MODELO - forma em positivo e 

MOLDE - forma em negativo 
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     3 - Revisão bibliográfica 

  

     3.1 - Moldes e Modelos 

 

     Como já foi definido anteriormente, modelo é a forma 

inicial em positivo, a partir da qual se pode obter um 

molde. Um modelo pode ser algo que já exista na natureza 

como, por exemplo: a forma mineral de uma concha; a forma 

vegetal de uma fruta; a forma animal de um inseto, uma 

parte de nosso próprio corpo, e assim por diante. Neste 

sentido, é interessante o texto intitulado Organic Casting, 

de Patrícia Lyons (1997) apud CORNWELL, (2007) detalhando 

especificamente esta técnica de apropriação de formas 

orgânicas naturais existentes.  

     Um modelo pode ser também - e na maioria das vezes o é 

- criado a partir de uma idéia, sendo projetado e 

desenvolvido, de modo a atender a uma determinada 

necessidade ou função. Nesse caso, tem como base um 

projeto, obedecendo a um desenho prévio. É construído em 

material apropriado e determinado, com o fim de facilitar a 

sua utilização em função da técnica.  

 

     3.2 - A Obtenção de um modelo 

 

     Para a obtenção de um modelo, podem ser empregadas 

diversas técnicas de construção e uma grande diversidade de 

materiais. Tanto para o fazer escultórico com fins 

artísticos, quanto para o desenvolvimento de produtos ou 

peças de máquinas, os processos para a obtenção de modelos 

são os mesmos. De acordo com Ferreira (1999), o modelo pode 

ser classificado como perdido ou permanente, e essa escolha 

se dá em função do projeto a ser executado, levando-se em 
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consideração a geometria da peça e a técnica posterior de 

moldagem, bem como o número de réplicas a serem obtidas. 

     Os modelos perdidos são aqueles que são destruídos 

durante a sua remoção do interior do molde. Os materiais 

mais comumente utilizados, na construção de um modelo 

perdido, são: argila, massa plástica, cera e poliestireno 

expandido - comercialmente conhecido como isopor. 

     Já os modelos permanentes são construídos em materiais 

que apresentam resistência mecânica suficiente para 

suportarem os processos de moldagem sem se deformar. 

Usualmente esses materiais são: madeira, metal, gesso, 

cimento e resinas sintéticas.  

     A modelagem pode ser feita manualmente, quando são 

utilizados materiais que se deformam plasticamente com o 

manuseio, como a argila ou massa plástica. A criação do 

modelo também pode ser feita também com a utilização de 

ferramental apropriado como fresadora, torno, serra, grosa, 

lima, lixa, retífica, quando são utilizados materiais como 

a madeira, o metal e outros materiais sólidos que não se 

deformam plasticamente (Midgley, 1986). 

      Contemporaneamente, a tecnologia e a informatização 

permitem a criação de um modelo virtual, que tem a sua 

forma projetada em programas de computador próprios para a 

geração de sólidos de revolução. Posteriormente essa forma 

é materializada, através de um equipamento de prototipagem 

rápida, que solidifica resina por projeção de laser.  A 

estereolitografia permite solidificar formas 

tridimensionais, a partir de uma solução cerâmica foto 

curada por laser, conforme nos mostra o artigo de Griffit 

et al (1996) sobre o assunto. 

      Dos contornos do modelo dependerá a forma final da 

peça, sendo que defeitos existentes no modelo serão 

fielmente copiados pelo molde e reproduzidos. Portanto, a 

forma do modelo deve ser exata, pois é muito mais fácil 
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fazer todos os ajustes no modelo, do que retificar toda uma 

série de reproduções defeituosas. 

 

 

     3.3 - Os Moldes 

 

     Um bloco de gelo com a forma de uma pata de um tigre 

siberiano, formado em uma cavidade impressa na lama, pela 

passagem do animal, pode ter impressionado um nômade 

primitivo daquelas planícies. Acredita-se possível que um 

fato como este, possa ter desencadeado um processo de 

reflexão, que levou o ser humano a perceber a possibilidade 

de reprodução de uma forma, através de um molde. É claro 

que se pode conjecturar a respeito deste assunto e listar 

inúmeras possibilidades de ocorrências que estimularam o 

processo intelectual humano. O fato, contudo, é que hoje, 

em uma rápida olhada ao redor, é bem fácil perceber e 

enumerar uma imensa quantidade de materiais conformados em 

moldes. Da matéria que nos cerca, uma parte significativa 

passou, de forma direta ou indireta, por um molde. 

Polímeros, cerâmicos, metais e compósitos são conformados 

em moldes, com os mais diversos propósitos - desde um 

simples bloco de concreto para a pavimentação de ruas, até 

hélices de turbinas, fundidas em ligas especiais, em 

processos complexos, que requerem e envolvem uma tecnologia 

bastante desenvolvida, fundamentada na evolução do estudo 

da ciência dos materiais e da técnica, como se pode 

verificar nos artigos de Miska (1976), Niyama et al(1997) e 

Zang (1995).  

      Com base nessa constatação, é possível afirmar que 

vivemos hoje a era do molde. Inaugurada na Antiguidade, com 

o intuito ferramental, artístico e, posteriormente bélico, 

essa prática tomou grande impulso nos séculos XVIII e XIX, 

com a Revolução Industrial. Isso atesta que a produção de 
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peças a partir de um molde, é uma das possibilidades mais 

práticas, rápidas e economicamente viáveis de se produzir 

objetos em série, com fidelidade ao modelo e com as 

propriedades mecânicas desejadas. O uso de moldes remonta à 

Antiguidade e se tem um bom registro de sua utilização na 

construção dos guerreiros de Xian, exército de terracota 

encontrado na China, datando de 7.000 a.C. (figura 9). 

 

 

 

 

 

     

 

      A possibilidade de fundir o metal foi uma conquista 

humana que aconteceu por volta de 6.000a.C, encerrando a 

Idade da Pedra e dando início à Era do Metal. Já a prática 

de vazar o metal fundido, em um molde, utilizando a técnica 

da cera perdida, aconteceu por volta de 4.000 a.C. 

(Midgley, 1986)(Cavalcanti, 1964).Figuras 10 e 11. 

 

Figura 9: Os Guerreiros de Xian 

Fonte:TRAVELCHINAGUIDE  (2006) 
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Figura 10: 
Vaso de bronze em forma de boi.  
China, 1027- 771 a.C. 
Fonte: Revista Isto é (2003) 

 

Figura 11: 
Deusa da fertilidade escoltada e protegida. Bronze. 
Século VII a.C. (figura maior 20cm) 
Áustria 
Fonte: Historia do homem nos últimos dois milhões de 
anos. Reader’s Digest, Portugal, 1980. 
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      Presentemente, em função da multiplicidade de 

materiais e articulações com a técnica e o conhecimento, 

pode ser conformada em moldes, com os mais diversos 

propósitos, uma grande quantidade de materiais existentes.  

     Contemporaneamente também foram criadas, novas 

tecnologias para construção de moldes da mesma forma que 

ocorreu com a obtenção de modelos. A informatização dos 

processos de fundição, com programas específicos que 

simulam o preenchimento do molde virtualmente projetado, 

possibilita o total controle, adiantando se determinado 

tipo de construção de molde irá ou não gerar defeito nas 

peças fundidas. Isso proporciona a possibilidade de ajustes 

no projeto, como mostram os artigos “Rapid Mold-Making For 

Investment Casting,” de Steven Ashley (1992) e “Computer-

Aided Development of na Investment Casting Process”, de 

John Tu, Derek Olinger e Albert Hines (1993), onde são 

descritas essas tecnologias.    

 

     3.4 - Os moldes. Suas características e propriedades 

 

     A principal característica de um molde é bem definida, 

pelo clássico princípio de Arquimedes, que afirma: “o 

líquido toma a forma do vaso que o contém” (Ferreira, 

1999). Portanto, os moldes têm como função conter o líquido 

vazado em seu interior, permitir o completo preenchimento 

de suas cavidades e propiciar a mudança de fase do material 

vazado, no interior do molde, sem que haja alteração de sua 

forma inicial. 

     Os moldes na sua generalidade - independentemente do 

material a ser vazado em sua cavidade - devem possuir um 

conjunto de características e propriedades que permitam e 

favoreçam a obtenção de peças, isentas de defeitos, 

solidificadas em seu interior. As características que um 

molde deve apresentar, para que cumpra com a sua função, 
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são: 

- construção adequada em função da geometria do modelo; 

- resistência mecânica suficiente para suportar e manter a 

forma, quando preenchido pelo material a solidificar; 

- estanqueidade, para não permitir a perda do material 

vazado;  

- desmoldabilidade, para não permitir a adesão da parede 

interna do molde com o material vazado; 

- condição que possibilite sua abertura e remoção ou 

colapsibilidade, para a retirada da peça solidificada de 

seu interior. 

     Mais especificamente, quando se trata de fundição de 

metais, os moldes utilizados devem possuir o seguinte 

conjunto de propriedades: 

- resistência mecânica, necessária para resistir à pressão 

metalostática; 

- refratariedade / resistência a choque térmico; 

- porosidade / permeabilidade para facilitar a eliminação 

dos gases, através das paredes do molde; 

- perfeito contato térmico entre metal e molde; 

- condutividade térmica, para permitir a transferência de 

calor, o resfriamento e a solidificação do metal vazado; 

- colapsibilidade, para permitir a remoção do molde, após a 

solidificação do metal. 

Segundo Davies (1973), “os vários processos de 

fundição existentes diferem principalmente no modo de como 

o molde é formado”. Ou seja, os tipos de processos de 

fundição disponíveis têm suas variáveis concentradas no 

tipo de casca ou molde, e a escolha do processo de fundição 

a ser empregado é determinada pela geometria do modelo. 
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     3.5 - Classificação dos moldes 

 

     Segundo a bibliografia consultada, existem diferentes 

possibilidades de classificações de moldes. Para Kondik 

(1973), a classificação é dada pelo método utilizado para o 

preenchimento do molde, que pode ser: por gravidade, com 

assistência de vácuo ou centrifugação. Já em Midgley 

(1986), tem-se a classificação como sendo molde direto ou 

indireto em função do número de reproduções que eles 

permitem. Nesse sentido o direto é aquele que dá origem a 

uma única reprodução, conforme ilustra a figura 12, e o 

indireto permite seriação, reproduzindo várias vezes o 

modelo como ilustrado pela figura 13.  

     Em seu texto, Rich (1988, p.90) classifica os moldes 

em dois grupos, como sendo moldes rígidos e moldes 

flexíveis. Ele ainda subdivide o grupo dos moldes rígidos, 

em perdidos e permanentes. Esta subdivisão aproxima-se, em 

muito, da classificação dada por Midgley (1986). Isso faz 

com que se possa estabelecer relações entre os termos 

utilizados, pelos autores citados, para a classificação dos 

moldes: molde permanente e perdido; método direto e o 

indireto. Segundo Ferreira (1999, p.5), “uma classificação 

possível para os processos de fundição poderá ter em 

consideração a natureza dos materiais utilizados no fabrico 

dos moldes e dos modelos”. O mesmo autor também relaciona 

os métodos, como mostra a tabela apresentada a seguir. 
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Tabela 1: Classificação dos moldes de fundição.  

Fonte: Ferreira, (1999) 

 

1) Processo de moldagem perdida / Modelo permanente 
 

a) Processos de fundição com moldagem em areia: 
 

• Processo de moldagem em areia verde, 
• Processo de moldagem de areia seca, 
• Processo de moldagem  com CO2   / silicato, 
• Processo de moldagem em casca (Shell-Molding), 
• Processo de moldagem de caixa fria, 
• Processo de moldagem de selagem por vácuo. 

 
b) Processos de fundição com moldagem em agregados refratários: 

 
• Processo de moldagem em cerâmica, 
• Processo de moldagem com gesso. 

 
2) Processo com moldagem perdida /  Modelos Perdidos 
 
a) Processos de fundição com moldagem em areia: 
 

• Processo de fundição com modelo evaporável. 
 

b) Processo de fundição com moldagem em agregado refratário: 
 

•   Processos de moldagem por modelos perdidos. 
 

3) Processo com moldagem permanente 
 

a) Processo em moldagens metálicas: 
 

• Processo de vazamento por gravidade em moldes metálicos, 
• Processo de vazamento sob pressão em moldes metálicos, 
• Processo de vazamento sob baixa pressão em moldes metálicos. 
 

b) Processo de vazamento por centrifugação. 
c) Processo de vazamento em moldes com pressões contra-gravíticas. 
d) Processo de vazamento em moldes metálicos por compressão mecânica. 
e) Processo de vazamento contínuo em moldes metálicos. 
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      3.5.1 - Método direto 

 

      No método direto, um modelo é confeccionado 

diretamente em cera e, sobre este modelo, é construído um 

molde com material refratário, que depois de concluído, 

permitirá a remoção do modelo em cera de seu interior por 

fusão. Assim é formanda a cavidade do molde, com a forma em 

negativo. Dentro da cavidade do molde é vazado o líquido, 

que irá solidificar, formando a peça em positivo. O molde é 

então destruído para a remoção da peça fundida. (Midgley, 

1986).  

      Variações desse processo são possíveis e pode-se 

citar, nesse sentido, o processo de fundição conhecido como 

“lost foam”. Esse processo será descrito posteriormente, 

também como um método direto, quando o metal líquido, em 

alta temperatura, ocupa a forma do modelo, destruindo-o 

completamente.( Ferreira, 1999). 

      Na confecção de esculturas, o método direto, é também 

bastante utilizado, quando se parte de uma modelagem em 

argila. Sobre a forma modelada é construído um molde 

bipartido, de maneira a permitir a sua abertura para a 

remoção completa da argila de seu interior. Depois de o 

molde estar completamente limpo, ele é fechado e, no seu 

interior, é vazado o material a ser solidificado. Após a 

solidificação, o molde é destruído para a remoção da peça. 

(Midgley, 1986).    

     No método direto, tanto os modelos quanto os moldes 

utilizados são perdidos, ou seja, são destruídos, ao longo 

do processo de fundição, determinando, desse modo, que um 

único modelo gere, a partir de um molde, uma única peça 

final, conforme mostrado na Figura 12. Portanto este método 

não permite a seriação de uma peça; porém é muito utilizado 
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em escultura e matrizaria, quando se deseja passar a forma 

modelada em argila para um outro material mais resistente. 

Este, então, passa a servir de modelo para uma eventual 

seriação da peça, inicialmente modelada em argila.  

 

   

 Figura 12: Método direto em molde perdido.  

1- Modelo. 

2- Construção do molde. 

3- Remoção do modelo do interior do molde. 

4- Preenchimento da cavidade do molde 

(vazamento). 

5- Solidificação do material vazado. 

6- Remoção do molde. 

7- Obtenção da peça final.  

   

 

 

1 
2 

     3 

4 
5 6 

7 
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      3.5.2 - Método indireto 

 

  O método indireto, segundo Midgley (1986) teria sido 

“posto em uso pelos gregos”. Consiste na construção de um 

molde rígido permanente, usualmente em gesso, constituído 

de várias partes chamadas de tasselos, fazendo com que, 

dessa forma, sejam eliminadas as possibilidades de formação 

de garras. Ou seja, todas as partes ou tasselos do molde 

possuem ângulo de saída em relação ao modelo, de modo a 

permitir, com a possibilidade da desmontagem do molde e a 

remoção do modelo de seu interior, como descrito no item 

2.6 deste capítulo. Remontando-se as partes do molde, tem-

se, então, a cavidade vazia, na qual será vazada a cera, 

dando forma a um novo modelo. Nesse caso, o molde original, 

construído em partes ou tasselos, pode ser novamente 

utilizado, para repetir todo o processo tantas vezes quanto 

necessário. Dessa maneira é possível gerar tantos modelos 

em cera quantos forem desejados, ou permitir o molde. 

      Contemporaneamente tem-se utilizado, amplamente e de 

forma muito vantajosa, os moldes flexíveis de borracha de 

silicone (SILICONESASSEL, 2006) ou outro material com 

elasticidade suficiente para permitir a remoção do modelo 

do seu interior. Assim como o molde de gesso anteriormente 

descrito, o molde flexível é fechado e preenchido com cera, 

tantas vezes quanto seja desejado ou quanto o molde 

resista.  

      Diz-se que esse processo é indireto, porque não gera 

a peça final em metal diretamente, mas, sim, uma peça 

intermediária em cera. Trata-se, então, de um novo modelo, 

que servirá para a construção de um novo molde de material 

refratário sobre a cera, e a posterior deceragem e 

finalização com o vazamento do metal. 

      É o método aplicado pela indústria de fundição que 

utiliza o processo de fundição por cera perdida ou 
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microfusão e, como exemplo, tem-se a indústria de 

joalheria. 

      Com o método indireto, portanto, são utilizados 

moldes permanentes e intermediários no processo. Esses 

moldes construídos de tal forma permitem a abertura e 

retirada da peça fundida em cera, e sua posterior 

reutilização, possibilitando um grande número de 

reproduções do modelo, como mostra a Figura 13. 

 

 

Figura 13: Método indireto em molde permanente 

1- Modelo. 

2- Moldagem – construção de um molde permanente. 

3- Abertura do molde e remoção do modelo.  

4- Molde fechado formando uma cavidade e vazamento. 

5- Molde preenchido pelo líquido (cera). 

6- Abertura do molde para remoção da peça solidificada. 

1 

2 3 
4 

5 6 
7 



 25 

7- Os múltiplos em cera formados a partir de um molde 

permanente. 

    

     3.6 - Moldes - Seleção de Materiais e Processo de 

Moldagem 

 

      A tabela 2 lista materiais que podem ser utilizados 

para a construção de moldes, apresenta suas características 

quanto à forma de construção e os usos mais comuns. A 

tabela indica também os materiais mais comumente vazados. 

 

Tabela 2 – Materiais usados dos na construção do molde: 

características, utilização e preenchimento. 

Material 

que 

constitui 

o molde 

Características do 

molde 

Utilização / Materiais mais 

comumente vazados 

 

 

Metais 

Moldes 

permanentes. 

Formas limitadas. 

Polímeros, compósitos, ceras 

e metais. Conformação por 

compressão de pós cerâmicos 

e metálicos (tecnologia do 

pó). 

Lingotamento contínuo. 

Areia Molde perdido. 

Formas limitadas. 

Metais  

Gesso  

 

 

Molde perdido. 

Formas ilimitadas. 

Polímeros (resinas), gesso, 

cimento, cera.  

 

Gesso 

 

Molde permanente. 

Formas limitadas. 

Coladas de barbotina. 

Gesso 

refratário 

Molde perdido.  

Formas ilimitadas. 

Metais(alumínio e bronze). 

Cimento Molde permanente.  

Formas limitadas. 

Cimento. 
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Cimento 

refratário 

Molde perdido. 

Formas ilimitadas. 

Metais. 

Argilas Molde perdido. 

Formas ilimitadas. 

Metais.  

Borracha 

de 

silicone 

Molde permanente. 

Formas ilimitadas. 

Cera, polímeros de alta 

fluidez (resinas); metais 

com baixa temperatura de 

fusão. 

Madeira Moldes perdidos ou 

permanentes. 

Formas limitadas. 

Gesso; concreto. 

Plásticos 

Acetato 

Resina 

laminada 

Moldes 

permanentes.  

Formas limitadas. 

Gesso, cimento, resinas, 

cera, chocolate. 

 

      Nas figuras 14 e 15 exemplos de moldes. 

 

              

Figura 14: 

moldes de borracha. 

Fonte:SILICASASSEL (2006)  
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     3.7 - Os cuidados na construção de um molde 

 

Para que os moldes possam cumprir com a sua função de 

transferir a sua forma, em negativo, para o material 

vertido em seu interior, com exatidão, os cuidados com sua 

construção devem ser extremos e adequados ao tipo de molde, 

ao processo escolhido e ao material a ser vazado.  

Os moldes construídos sobre modelos permanentes devem 

permitir a remoção do modelo de seu interior. Durante a sua 

construção, o modelo e o molde, não podem ter suas formas 

danificadas ou alteradas. Portanto, para que sua produção 

esteja correta, esse método de moldagem, deve levar em 

conta, basicamente, a geometria do modelo. Para que possam 

ser removidos com facilidade do modelo, os tasselos devem 

possuir ângulo de saída, não devendo agarrar, prender, ou, 

como se diz no jargão do moldador, “formar garra” sobre 

determinadas partes da forma modelada.  

Já os moldes construídos sobre um modelo perdido são 

de execução mais simples, uma vez que a remoção do modelo 

se dá por fusão ou calcinação. O exemplo mais próximo é o 

da cera perdida. Os cuidados na construção desse tipo de 

Figura 15: molde de gesso, construído sobre uma mão. 
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molde recaem sobre o perfeito envolvimento do modelo, a 

adequação do material do molde ao processo de moldagem e de 

fundição, bem como a colocação de um sistema de canais de 

alimentação e saída de gases, com condições hidráulicas 

eficientes, que permitam que o metal flua para dentro da 

cavidade, preenchendo-a completamente.  

Abaixo, na figura 16, o diagrama clarifica o que vem a 

ser ângulo de saída do molde, em relação ao modelo. Mostra 

como se deve dar forma à construção, durante a moldagem, de 

modo a evitar a formação de garras. 

 

 

 

      A área em preto indicada na figura se sobrepõe ao 

modelo, impedindo a remoção da seção do molde, formando a 

chamada “garra”. 

      Uma esfera perfeita pode ser moldada em duas peças, 

em um molde rígido, desde que a linha que divide a esfera 

Esfera 
perfeita 

Linha imaginária, dividindo o 
molde em duas metades iguais. 

Figura 16. Mecânica da moldagem com negativo rígido como gesso. 

Fonte: RICH, (1988, p.92) 
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ao meio não seja ultrapassada, dividindo o molde em duas 

metades iguais. Quando as linhas de sobreposição estão 

presentes, o molde em negativo deve geralmente ser 

constituído de três partes ou mais. 

 

      3.8 - Sistema de alimentação de um molde 

 

      Para que o líquido vazado tenha acesso a todas as 

cavidades do molde, é de vital importância a construção de 

um sistema de alimentação, formado por canais, que permita 

que o fluído vazado percorra e preencha, na totalidade, o 

espaço em negativo da forma desejada. Ao mesmo tempo esse 

sistema deve permitir a saída dos gases, eliminando a 

possibilidade geração de defeitos, durante o preenchimento 

do molde. A construção desses canais deve ser feita de modo 

otimizado, levando-se em consideração a geometria da peça e 

o entendimento dos princípios da dinâmica dos fluídos: 

vasos comunicantes e a equação de Bernoulli (ver anexos 1 e 

2). Como afirma Flinn (1963, pág.67.) “[...] são os dois 

importantes princípios da hidráulica elementar que podemos 

aplicar”. 

      Basicamente, o sistema de alimentação de um molde, na 

sua generalidade, deve permitir a distribuição do líquido 

vazado no interior da cavidade, a uma taxa de preenchimento 

apropriada, com o mínimo de turbulência, durante o 

preenchimento, de modo a evitar a inclusão ou aspiração de 

gases.  No caso do vazamento de metais, o sistema deve 

propiciar um fluxo constante do metal líquido, sem que haja 

uma perda significativa de temperatura e, por conseqüência, 

redução da fluidez, durante o percurso e preenchimento do 

molde. 

      De acordo com Flinn, (1963, p.190) “[...] o método da 

cera perdida permite o uso de um sistema de canais mais 

elaborado” Isto se dá em função do tipo de molde aplicado, 
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pelo modo em que o modelo em cera é construído e 

posteriormente eliminado do interior do molde. A construção 

de um modelo em cera permite a colocação de uma rede de 

canais de alimentação e de remoção dos gases de forma 

bastante livre, como mostra a figura 17, garantindo assim o 

completo preenchimento do molde. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Sistema de canais de abastecimento e saída de gases 

no processo da cera perdida. Maquete destinada ao estudo da 

fundição em um único vazamento, da estátua eqüestre de Luiz XIV, 

executado por Joseph Roger (1640-1649). Dimensões: 55,8 x 38,5 x 

120 cm. Este modelo de canais de abastecimento e saída dos gases 

serviu como estudo base para outras estátuas eqüestres. 

Fonte: MIDGLEY, (1986); BAUDRY, (2000). 
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      A lama refratária ou o gesso refratário, por terem 

consistência fluida no momento de sua aplicação na 

construção do molde, envolvem completamente o modelo em 

cera, facilitando a sua aplicação em peças com geometria 

complexa.  

Em seu texto, Rich (1988) sugere uma das 

possibilidades de elaboração de um sistema de canais de 

abastecimento e saídas de gases, no processo de cera 

perdida, para uma figura. A estrutura de canais em forma 

espinha de peixe, conforme esquema mostrado na figura 18, 

garante o fluxo do metal líquido vazado e a completa 

remoção dos gases. Nessa representação do molde para a 

fundição em cera perdida, os dutos e as saídas de gases 

estão espalhados para que sejam visualizados claramente. 

Por causa disso, o molde é mostrado com uma parede 

razoavelmente espessa. 

Na prática, porém os canais podem estar mais próximos 

e distribuídos de forma menos uniforme, colocados em função 

das necessidades de preenchimento e remoção de gases do 

espaço do modelo em negativo. Dessa forma é possível 

reduzir a espessura da parede do molde, possibilitando uma 

economia e otimização do sistema.     

Os itens da legenda abaixo se relacionam à figura 18 

da próxima página e descrevem as partes de um molde de 

fundição para a técnica da cera perdida: 

 

A - Esqueleto de metal;  B - Core C - Faceamento do modelo; 

D - Saída de gases do core;  E - Corpo do molde;  

F - Canal principal de entrada do metal líquido;  

G - Dutos que ramificam do canal principal, unindo ao 

modelo; H - Canais principais de retirada de gases da 

figura; I - Saídas de gases do core; J - Pequenos pinos que 

ancoram o core ao corpo do molde.     
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Figura 18: Sistema de canais de abastecimento e saída de 

gases, no processo da cera perdida. 

Fonte: RICH(1988) 
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  Já no sistema de modelagem em areia, em função da 

impossibilidade da remoção do modelo, sem a abertura do 

molde, o sistema de alimentação e canais de saída de gases 

deve estar sempre estruturado em planos (o plano que 

biparte o modelo e seus perpendiculares) e ter, em seu 

desenho, ângulo de saída como mostra o desenho das figuras 

19, 20, 21 e 22. 

 

             

Figura 19 

Figura 20 
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Na atualidade, boa parte da indústria de fundição 

determina, por meio de cálculos e simulação em softwares 

específicos, já mencionados anteriormente, o conjunto de 

canais do sistema de alimentação e saída de gases do molde. 

Isso ocorre, ainda na fase de projeto da construção do 

modelo, independente do processo de fundição que se 

utilize. Em prática de atelier, e mesmo em pequenas 

empresas de fundição, contudo, o dimensionamento dos canais 

é determinado empiricamente, com base na geometria da peça, 

Figura 22 

Figuras 19, 20, 21 e 22: Esquema de um sistema de alimentação em 

molde de areia.  

Fonte: RODRIGUES; VALLIM FILHO, 1989. 

 

Figura 21 
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no conhecimento prático e a partir de uma análise visual do 

modelo. 

 

     3.9 - O preenchimento do molde 

 

No texto de Kondik (1973), a classificação dos 

processos de fundição é dada pelo método utilizado para o 

preenchimento do molde. Esse método pode ser: por 

gravidade, com assistência de vácuo ou centrifugação. 

No preenchimento de um molde por gravidade, o que se 

dá em um breve espaço de tempo, o material vazado deve 

fluir para dentro da cavidade, e ocupá-la completamente e, 

assim, iniciar a mudança de fase. Da mesma forma, pode-se 

injetar os materiais para dentro do molde, através de 

equipamentos especiais, denominados de centrífugas ou 

injetoras, que são mais amplamente utilizadas na indústria 

de joalheria.  

 

     3.10 - Propriedades dos materiais vazados no 

interior do molde 

 

      As propriedades físicas dos materiais selecionados 

para o preenchimento de um molde devem ser conhecidas, 

tanto quanto as propriedades dos materiais utilizados na 

construção dos moldes e modelos.  Esse conhecimento torna 

possível a adequação e otimização dos projetos, na 

obtenção de peças através de moldes. Isso ocorre, na 

medida em que possibilita a previsão do resultado final 

do processo de fundição e das especificidades da peça 

obtida. 

      As mais importantes propriedades que os materiais a 

serem vazados devem apresentar são: 

- fluidez na fase líquida; 
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- solidificar, mudar de fase (líquido ou pastoso ↔ 

sólido), por variação de temperatura ou quimicamente; 

- resistência mecânica após solidificação; 

- Permitir uma estreita linha de interface entre a parede 

interna do molde com o material líquido vazado; 

- apresentar pouca variação de volume na mudança de fase; 

- ser um material termodinamicamente estável na fase 

sólida.  

       Na escultura e no design, as propriedades 

organolépticas dos materiais utilizados para preencher o 

molde também são importantes e determinadas em projeto. 

Os aspectos percebidos pelos sentidos, além da forma, 

atribuem características próprias a cada matéria e 

estabelecem conceitos que, por sua vez se relacionam aos 

conceitos físicos dos materiais. A produção em Arte tem 

muitas vezes como ponto de partida a observação destes 

conceitos. 

      No momento da história em que a primeira peça 

metá1ica foi obtida por acaso e laminada, o metal tornou-

se objeto de adorno e passou a ser valorizado em função 

de suas propriedades organolépticas, é quando surge o 

design em metal. A partir da modernidade, a arte incluiu 

em seu contexto a representação e a expressão, 

fundamentadas na atribuição de conceitos tecnológicos e 

científicos, como é visível nas esculturas futuristas de 

Umberto Boccioni (figura 23), ou, ainda, nas formas 

exatas de Constantin Brancusi (figuras 24 e 25).   
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 Figura 23: Escultura futurista de Umberto Boccioni.  

 Fonte: READ, 2003 

 

                

 

Figuras 24 e 25: Esculturas de Constantin Brancusi. 

Fonte: READ, 2003 
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     3.10.1 - Fluidez 

 

A mais importante propriedade de um material que vai 

ser vertido dentro de um molde, com o objetivo de permitir 

o completo preenchimento da cavidade, é a fluidez. Esta 

propriedade é definida, na prática de fundição, por Garcia 

(2001, p.316) como: “[...] a habilidade que o metal tem de 

preencher todas as cavidades internas do molde é 

denominada, na prática de fundição, de fluidez.” O conceito 

de fluidez pode ser estendido para todos os materiais que 

possam ser vazados na cavidade de um molde, como as ceras e 

as resinas, por exemplo. 

Ainda segundo Garcia (2001, p.319), na fundição a 

fluidez do metal líquido depende de: 

- “variáveis do metal: temperatura do metal líquido, 

viscosidade, calor latente, condutividade térmica, calor 

específico, densidade”; 

- “variáveis do molde e metal/molde: condutividade térmica, 

calor específico e densidade do molde, coeficiente de 

transferência de calor metal/molde”; 

- “variáveis do ensaio: altura da coluna de metal líquido e 

diâmetro do canal”.  

      “A adição de elementos de liga em metais puros 

geralmente diminui a fluidez, e esse aspecto da composição 

química juntamente com o superaquecimento do metal líquido 

são considerados os fatores que mais influenciam essa 

característica”. (GARCIA, p.319,2001) 

       A fluidez tem conceito contrário à viscosidade. 

Trata-se de uma característica que os materiais apresentam 

quando se encontram no estado líquido Essa característica 

limita a possibilidade de se produzir peças de espessuras 

muito finas, ou seja, quanto menor a fluidez, menor a 

possibilidade do completo preenchimento do molde, 

principalmente em seções estreitas. 
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Como afirma Flinn(1963, p.190,), “[...] em geral, a 

fluidez de uma liga estará em função do superaquecimento 

acima da linha liquidus, mas a inclinação da curva pode 

variar com a temperatura do molde e do material”. É o que 

pode ser lido no gráfico 2 que mostra um diagrama de fases. 

Ligas metálicas, quando estão na fase líquida, 

apresentam maior fluidez quanto mais perto da composição do 

eutético. 

As ligas Al-Si apresentam alta fluidez, caracterizando 

a ótima fundibilidade da liga, em peças com geometrias 

complexas.   

 

     3.10.2 - Superaquecimento e temperatura de vazamento 

 

Nas práticas de fundição, para que o metal no estado 

líquido possa escoar e preencher completamente os contornos 

geométricos do molde, tomando assim a forma que se pretende 

dar ao sólido, é necessário que o vazamento desse líquido 

ocorra a uma temperatura superior àquela que dá início à 

transformação de fase, a chamada “linha liquidus”. A 

diferença entre essa temperatura de vazamento e a 

temperatura de transformação de fase denomina-se 

superaquecimento, ou seja: superaquecimento é a temperatura 

de vazamento menos a temperatura de fusão do material 

vazado. ”Melhores resultados pode-se obter quando se 

superaquece o metal cerca de 10-20°C além de seu ponto de 

fusão” (Noticiário do cobre, setembro de 1970, nº 61). 

Grimwade (1997, P.7,) afirma em seu artigo “Metalurgia 

básica para ourives”, que “[...] as temperaturas 

recomendadas para vazamento de ligas de ouro quilatado são 

usualmente ao redor de 75°a 100°C acima da linha liquidus 

da liga”.  
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 Gráfico 2. Exemplo de um diagrama de fases em uma liga  

            binária. 

 

 

      A temperatura de vazamento também pode variar, em 

função da espessura das seções do molde, conforme mostra 

tabela abaixo. 

 

Tabela 3. Temperaturas de vazamento para ligas Cu-Sn-Zn-Pb, 

           em função da espessura da seção do molde. 

Fonte: Noticiário do Cobre, setembro de 1970, nº6. 

 

Cu-Sn-Zn-Pb 

Composição (%) 

Seção abaixo 

de 12mm 

Seção  

 12 - 40 mm 

Seção  acima 

de 40mm 

83/3/9/5 1180°C 1140°C 1100°C 

85/5/5/5 1200°C 1150°C 1120°C 

86/7/5/2 1200°C 1160°C 1120°C 

88/10/2 1200°C 1170°C 1130°C 
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     3.11 - Tipos de Moldes para fundição de metais 

 

Como já foi visto anteriormente, são muitos os tipos 

de moldes e processos existentes, para que se transfira a 

forma desejada para o metal. Nos subitens a seguir, são 

descritos os tipos de moldes para fundição de metais. 

 

     3.11.1 - Processos de fundição com Moldes em areia 

 

     Segundo Davies (1973, p.39), “[...] o método mais 

simples e antigo para formar o molde é socando a areia com 

mão”.  

A partir de um modelo permanente, construído em 

material resistente - como madeira, resina, metal - é feito 

o molde em areia. Para que seja possível a moldagem, o 

modelo deve possuir geometria relativamente simples no 

sentido de permitir a retirada do modelo, do interior do 

molde. Esta característica reduz, em muito, as 

possibilidades de obtenção de peças com geometria complexa.   

Economicamente, o molde de areia é o mais apropriado 

para a fundição de peças simples, já que com a utilização 

da técnica de macharia, possibilita uma boa diversidade de 

formas. Se a geometria do modelo for bastante complexa, 

contudo, a utilização de molde de areia torna-se inviável. 

A textura superficial da peça fica condicionada à textura 

da superfície do molde. Modelos com superfície texturada 

serão dificilmente desmoldados, sem o esboroamento da areia 

em detalhes finos. A moldagem deve ser feita de forma a 

possibilitar a retirada do modelo do interior do molde, 

para formar a cavidade. Portanto, as faces da peça sobre as 

quais se fará o molde devem ter ângulo de saída. 

De acordo com Ferreira (1999), os moldes em areia 

podem ser classificados, em função do tipo de aglomerante 
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utilizado: aglomerantes inorgânicos e aglomerantes 

orgânicos. Os processos que utilizam os aglomerantes 

inorgânicos são: areia verde e silicato de sódio/CO2. Os 

processos de fundição que utilizam os aglomerantes 

orgânicos são: processo Shell molding, com resinas de bases 

fenólicas, uréia ou melamina; processo de presa a frio com 

aglomerante furânico, fenólico ou fenólico curado por 

éster, Alkyd uretano, fenólico uretano, poliol uretano, 

epóxi-SO2 éster fenol, CO2 poliacrílico, “redset”; processo 

de presa a quente, com base em álcool furfurílico e ou 

fenol, uréia e formaldeído; processo “Cosworth”; processo 

ColShell; processo Zeus. 

Com moldes de areia, pode-se obter, ainda, peças 

metálicas, utilizando-se o processo de fundição por 

evaporação do modelo, método conhecido como espuma perdida 

ou lost foam. Este método consiste em construir um molde de 

areia sobre um modelo de poliestireno expandido (isopor). O 

vazamento do metal líquido superaquecido consome e ocupa o 

lugar do modelo. Esse método possibilita a obtenção de 

peças com geometria complexa.  

 

      3.11.2 - Processos de fundição com moldes de gesso 

 

      O processo de fundição com molde de gesso é bastante 

utilizado na obtenção de esculturas metálicas, pois admite 

a fundição de precisão, com superfícies lisas ou com 

detalhes e texturas finas. Os moldes de gesso permitem, por 

sua versatilidade, a construção de moldes sobre modelos 

permanentes e perdidos, variando-se a técnica de moldagem. 

Por sua baixa permeabilidade esses moldes necessitam de um 

bom sistema de canais de alimentação e de remoção de gases. 

É, conforme Ferreira (1999.p.95), um “[...] processo de 

fundição especializado para a produção de peças vazadas em 
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ligas de metais não ferrosos”, ou seja, ligas com ponto de 

fusão mais baixos.  

      Os moldes de gesso podem ser utilizados com modelos 

permanentes sólidos, permanentes flexíveis e, ainda, com 

modelo perdido. Em sua construção, usa-se uma mistura de 

gesso e água, acrescida de pós cerâmicos, que aumentam as 

condições refratárias. Após a moldagem e remoção do modelo, 

os moldes devem ser aquecidos a uma temperatura entre 160°C 

e 380°C, para a remoção total da água livre ou combinada 

quimicamente, por um período de até 72 horas. A umidade 

retida no molde gera defeito na peça fundida e pode 

ocasionar acidentes durante o vazamento do metal 

superaquecido, no interior do molde.  

      O desenvolvimento da aplicação de molde de gesso teve 

origem nas necessidades do processo da cera perdida. 

 

      3.11.3 - Processo de fundição com moldagem em Areia/ 

Cimento 

 

      É um processo de moldagem bastante parecido com o 

processo de moldagem em gesso; porém, utiliza cimento 

portland ou cimento refratário como aglomerante. 

 

     3.11.4 - Molde metálico ou coquilha - moldes 

permanentes 

 

     Os moldes metálicos, como já diz o nome, são moldes 

conformados em metal. São permanentes, o que permite uma 

grande tiragem. Geram peças com acabamento superficial 

muito bom e costuma ser classificado conforme o tipo de 

enchimento, podendo ser por gravidade ou por injeção (Die 

Casting e Squeeze Casting). Possibilitam rigor dimensional, 

peças bem definidas e com arestas bem vivas. São limitados 

no que se refere à geometria da peça fundida, pois o molde 
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deve permitir sua abertura para remoção da peça 

solidificada de seu interior. Por sua construção ter um 

custo elevado, este tipo de molde não é recomendado para 

pequenas tiragens. 

 

      3.11.5 - Processo Shaw  

 

      Trata-se de um processo de moldagem que permite 

produzir peças de precisão, com excelente acabamento 

superficial. O molde neste caso tem como característica 

fazer uso de um agente de gelificação, o que faz com que, 

em determinado momento apresente elasticidade, facilitando 

a remoção do modelo, na etapa de moldagem. É um processo 

complexo, que exige cuidado quanto à segurança contra 

explosões, assim como quanto a problemas ecológicos na 

eliminação de gases e resíduos tóxicos. (SHEN) 

 

     3.11.6 - Microfusão ou cera perdida 

 

A técnica da microfusão consiste na aplicação de um 

revestimento cerâmico, formando um molde em forma de casca, 

sobre uma matriz em cera (polímero). Em seguida a cera é 

fundida, sendo eliminada do interior do molde e deixando o 

vazio, onde será introduzido (vazado) o metal, no estado 

líquido.  

Este processo de fundição possibilita total liberdade 

de forma, na construção da matriz, em especial pelo método 

de retirar a cera (modelo) do interior do molde.  Por essa 

característica, a técnica da microfusão é amplamente 

utilizada na indústria de joalheria, na confecção de obras 

de arte e outros artefatos, como peças de precisão para 

armas, motores, turbinas e outras máquinas. 

  A técnica da cera perdida é um processo de 

fundição, que data de 4.000 anos a.C.. No antigo Egito e na 
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Mesopotâmia, foram usados rudimentos da técnica da cera 

perdida, para criar detalhadas e intrincadas peças de 

joalheria e esculturas. Outras civilizações - como a 

dinastia Han, da China; Reino de Benin, na África; e os 

Astecas pré-colombianos - empregaram técnicas similares. 

     A técnica da cera perdida pode ser obtida pelos 

métodos: direto ou indireto. É direto quando, a partir de 

um modelo executado diretamente em cera, um molde gera, ao 

final do processo, apenas um outro modelo idêntico. É 

indireto quando se tem um molde intermediário que reproduz 

o modelo em cera.  

    “O método da cera perdida permite o uso de um sistema 

de canais mais elaborado” (FLINN 1963 p.190), o que irá 

garantir o preenchimento do molde efetivamente, sem 

retenção de gases. 

 

       3.11.6.1 - Vantagens da cera perdida – Soluções 

tecnológicas 

 

      - Liberdade de projeto. Permite a produção de peças 

de geometrias altamente complexas, concebidas para as mais 

variadas aplicações.  

      - Desempenho. Peças com elevada performance mecânica, 

possibilitando ganhos de peso e aumento de vida útil.  

      - Acabamento. Elevado grau de acabamento superficial. 

Possibilita a eliminação de processos de usinagem, por 

atingir os níveis de tolerâncias dimensionais na peça 

bruta, denominado de "Near Net Shape". 

      - Otimização de Projetos. Permite redução no número 

de componentes de conjuntos.  

      - Ganhos de Custo. Custo final reduzido em relação 

aos processos convencionais.  
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      - Processo alternativo. Compete diretamente com os 

processos convencionais de forjamento, fundição, 

sinterizados e outros.  

 

      3.11.6.2 - As Ceras de Fundição 

 

      No processo de fundição por cera perdida, a cera tem 

papel fundamental, pois com ela que se formará o modelo, o 

qual cederá a sua forma ao metal. Nos processos 

industriais, quando as peças a serem obtidas devem ter 

precisão dimensional, é de fundamental importância que seja 

conhecida a reologia da cera utilizada e, que haja um 

controle severo da composição ideal da cera. Isso deve ser 

feito, para que não ocorram variações, nas dimensões 

desejadas das peças, ou que estas sejam desprezíveis. 

Usualmente, a microfusão permite um alto grau de precisão 

dimensional, “[...] com tolerâncias cotadas em 0,5% ou 

menos” como afirma Piwonka (2000).  

          As ceras de fundição utilizadas pela indústria 

são, normalmente formuladas a partir de: cera de abelha, 

cera microcristalina, parafina, breu e EVA. Em geral, no 

entanto, qualquer tipo de cera pode servir para os 

propósitos do artista na construção de um modelo, visto 

que a questão de precisão dimensional é irrelevante na 

maioria dos casos. A cera de carnaúba, comercializada para 

fins odontológicos sob o nome de “cera utilidades”, é 

bastante plástica, podendo ser facilmente modelada 

manualmente e a frio. Da mesma forma, um bloco de parafina 

ou cera de abelha pode ser esculpido, tornando-se um 

modelo utilizável, no processo da cera perdida, ou ainda 

simplesmente vazando-se cera líquida em um molde de gesso 

ou de silicone para obter-se o modelo em cera. 

      Além das ceras já mencionadas - parafina, cera de 

abelha e a cera utilidades de carnaúba - existem ceras com 
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diferentes composições, disponíveis no mercado, para a 

confecção de jóias e bijuterias. Essa diferenciação ocorre 

em função das propriedades desejadas e da técnica a ser 

utilizada na confecção do modelo em cera. Na indústria de 

joalheria, utilizam-se blocos de cera com características 

específicas para a obtenção dos modelos. Comercialmente as 

ceras são oferecidas com diferentes propriedades e cores 

são adotadas para identificá-las, conforme descrição do 

fabricante inserida abaixo.  

• Cera Azul – possui resistência regular, alta 

flexibilidade, boa para seções com paredes 

extremamente finas. Possibilita usinagem e polimento. 

• Cera Roxa – possui resistência média e alguma 

flexibilidade. Para uso geral na escultura. 

Possibilita usinagem e polimento. 

• Cera verde – boa resistência, não pode ser flexionada. 

Utilizada para formas muito intrincadas. Possibilita 

usinagem e polimento. 

• Cera vermelha (cera de carnaúba) – bastante plástica, 

permite modelagem a temperatura ambiente. Utilizada 

para moldes dentários e esculturas. Denominada 

comercialmente como “cera utilidades”.  

 

      No laboratório de fundição da UFRGS, foi desenvolvida 

uma composição de cera para microfusão, para ser utilizada 

em injetora de cera. Essa composição inclui percentuais de: 

cera de carnaúba, cera de abelha, cera microcristalina, 

parafina, breu e EVA. Constantemente, novos trabalhos estão 

sendo desenvolvidos, com o objetivo de aperfeiçoar o 

rendimento e a reciclabilidade das ceras de fundição, 

utilizadas pela indústria de fundição. 
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     3.11.6.3 - Propriedades das ceras de fundição 

  

      As ceras de fundição devem possuir as seguintes 

propriedades: 

- Fluidez - na injeção em moldes de borracha ou 

metálicos, as ceras devem fluir para dentro do molde 

completamente e facilmente; 

- Ponto de fusão entre 60ºC e 80ºC; 

- Solidificação uniforme; 

- Pouca variação de volume na mudança de fase. 

- Solidez e dureza – para após a solidificação, no 

manuseio, permitirem a formação de uma casca cerâmica 

sobre elas, com sucesso. 

     Portanto, o sucesso na relação molde / matriz design 

requer um detalhado entendimento das propriedades 

termofísicas dos modelos de cera desenvolvidos.   

 

      3.11.6.4 - A deceragem 

 

      A deceragem é a remoção por calor da totalidade da 

cera do interior do molde. Pode ser feita das seguintes 

maneiras: 

 

• Forno elétrico; 

• Auto/clave; 

• Forno microondas; 

• Outros fornos (diesel, gás, lenha). 

 

      A deceragem em forno elétrico é realizada a uma 

temperatura de 800ºC, para que volatilize toda a cera, não 

deixando, assim, nenhum resíduo no interior do molde. Para 

que não ocorram trincas na casca cerâmica, pela expansão da 

cera na deceragem, o forno é aquecido até a temperatura 
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indicada. Somente então, são introduzidos os moldes, o que 

faz com que a cera seja fundida muito rapidamente (método 

flash). A temperatura de deceragem também faz com que haja 

a calcinação do molde cerâmico, favorecendo, assim, a 

permeabilidade dos gases através da casca, ou seja, essa 

temperatura contribui para a porosidade do molde. 

      A deceragem em forno de microondas foi experimentada 

de forma empírica, em moldes de gesso e em moldes de casca 

cerâmica. Foram obtidos resultados satisfatórios, na 

maioria dos casos. A exceção ocorreu em moldes de gesso que 

apresentavam uma variação de secção muito grande, com 

modelos que possuiam grandes volumes de cera e canais muito 

finos. Este fato fez com que ao ser submetido a deceragem, 

o molde de gesso não suportasse a pressão interna e 

rompesse.  

  

     3.12 - Forma, precisão e qualidade superficial das 

peças 

 

     As peças metálicas são fabricadas, geralmente, a 

partir de um desenho. Devem obedecer ao projeto, sendo 

fieis quanto à forma, dimensões e acabamento superficial. É 

usual, em um projeto, constar as medidas de tolerância, o 

que definirá a precisão dimensional da peça. Segundo 

Gerling(1982, p.5)., “[...] uma peça tem suas medidas 

exatas quando suas dimensões coincidem com as cotas do 

desenho” A qualidade do acabamento superficial dependerá do 

tipo de utilização da peça.  

      Já na confecção de esculturas em metal, na medida em 

que as formas são mais livres, as questões de precisão 

dimensional deixam de ser tão importantes, salvo se o 

projeto da peça escultórica necessitar de precisão tal qual 

o projeto. 
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      A qualidade do acabamento superficial dependerá da 

vontade ou intenção do artista, cabendo-lhe a tarefa de 

definir o processo de obtenção da peça e, assim, determinar 

a qualidade superficial desejada. 

                                                

       

      3.13 - Possibilidade da ocorrência de defeitos na 

fundição 

 

� Transformações        Mudança de fase 

    Físico- químicas    Substituição de matéria 

 

      Os processos de fundição caracterizam-se por uma 

significativa quantidade de transformações físico-químicas 

dos materiais envolvidos. A possibilidade da ocorrência de 

defeitos pode ser gerada em diversos momentos destes 

processos. 

 

     3.13.1 - Possíveis Defeitos de Fundição 

 

      Os defeitos em uma peça fundida podem ser originados 

a partir dos seguintes itens: 

 - Defeitos na construção do modelo - todo o defeito que 

existir no modelo, será copiado pelo molde e, 

posteriormente, reproduzido na peça final; portanto, a 

exatidão do modelo é fundamental. 

- Defeitos na construção do molde - geram defeitos de má 

formação ou, até, impossibilitam a obtenção da peça final.  

- Defeito no preenchimento do molde. 

- Defeitos na solidificação. 

      Os defeitos gerados nos dois últimos itens podem ser:  

� trincas 

� inclusão de gases 
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� não preenchimento do molde por retenção de gases, por 

entupimento dos canais de abastecimento, baixa fluidez 

do metal líquido. 

� rechupes 

� juntas frias 

� segregação 

     No texto de Fernandes,J.;Fernandes,M. y Tovar,M (1974) 

são descritos os possíveis defeitos em peças fundidas e é 

explicado o que pode ser feito para evitá-los. Logo, nos 

processos de criação artística de escultura em metal, 

tendo-se o conhecimento de como se dão os defeitos, é 

possível se tirar proveito deles, induzindo-os, e assim 

conseguindo uma superfície desejada como porosidade, juntas 

frias, trincas, etc., se assim for o desejo do artista. 

 

      3.14 - As ligas metálicas 

 

      “Na teoria, pode-se fazer peças fundidas de qualquer 

formato, em uma liga de qualquer composição e através de 

qualquer um dos numerosos processos de fundição 

existentes”. (KONDIK, 1973 p.64) O que Kondic afirmava em 

1973, hoje pode ser ampliado, com informações sobre como se 

pode fazer isso. O conhecimento da técnica e dos materiais 

e a possibilidade de simulação permitem a obtenção de 

qualquer forma e com propriedades muito específicas. Mesmo 

na prática de atelier, e a princípio, todas as formas são 

possíveis de serem fundidas e têm como fator limitante 

apenas as questões relativas a dimensões e custos.  

      As propriedades físicas são importantes na fabricação 

de peças metálicas, que serão submetidas a esforço de 

trabalho. A escolha do metal se dá em função das 

características determinadas por essas propriedades. Já na 

confecção de esculturas metálicas, as propriedades 
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organolépticas são relevantes, visto que os aspectos 

visuais e tácteis determinam a materialidade e a valoração 

da peça. 

      Em síntese, todo elemento de liga adicionado a um 

metal puro altera as propriedades físicas do metal, pois 

altera a configuração da rede atômica, redesenhando a 

morfologia estrutural das ligações entre os átomos dos 

metais envolvidos. 

 

      3.14.1 - O cobre e suas ligas 

 

      O cobre foi o primeiro metal utilizado pelo homem, 

por volta do ano 8.000 a.C.. Ainda na Idade da Pedra, em 

data estimada como a partir de 3.500 a.C., foi 

desenvolvida a arte de fundir o cobre. Objetos datados de 

3.200 a.C., encontrados na Mesopotâmia comprovam que o 

cobre já vinha sendo laminado, revestindo relevos em 

madeira. Por volta do ano de 2.750 a.C., foram utilizados 

tubos de cobre feitos a partir de chapas dobradas. Em 

2.600 a.C. no Egito foi fundida em cobre pela técnica da 

cera perdida, uma escultura, retratando Pepi II, da 5ª 

dinastia. Essa peça se encontra hoje no museu do Cairo. 

Por volta de 2.700 a.C., na Mesopotâmia, chegou-se ao 

conhecimento do cobre ligado ao estanho, o que melhorava 

suas propriedades em algumas aplicações, dando início aí 

à Idade do Bronze. (Noticiário do cobre, Nº4, 1965). 

      O cobre e suas ligas tiveram papel determinante no 

desenvolvimento dos grandes impérios, atribuindo-lhes 

riqueza e poder. Após a Revolução Industrial, o metal teve 

multiplicada a sua aplicação, nos mais diversos campos e, 

em meados da década de 60 do século passado, seu consumo 

girava em torno de cinco milhões de toneladas por ano. 

(Noticiário do Cobre nº61, 1970). 
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      Ponto de fusão do cobre puro: 1083°C (VanVlack, 

apêndice d). 

 

      3.14.2 - O Ferro 

 
      A técnica de fundição do ferro teve início com os 

Hititas na Ásia menor, aproximadamente por volta do século 

XVII a.C.. Com o fim do Império Hitita, o conhecimento 

sobre as técnicas de utilização do ferro alastrou-se 

rapidamente. Em 1.200 a.C., a Ásia ocidental passara da 

Idade do Bronze para a Idade do Ferro e, em pouco tempo 

depois, esse conhecimento se estendeu à Europa. Foi com o 

surgimento dos altos-fornos que o material passou a ser 

utilizado para o fabrico de canhões, sinos, peças de forno 

e de chaminé e canalização de água. Com o aperfeiçoamento 

das técnicas de fundição e moldagem novas aplicações foram 

dadas ao metal. “A peça de ferro mais antiga que se tem 

notícia, é uma lâmina de foice, com 5.000 anos de 

existência” afirma Cavalcanti (1964). 

      Com a Revolução Industrial, a utilização do ferro 

teve crescimento vertiginoso e, a partir de 1830, o ferro 

fundido teve larga aplicação na construção civil, 

substituindo o bronze, o ferro forjado, a pedra e a 

madeira. O ferro fundido moldado tornou-se um componente 

maior das paisagens urbanas da Europa no século XIX, sendo 

que seu modelo foi disseminado pelo mundo inteiro. 

Contemporaneamente as esculturas em ferro fundido ocupam um 

lugar cada vez destacado e escultores se utilizam com maior 

propriedade do metal. 

      Segundo o Relatório do Seminário Internacional “Obras 

de Arte em Ferro – Técnicas de Conservação e Restauro”, 

ocorrido em 1997, no Rio de Janeiro, o ferro fundido 

cinzento deve ter entre 1450°C e 1500°C de temperatura, na 
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saída do cubilô. Na corrida nos moldes ela se reduz para 

1350°C – 1420°C. O ponto de fusão situa-se em 1150°C. 

      Ponto de fusão do ferro puro: 1539°C (VANVLACK, 

apêndice d). 

 

 
     3.14.3 - As Ligas de alumínio 

 

     O alumínio, por não se encontrar em estado nativo, tem 

história recente. Tendo origem no minério de Bauxita só foi 

isolado em 1824, sendo que a primeira obtenção do alumínio, 

por via química, aconteceu em 1854.  

     Hoje, as ligas do sistema Al-Si são muito utilizadas 

como ligas de fundição, para a fabricação de peças 

fundidas, como, por exemplo, pistões para motores de 

automóveis e aviões, aplicações arquitetônicas, objetos 

utilitários, de decoração e artísticos. O amplo uso das 

ligas Al-Si em aplicações na qual a qualidade da estrutura 

resultante da solidificação é tão importante (fundição e 

soldagem) está relacionado com as características que o seu 

principal elemento de liga, o silício, confere às ligas de 

alumínio. Nessas ligas o silício é usado em teores de até 

12 ou 13%. Ele aumenta a fluidez do alumínio líquido, 

fazendo com que, o mesmo flua melhor através das cavidades 

do molde de fundição, permitindo a obtenção de peças com 

formatos mais complexos. Também propicia a redução da 

contração durante o resfriamento, reduz a porosidade nas 

peças fundidas e o coeficiente de expansão térmica. A 

dureza das partículas de silício promove o aumento da 

resistência ao desgaste destas ligas. “O sistema Al-Si 

forma um eutético simples à temperatura de 580ºC para um 

teor de 12,5% de silício”.(INFOMET, 2007) 

      Ponto de fusão do alumínio puro: 660,2°C (VANVLACK, 

apêndice d).  
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      4 - METODOLOGIA 

 

      A metodologia de pesquisa foi determinada e 

desenvolvida, entremeando fundamentação teórica e a 

experimentação prática. Para ir ao encontro dos objetivos 

propostos, foram estabelecidos, de acordo com as 

necessidades previstas na realização do trabalho, os 

seguintes passos:  

- prática de fundição por microfusão e coquilha metálica; 

- realização de levantamento bibliográfico sobre 

processos de fundição, modelo, molde e materiais 

envolvidos;  

- visitas à Escola de Joalheria do SENAI, em Guaporé – 

RS, as indústrias de fundição Stamak, em Porto Alegre – 

RS, Plang, em Novo Hamburgo - RS e ao atelier de fundição 

Tanena, em Porto Alegre - RS; 

- seleção e construção de um conjunto de formas complexas 

para servirem como modelo nos experimentos realizados; 

- realização dos experimentos de fundição, a partir das 

formas complexas, anteriormente determinadas;  

- experimentação de diferentes processos de fundição, 

variando, quando possível, a dimensão da forma escolhida, 

o tipo de molde e o metal vazado;  

- montagem e organização de um atelier para a aplicação 

de técnicas de fundição – equipamentos e itens de 

segurança; 

- organização de uma tabela, com um resumo dos 

experimentos; 

- análise e discussão dos resultados. 
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      4.1 - Prática de fundição por microfusão e coquilha 

metálica.  

Para a primeira prática com o processo de fundição por 

microfusão, foi modelada, em cera de carnaúba (genérica e 

comercialmente denominada Cera Multi-uso), a caricatura de 

um peixe, forma que foi transferida para o bronze, pelo 

processo da microfusão( figuras 26 e 27).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: detalhe. 

 

Figura 26: peixe em bronze. 

Dimensões: 11 x 4 x 4,5 cm 
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O peixe modelado em cera deu lugar ao peixe de bronze 

(figura 26), permitindo, assim visualizar, sobre a 

superfície do bronze todas as marcas originais, impressas 

na cera - do modelado da forma às texturas de impressões 

digitais com total fidelidade (figura 27).  

      Em seguida, uma segunda experiência prática em 

processos de fundição, foi a criação e realização do 

troféu comemorativo ao 65° aniversário da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul.  

      O desenho do troféu criado determinava a utilização 

de dois metais, com cores diferentes. Foram, portanto, 

escolhidos o bronze e o alumínio. Por seus detalhes 

formais, ficou definido, em função da qualidade de 

acabamento superficial e detalhamento, que o troféu seria 

executado em uma combinação de processos de fundição - ou 

seja, uma parte por microfusão e outra parte por fundição 

em coquilha metálica, onde a chama microfundida em bronze 

seria engastada na base da pira em alumínio vazada na 

coquilha metálica. Foram executadas cento e vinte 

unidades. 

 

Figura 28: Vazamento de alumínio 

em coquilha metálica, durante a 

confecção do troféu. 
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      4.1.1 - A construção do troféu – O protótipo 

 
 
      O modelo foi construído em três partes, sendo elas: a 

base, a chama e a pira.  

      1- A base – o modelo da base foi executado em chapa 

de zinco gravado (clichet), utilizando-se o serviço de uma 

clicheria, com textura fina reticulada e com texto em alto 

relevo, no selo da universidade. Partindo-se desse modelo, 

foi executado um molde de borracha de silicone, para a sua 

reprodução em cera de fundição. 

      2- A chama – a chama foi modelada diretamente em cera 

odontológica à base de carnaúba. Posteriormente, foi feito 

 

Figura 29: Troféu realizado por ocasião do 65° aniversário da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em alumínio e bronze, 

medindo 15 x 8 x 7 cm. 

Peça de bronze 
engastada na peça 
em alumínio, em 
junta fria. 

Detalhes de textura 
fina, no selo da 
universidade. 
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um molde de silicone. A partir desse molde, a forma da 

chama foi obtida em resina de poliéster, dando origem a um 

novo modelo sólido, sobre o qual foi dado o acabamento 

superficial da peça, conforme desejado. A chama em resina 

com todos os detalhes de acabamento realizados, serviu de 

modelo para um novo molde de silicone, que foi utilizado 

para a seriação das peças em cera.  

      3- A pira - o modelo da pira foi inicialmente 

confeccionado em gesso, com as medidas exatas. 

Posteriormente, foi criado um molde metálico ou coquilha 

com base nas dimensões do modelo em gesso. Nesse molde foi 

vazado diretamente o alumínio engastando a chama de bronze 

como mostram as figuras 28 e 29. 

 

 

 
 
 Figura 30: Obtenção de peças em cera, a partir de um 

molde de borracha. 
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Figura 31: Cacho em cera, sendo 

banhado com lama de zirconita. 

Figura 32: Vazamento de 

bronze em molde casca, 

formando a base do troféu. 
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      4.2 - Fundição de precisão 

 

      O trabalho teórico teve como ponto de partida a 

realização de um levantamento bibliográfico sobre as 

técnicas de fundição, modelos e moldes, utilizadas em 

diversos setores da indústria metal mecânica e nos 

atelieres, onde se produzem esculturas em metal. Teve o 

foco centralizado nas técnicas de fundição de precisão.   

      Os conhecimentos aprendidos durante as disciplinas 

cursadas e suas respectivas bibliografias foram importantes 

e complementares, para um real entendimento do que se 

refere aos materiais e suas propriedades, processos 

técnicos metalúrgicos, definições, fenômenos e conceitos 

envolvidos na fundição de metais. 

  Com base nos conhecimentos obtidos, empiricamente, nas 

primeiras experiências práticas e nas referências 

bibliográficas levantadas, foi estabelecido o conjunto de 

técnicas de fundição a serem experimentadas, dando-se 

ênfase às que possibilitassem a produção de peças de 

geometria complexa e que pudessem ter sua aplicação em 

atelier de escultura, na obtenção de esculturas em metal 

por fundição. 

 

      4.3 - Seleção e construção de um conjunto de formas 

complexas, para servirem como modelo, nos experimentos 

realizados. 

 

      No início do trabalho, foi estabelecido, como 

objetivo, lançar vistas a uma metodologia de trabalho que 

contemplasse as necessidades da criação artística em 

escultura em metal. Nesse sentido, a diretiva principal 

estabelecida seria de o trabalho voltar-se às questões das 

peças com geometrias complexas. Então paralelamente ao 
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levantamento bibliográfico, partiu-se para a construção de 

um grupo de amostras, ou modelos escultóricos, com 

características formais adequadas à proposição referente à 

geometria das peças e que propiciassem a experimentação 

prática, em laboratório, das técnicas de fundição 

escolhidas.  

      Como amostras ou peças a serem obtidas por fundição, 

foram eleitas as seguintes formas escultóricas: dragão, 

figura humana de braços erguidos, apelidada de Pe.Marcelo, 

raios, dendrita homogênea, dendrita heterogênea, colcheia e 

insetos.  Com base nas formas escultóricas escolhidas, 

foram determinados os parâmetros de construção do molde, em 

função da forma do modelo e do processo de fundição 

utilizado – direto ou indireto. 

      Sempre que possível e em função da geometria da peça 

a ser moldada, foi estabelecida uma comparação entre 

diferentes tipos de moldes (areias, gesso refratário e lama 

refratária). Da mesma maneira, foram testadas diferentes 

ligas metálicas, para a mesma forma fundida, e observadas 

as características finas da peça fundida, como acabamento 

superficial, textura e completo preenchimento do molde nas 

extremidades, bem como pequenos detalhes.       

      No desenvolvimento dos experimentos práticos deste 

trabalho, foram utilizadas no preenchimento dos moldes, as 

seguintes ligas metálicas: alumínio silício; as ligas de 

cobre (bronze e latão); ferro fundido (fofo) e ferro 

nodular cinzento. 

      A escolha das ligas experimentadas, no preenchimento 

dos moldes, teve com base: a boa fluidez desses metais no 

estado líquido e as propriedades físicas e organolépticas 

de cada uma delas, após a solidificação. Pesa, também, o 

fato de estas serem as ligas mais amplamente utilizadas, 

tanto pela indústria, como pela arte, em esculturas 

metálicas fundidas. Isto ocorre justamente pelas 
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propriedades citadas anteriormente, nas referências 

bibliográficas. 

      Foram realizados, ainda, vários experimentos de 

fundição por cera perdida, partindo de modelos realizados 

por alunos do Curso de Artes Visuais desta universidade. As 

peças escultóricas, criadas por eles, foram fundidas em 

moldes cerâmicos de lama refratária ou gesso, e foram 

vazadas em bronze ou alumínio, por gravidade. 

 

      4.4 - Realização dos experimentos de fundição, a 

partir das formas complexas determinadas 

 

      Nesta etapa do trabalho, foram experimentados os 

seguintes processos de fundição:  

- cera perdida, com moldes de lama de zirconita e de gesso; 

- molde em areia verde. 

      Houve, em alguns casos, variação da dimensão e da 

forma escolhida, ao longo dos experimentos, bem como 

variação do tipo de molde e de metal vazado.  

 
      4.5 - Montagem e organização de um atelier, para a 

aplicação das técnicas de fundição 

 

      Para que fosse possível realizar parte dos objetivos 

deste trabalho, foram construídos, em atelier, dois fornos 

que viabilizaram o aquecimento dos moldes e a fusão dos 

metais envolvidos, nos processos de fundição. O primeiro 

forno, de dimensões maiores, foi construído com tijolos 

isolantes, amarrados com perfil metálico, na forma de uma 

caixa, medindo internamente 50x40x30 cm. O segundo forno 

construído não foi amarrado com perfis metálicos, sendo 

montado com tijolo isolante, empilhado e articulado de 

acordo com a necessidade, ficando assim, com dimensões 
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variáveis. A fonte de calor utilizada para o aquecimento 

dos fornos é gerada por maçaricos a gás de cozinha (GLP – 

botijões de 13 Kg).  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 34: Forno grande com tampa 

fechada, sendo aquecido com 

maçarico, fundindo carga de 

alumínio.  

Figura 35: Forno grande aberto, 

com cacho de fundição e 

cadinho, contendo carga de 

alumínio.  

Fonte de 
calor 
Maçarico 

Saída dos 
gases - 
Chaminé 

Figura 33: Corte longitudinal do forno.  
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Figura 36: Vista interna do 

forno, com cacho de fundição e 

cadinho com carga de alumínio.  

Figura 37: Detalhe do forno 

grande com maçarico.  

Figura 38: Forno pequeno, com 

maçarico fundindo carga de 

alumínio. 
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      Para a medição e controle da temperatura, no interior 

do forno, foi utilizado um termopar e um controlador 

universal de processos da marca Novus. A medição de 

temperatura foi tomada na atmosfera do forno e não na carga 

metálica fundida. Portanto, foi acrescido um intervalo de 

tempo de 20 minutos, antes da abertura do forno e remoção 

do cadinho com a carga líquida. Isso garantiu o vazamento 

do metal líquido a uma temperatura bem próxima da 

temperatura de superaquecimento recomendada.   

 

Figura 39: Detalhe do forno 

pequeno com maçarico.  

Figura 41: Controlador de 

processos para medição e 

controle da temperatura e 

termopar.  

Figura 40: Vista do forno 

pequeno aberto, com cadinho 

e carga de alumínio, em seu 

interior. 
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      Para a fusão das cargas metálicas, foi utilizado um 

cadinho de grafite. Recorreu-se, também, a pequenos 

cadinhos cerâmicos, para cargas inferiores a 300g de metal. 

 
 
      Na obtenção de peças fundidas em alumínio, foram 

colocados o molde e o cadinho com a carga metálica, no 

interior do forno e aquecidos a 750°C. Após manter o 

sistema nesta temperatura por 20 minutos, o maçarico foi 

desligado, o forno aberto, e o metal vazado no interior do 

molde, utilizando-se, é claro, ferramental apropriado e 

equipamento de segurança. Na obtenção de peças em bronze, 

os dois fornos são ativados. No forno maior foram colocados 

os moldes para serem aquecidos a 750°C. Enquanto isso, no 

forno menor, o cadinho com a carga metálica foi aquecido a 

1150°C. Atingidas e homogeneizadas as temperaturas, os 

maçaricos foram desligados; os fornos, abertos; e os 

moldes, vazados. 

      O espaço escolhido para a construção dos fornos 

constitui-se de um pequeno galpão com 16m2, com piso de 

cimento e apenas um dos lados fechado por parede, sendo 

bastante arejado e permitindo a eliminação dos gases 

gerados, durante o processo de fundição. Os demais 

equipamentos utilizados são: controlador de processos e 

termopar, cadinhos, tenazes e equipamentos de segurança. 

Figura 42: Cadinho de grafite, 

utilizado nos ensaios após vazamento 

de carga de alumínio. 
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      Nos processos de fundição, todos os passos devem ser 

ensaiados e testados, anteriormente ao aquecimento dos 

moldes e da carga. Deve-se planejar como e quem fará cada 

uma das atividades, durante o processo de fundição; a 

posição do cadinho no forno, como o cadinho será manipulado 

e com qual ferramenta. É necessário prever ainda, a posição 

do molde e verificar se está tudo adequado. Agindo-se 

assim, as eventuais dificuldades durante a realização da 

fundição, poderão ser detectadas e resolvidas. Desse modo, 

são evitados contratempos, que possam inviabilizar a 

fundição, e provocar defeitos nas peças fundidas ou, até 

mesmo, algum acidente.        

      Em atelier, foram aplicadas as técnicas de moldagem 

em gesso refratário (mistura de gesso pedra 60%, calcário 

28%, caulin 12% e uma pequena quantidade de grafite em pó, 

não incluído no cálculo dos percentuais de peso). A 

deceragem foi realizada em forno de microondas.   

 

      4.6 - Itens de segurança 

 

      Tendo em vista que os processos de fundição envolvem 

a manipulação de uma quantidade de energia relativamente 

alta, é importante ter-se sempre bastante cuidado com os 

itens de segurança. Na prática de fundição, são 

obrigatórios os seguintes equipamentos: capacete, viseira 

ou óculos de segurança, luvas com canos longos que cubram 

os braços, avental e perneiras de couro, botas ou sapato de 

couro, para proteger do calor intenso e de possíveis 

respingos ou contatos com materiais superaquecidos. 

      Deve-se observar também, que a área circundante aos 

fornos e ao local onde se efetuará o vazamento do metal 

líquido no molde deve estar completamente desobstruída, 

para que se evitem tropeços ou entraves. Os moldes devem 

ser vazados, preferencialmente, sobre uma base com fundo de 
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areia, para que, no caso de rompimento de um molde ou 

vazamento de metal líquido para fora do molde, este não 

escorra pelo chão, ficando retido na areia. 

       Os moldes de gesso devem estar completamente secos, 

quando for efetuado o vazamento do metal líquido, e em alta 

temperatura. A umidade no molde, além de gerar defeitos na 

peça, pode fazer com que haja uma explosão, pois a expansão 

dos gases aumentará muito a pressão interna.   

      O ambiente deve ser bem arejado e com boa exaustão, 

para remoção dos gases liberados nos processos de fundição. 

Extintores de incêndio são obrigatórios e devem ser 

mantidos em local de fácil acesso. É importante que seja 

feita a verificação prévia das condições de uso de todos os 

equipamentos, sempre ao se iniciar um processo de fundição.  
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      5 - Tabela de Experimentos e Resultados. 

 
      Nas páginas a seguir, apresenta-se uma tabela, onde 

estão colocados todos os experimentos práticos de 

fundição realizados, organizados de forma a sistematizar 

o estudo e formar o corpo de análise desta dissertação. 

Nela, consta o resumo dos seguintes dados sobre cada uma 

das peças realizadas em metal por fundição e com 

vazamento por gravidade: 

- imagens das peças;  

- dimensões (x,y,z)cm; 

- volume (V), em cm³; 

- área superficial (a), em cm²; 

- modulo V/a, que representa o grau de complexidade 

formal da peça; 

- processo de fundição, pelo qual a peça foi obtida; 

- tipo de molde, direto ou indireto; 

- metal vazado; 

- temperatura do molde; 

- temperatura de superaquecimento; 

- resultado final, quanto à apresentação de defeitos e 

origem dos defeitos; 

- dificuldades encontradas na obtenção da peça; 

- tipo de sistema de alimentação e canais aplicados. 

 

     O agrupamento destes dados, na forma de tabela, 

ilustra e quantifica, de maneira sintética, toda a 

produção prática realizada, contribuindo para uma 

posterior análise dos resultados.     
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Tabela 4 – Tabela de experimentos 

Experimentos 1 - peixe 

2 - troféu 
partes 1 e 3 
(base e 
chama) 

3 - Troféu parte 
2 (pira) 4 - dragão 

Imagens 

    

Dimensões (x,y,z em cm) 11x4x4,5 15x8x7 15x8x7 5x8,5x3 

Volume (v) 84cm³   10cm³ 

Área superficial (a) 80cm²   46,6cm² 

Módulo (v / a) 1,05   0,21 

Processo de 
fundição/moldagem microfusão microfusão 

coquilha 
metálica microfusão 

Tipo de molde 
casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

coquilha 
metálica casca cerâmica 

Processo direto/indireto 
processo 
direto 

processo 
indireto 

processo 
indireto processo direto 

Metal vazado bronze bronze alumínio bronze 

Superaquecimento   (°C) 1210°C 1210°C 740°C sem aferição 

Temperatura do molde 
(°C) 750°C 750°C 300°C sem aferição 

Resultado final 
peça sem 
defeito 

peças sem 
defeitos 

defeitos 
ocasionais por 
vazamento em 
coquilha fria 
(junta fria) peça sem defeito 

Dificuldades encontradas /  
origem e tipo de defeito X X 

defeitos 
ocasionais por 
vazamento em 
coquilha fria 
(junta fria) X 

sistema de alimentação 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único canal 
de ataque 

Canal de ataque, 
de distribuição e 
saída de gases 
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Experimentos 
5 - Pe. 
Marcelo 

6 - Pe. 
Marcelo 

6.1 - Pe. 
Marcelo 7 - Colcheia 

8- Dendrita 
grande 

Imagens 

     

dimensões (x,y,z 
em cm) 20x20x12 20x20x12 20x20x12 23,5x11,5x12 11,4x11,4x10,3 

volume (v) 362cm³ 20cm³ unit 362cm³ 88,6cm³ 90,18cm³ 

área superficial (a) 

1043,96cm²  
52,5cm² 
unidade 52,5cm² unit 1043,96cm² 132,63cm² 238,6cm² 

módulo (v / a) 0,35 0,38 0,35 0,67 0,37 

processo de 
fundição/moldagem microfusão microfusão microfusão 

moldagem 
em gesso microfusão 

tipo de molde 
casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica gesso 

casca 
cerâmica 

processo 
direto/indireto 

processo 
indireto 

processo 
indireto 

processo 
indireto 

processo 
direto 

processo 
indireto 

metal vazado ferro fundido alumínio alumínio alumínio alumínio 

superaquecimento   
(°C) 1360°C 750°C 750°C 640°C 740°C 

temperatura do 
molde (°C) 750°C 750°C 

temperatura 
ambiente 250°C 750°C 

Resultado final 
peças sem 
defeito 

peças sem 
defeito 

peças com 
defeito 

peça sem 
defeito 

peça sem 
defeito 

dificuldades 
encontradas / 
origem do defeito X X 

preenchimento 
incompleto por 
vazamento em 
molde frio X X 

sistema de 
alimentação 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 

Um único 
canal de 
ataque 
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Experimentos 
9- Dendrita 
pequena  

10- 
Dendrita 
palito 1 

11- 
Dendrita 
palito 2 12- Raios 1 13- Raios 2 14- Aranha 1 

Imagens 

      

dimensões (x,y,z em 
cm) 20x20x14 3x3x3,5 9,5x9,5x8 50x50x2,5  

sete 
módulos de 
67x10 x2 10x10x2,5 

volume (v) 18,8cm³  5,2 cm³ 824,07cm³ 381,12cm³  

área superficial (a) 85,21cm²  48,44cm² 1552,21cm² 618,2cm²  

módulo (v / a) 0,22  0,11 0,53 0,61  

processo de 
fundição/moldagem microfusão microfusão microfusão areia verde areia verde microfusão 

tipo de molde 
casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica areia verde areia verde 

casca 
cerâmica 

processo 
direto/indireto 

processo 
indireto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

metal vazado bronze alumínio alumínio alumínio 
ferro 
fundido alumínio 

superaquecimento   
(°C) 1200°C 750°C 750°C 750°C 1360°C 750°C 

temperatura do molde 
(°C) 750°C 750°C 750°C 

temperatura 
ambiente 

temperatura 
ambiente 750°C 

Resultado final 
peça sem 
defeito 

peça sem 
defeito  

peça sem 
defeito 

peça sem 
defeito 

peça com 
defeito 

dificuldades 
encontradas / origem 
do defeito X X  X X 

preechimento 
incompleto, 
vazamento 
com fluxo 
excessivo 

sistema de 
alimentação 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Canal de 
ataque e 
saída de 
gases 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 
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Experimentos 
15- 
Aranha 2 

16- Pe. 
Marcelo 17- Figura1 18 - Figura 2 

19 - 
Figura 3 

20 - 
Senhora 

Imagens 

      

dimensões (x,y,z 
em cm) 12x10x5,5 5,7x21x3,2 17x8x11 9x4,5x6 9x2,5x2 12x14x8 

volume (v)  81cm³ 112cm³  12cm³ 16cm³  372mc³ 

área superficial (a)  208cm² 275,2cm² 52,65cm² 45cm² 304cm² 

módulo (v / a)  0,39 0,41 0,23 0,36 1,22 

processo de 
fundição/moldagem microfusão areia verde cera perdida cera perdida 

cera 
perdida microfusão 

tipo de molde 
casca 
cerâmica areia verde 

molde de 
gesso 

molde de 
gesso 

molde 
de gesso 

casca 
cerâmica 

processo 
direto/indireto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

metal vazado bronze alumínio alumínio alumínio alumínio bronze 

superaquecimento   
(°C) 1150ºC 750°C 750° c 750° c 750°C 1220°C 

temperatura do 
molde (°C) 750ºC 

temperatura 
ambiente 180°C 180°C 180° c 750°C 

Resultado final 
Peça sem 
defeito 

peça com 
defeito 

peça com 
defeito 

peça com 
defeito 

peça 
sem 
defeito 

peça sem 
defeito 

dificuldades 
encontradas / 
origem do defeito  

excesso de 
rebarba, 
porosidade e 
esboroamento 
do molde. 

preenchimento 
incompleto, 
umidade no 
molde 

preenchimento 
incompleto; 
umidade no 
molde X X 

sistema de 
alimentação 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 

Um único 
canal de 
ataque 

Canal de ataque, 
de distribuição e 
saída de gases 

Um único 
canal de 
ataque 

Um 
único 
canal de 
ataque 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 
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Experimentos 
21- 
Abstrato 1 

22 - 
Abstrato 2 

23 - 
Abstrato 3 

24 sereia 
lafun 

25 figura 
patric 26 galinha 

Imagens 

    

 

 

dimensões (x,y,z 
em cm) 21x14,5x5 26,5x9,5x10 14x9,5x7   29,5x21x9,6 

volume (v) 119cm³ 138cm³ 60cm³ 432,6cm³  1022cm³ 

área superficial (a) 342,3cm² 505,29cm² 308,2cm² 464,3cm²   748cm² 

módulo (v / a) 0,35 0,27 0,19 0,93  1,37 

processo de 
fundição/moldagem microfusão microfusão microfusão microfusão microfusão microfusão 

tipo de molde 
casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

processo 
direto/indireto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

metal vazado alumínio alumínio bronze alumínio bronze alumínio 

superaquecimento   
(°C) 750°C 750°C 1220°C  sem registro 750°C 

temperatura do 
molde (°C) 750°C 750°C 750°C 750°C 750°C 750°C 

Resultado final 
peça sem 
defeito 

peça sem 
defeito 

peça sem 
defeito 

peça sem 
defeito 

peça com 
defeito 

peça sem 
defeito 

dificuldades 
encontradas / 
origem do defeito X X X X 

preenchimento 
incompleto; 
superaquecime
nto insuficiente X 

sistema de 
alimentação 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 
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Experimentos 
25 - figura 
Bruno 26- Vânia  27- Paulo 28- Paulo 

29- 
Platiplanto 
corpo 

30- peixe 
grande 

Imagens 

 

 

    

dimensões (x,y,z 
em cm) 27x6x8cm  7x7x3cm 

6,5x7,5x4,6
cm   

volume (v)  235,3cm³  43cm³ 64cm³   

área superficial (a) 390cm²  59,83cm² 121,75cm²   

módulo (v / a) 0,6  0,72 0,52   

processo de 
fundição/moldage
m microfusão microfusão microfusão microfusão microfusão microfusão 

tipo de molde 
casca 
cerâmica 

casca 
cerâmica 

molde de 
gesso 

molde de 
gesso 

molde de 
gesso 

molde de 
gesso 

processo 
direto/indireto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

processo 
direto 

metal vazado bronze cobre alumínio alumínio   

superaquecimento   
(°C)    750ºC 750ºC   

temperatura do 
molde (°C) 750°C 750°C 180°C 180°C   

Resultado final 
peça sem 
defeito 

peça com 
defeito 

peça sem 
defeito 

peça com 
defeito   

dificuldades 
encontradas / 
origem do defeito X 

turbulencia; 
posicionament
o do canal de 
ataque X 

textura 
indevida; 
umidade 
no molde   

sistema de 
alimentação 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 

Um único 
canal de 
ataque 

Um único 
canal de 
ataque 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 

Um único 
canal de 
ataque 
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Experimentos 

31- 
convexo 
com lua 

32- Pe. 
Marcelo 

Imagens 

  

dimensões (x,y,z em 
cm)   

volume (v)   

área superficial (a)   

módulo (v / a)   

processo de 
fundição/moldagem microfusão microfusão 

tipo de molde 
molde de 
gesso 

molde de 
gesso 

processo 
direto/indireto 

processo 
direto 

processo 
direto 

metal vazado   

superaquecimento   
(°C)   

temperatura do 
molde (°C)   

Resultado final   

dificuldades 
encontradas / origem 
do defeito   

sistema de 
alimentação 

Canal de 
ataque, de 
distribuição e 
saída de 
gases 

Um único 
canal de 
ataque 
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     5.1 - Experimento 1 - Os dragões 

A primeira proposta realizada foi a de uma escultura, tendo 

como referência um anel representando um dragão oriental. A 

principal condição seria que a peça modelada, com base na 

forma sugerida, tivesse características formais complexas. 

Foram, então, modeladas diretamente em cera a base de 

carnaúba (cera utilidades), duas pequenas esculturas, como 

mostram as Figuras 43 e 44.  

      As dificuldades encontravam-se nas seções finas e 

longas (pernas, rabo e dentes) e na colocação dos canais de 

ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43: Pequena escultura, modelada diretamente em cera de 

carnaúba.                               
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      Modeladas as duas figuras, partiu-se para uma segunda 

etapa, que envolveu o posicionamento dos canais de ataque e 

de saída de gases (Figuras 45, 46, 47 e 48) com o intuito 

de assegurar um completo preenchimento do molde. A etapa 

seguinte foi a construção da casca cerâmica sobre as peças 

em cera, aplicando-se o processo da microfusão ou cera 

perdida. 

Figura 44: Pequena escultura modelada diretamente em 

cera de carnaúba. 
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Figura 45: 

Peça com os canais de 

ataque e saída de gases. 

 
1 - Canais de saída dos 

gases. 
 
 2 - Canais de ataque. 

1 1 

2 

2 

2 2 

1 

2 

Figura 46: 

Peça com os canais de 

ataque e saída de gases. 

 
1 - Canais de saída dos 

gases. 
 
 2 - Canais de ataque. 

1 
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poça 

Canais para 
saída de gases 

Canal de ataque 

Figura 48: 

Figuras modeladas em cera com 

canais de ataque e de saída 

de gases. 

Figura 47: 

Outra possibilidade 
de construção dos 
canais. 

 
 1 - Canais de saída 

dos gases. 
 
 2 - Canais de 
ataque. 
 

1 

2 
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      O vazamento dessas peças foi feito em atelier, 

utilizando o bronze, como metal de preenchimento do molde. 

O metal foi fundido em cadinho cerâmico, utilizando-se, 

como fonte de calor, um maçarico e queima de gás de cozinha 

(GLP).  A temperatura de vazamento foi estimada em torno de 

1150°C, pois não houve medição da temperatura do banho 

líquido e sim, a temperatura da atmosfera do forno. O molde 

cerâmico foi aquecido a 750°C. As peças foram obtidas com 

sucesso e sem defeitos, com o molde sendo preenchido 

completamente, como mostram as Figuras 49, 50 e 51. 

 

 

Figura 49: Cabeça de 

dragão em bronze, com 

casca cerâmica sendo 

removida.  

Figura 50:  

Cabeça de dragão em bronze (detalhe). 
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      5.2 - Experimento 2 – Padre Marcelo 

  A figura apelidada de Padre Marcelo faz parte do 

objetivo de ter, entre os experimentos, a construção de um 

conjunto escultórico modular, com seriação ou tiragem bem 

elevada. 

      O fato de este trabalho possuir uma significância 

estética, formal e conceitual, possibilita relacionar o 

estudo das técnicas de Engenharia - no caso, a confecção de 

moldes e modelos, e, por fim, um processo de fundição - ao 

Figura 51: Dragão em bronze, reproduzindo exatamente a forma e 

a textura do dragão modelado em cera. 
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processo criativo e ao fazer artístico. Isto ocorre, na 

medida em que, a partir da utilização da técnica e da 

seriação da forma, podem-se estabelecer vários conceitos, 

como arte produto (condição pós-moderna), relacionando a 

repetição como modo de enfatizar, amplificar, reorganizar 

ou simplesmente compor, dispondo da forma, articulando em 

infinitas possibilidades e sentidos em um desdobramento 

plástico. 

       A figura original do Pe. Marcelo (Figura 52) foi 

modelada diretamente em cera odontológica à base de 

carnaúba. A partir dessa primeira forma modelada, foi 

construído um molde de borracha de silicone, o que 

propiciou uma grande tiragem de modelos em cera. Foi 

possível, também, uma grande tiragem de peças em resina de 

poliéster, misturada com pó de mármore e pigmentos. Com os 

modelos em cera, foram construídos os cachos para o 

processo de fundição por microfusão. As pequenas esculturas 

foram fundidas em ferro, bronze e alumínio. 

 

 

 Figura 52: Composição com grupo de figuras, sendo a figura à 

direita em bronze e as demais em resina de poliéster, com pó 

de mármore e pigmentos. 
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            No interior do molde de borracha de silicone, 

com a forma do Pe. Marcelo, foram vazados os seguintes 

materiais: cera no estado líquido, com temperaturas 

variando entre 80°C e 100°C; resina de poliéster e resina 

de poliéster cristal; resina de poliéster e resina de 

poliéster cristal, misturadas com diferentes concentrações 

de pó de mármore e pigmentos; e gesso. 

      Em função da grande quantidade de peças obtidas a 

partir de um mesmo molde, e de terem sido vazados, no 

interior desse molde de borracha, diferentes materiais, com 

diferentes viscosidades e com diferentes velocidades de 

vazamento, puderam ser verificadas algumas questões, no que 

diz respeito ao preenchimento do molde. Por analogia, esses 

aspectos observados podem ser comparados a outros modelos. 

Quando o vazamento, no interior do molde, era feito com o 

Figura 53: Cacho de Pe. Marcelo, em ferro fundido, obtido por 

microfusão, durante a remoção da casca cerâmica. 
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compósito formado por resina de poliéster e de pó de 

mármore, foi possível observar que, quanto maior a carga de 

pó de mármore, menor é a fluidez do material, assim como, 

quanto menor é a fluidez, menor deve ser a velocidade de 

vazamento. Percebe-se que a baixa fluidez do material 

vazado e a alta velocidade de vazamento geram maior número 

de defeitos, como retenção de bolhas de ar e não 

preenchimento completo do molde. Portanto, é necessário que 

se estabeleça uma vazão ideal, em função da fluidez do 

líquido vazado – quanto menor a fluidez, mais lentamente 

deve ser feito o vazamento. É pertinente, também, que se 

tenha cuidado com o tempo de trabalho, ou seja, o tempo que 

se tem para fazer o vazamento, sem pressa e sem o risco de 

já estar ativada a mudança de fase, o que irá produzir 

defeitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Cacho de fundição, com resto de casca cerâmica sobre 

ferro fundido, obtido por microfusão. 

Escultura intitulada “O muro das lamentações”. 20x20x12 cm. 
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Figura 55: Peça em alumínio, obtida por microfusão. 

Grupo de figuras medindo 20x20x12 cm. 

 

Figura 56: Peça em alumínio, obtida por microfusão. 

Grupo de figuras vista de topo, medindo 20x20x12 cm. 
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        Foi experimentada, também, a obtenção da pequena 

escultura intitulada de Pe. Marcelo, pelo método de 

moldagem em areia verde (Figura 57), com o intuito de 

comparar a peça obtida por este processo, com a peça obtida 

pelo processo da cera perdida (figura 58). A partir de um 

mesmo molde de borracha de silicone formou-se duas figuras, 

uma de resina de poliéster e uma outra em cera de fundição. 

Com uma figura formada em resina servindo como modelo, foi 

construído o molde e caixa de areia verde e vazado, 

posteriormente, em alumínio. Sobre a figura em cera foi 

construído o molde cerâmico, que depois de decerado, também 

foi vazado com alumínio. 

      Com base na observação das peças fundidas em molde de 

areia verde e por microfusão ou cera perdida, Figuras 46 e 

47 respectivamente, pode-se estabelecer comparações quanto 

ao processo e resultado final, o que permite afirmar que:  

- ainda que a forma escultórica não tenha uma geometria 

muito complexa, o processo em areia apresentou maior grau 

de dificuldade na moldagem, pois mesmo sendo feito 

cuidadosamente, houve pequenos esboroamentos da parede do 

molde, em alguns detalhes, durante a remoção do modelo do 

interior do molde, o que gerou defeito na peça fundida; 

verificou-se que a textura da areia se apresentou na peça 

fundida; a linha de rebarba ficou evidenciada na bipartição 

do molde em areia; a figura fundida em molde de areia 

apresenta precisão dimensional em menor grau; o processo de 

fundição por cera perdida não apresentou problemas na 

moldagem; a figura fundida pelo processo da cera perdida 

reproduz a textura do modelo em cera, apresenta precisão 

dimensional e foi obtida isenta de defeitos. 
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Figura 57: figura em 

alumínio, obtida pelo 

processo de moldagem em areia 

verde.  

Apresenta porosidade e menor 

precisão dimensional. 

Dimensões: 75 x 52 x 12 mm 

 

Figura 58: figura em alumínio, 

obtida pelo processo da cera 

perdida em molde de casca 

cerâmica; microfusão. 

Bom acabamento superficial e 

precisão dimensional. 

Dimensões: 75 x 52 x 12 mm 
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      5.3 - Experimento 3 – Colcheia 

  O experimento de fundição de uma peça com forma de 

colcheia teve como propósito experimentar o molde de gesso 

e foi realizado com a colaboração da Indústria de Fundição 

Stamak. Essa indústria disponibilizou o espaço físico, os 

equipamentos, bem como todo o material utilizado – gesso 

refratário e metal. 

      Uma maçaneta, na forma de uma colcheia, foi 

solicitada por uma escola de música e deveria ser montada 

com puxador de uma porta de vidro. As peças foram fundidas 

em alumínio, em molde de gesso e deveriam apresentar 

acabamento superficial polido. 

O modelo foi desenvolvido em madeira e massa epóxi (Figura 

59) e, em função do acabamento superficial desejado, optou-

se por utilizar um molde de gesso refratário, formulado e 

utilizado pela Indústria de Fundição Stamak. 

 

Figura 59: colcheia. 

Modelo em madeira e massa 

epóxi. 

Dimensões: 235 x 115 x 12 mm 
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      O método de moldagem em gesso, utilizado na obtenção 

da colcheia, por ser confeccionado a partir de um modelo 

permanente, foi feito de modo idêntico ao método de 

moldagem com areia verde. Isso significa que o molde foi 

construído de forma a permitir a remoção do modelo de seu 

interior. Na figura mostrada abaixo (Figura 60), está 

representada esquematicamente, uma seqüência de desenhos. 

Esta seqüência demonstra a maneira como o molde foi 

construído de forma bipartida, e como foi realizada a 

inserção dos canais de vazamento e saída de gases, 

possibilitando o processo de obtenção, por fundição, do par 

de colcheias. As maiores dificuldades eram garantir o 

completo preenchimento no volume cônico, evitar o rechupe 

na seção mais larga e posicionar o canal de ataque. 

                                                                               

 

 

                                            

1.                   2.                                  3. 

                                  b1   a   b2  

                                

 

                                                                         

             

   4.                          5. 

Figura 60: Esquema de molde bipartido, construído em gesso. 

1. Molde construído em duas partes sobre o modelo.  

Remoção do modelo 
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2. Abertura do molde e remoção do modelo.  

3. Molde aberto sem o modelo.  

4. As etapas 1,2 e 3 são repetidas, formando um novo molde, que 

são colocados firmemente juntos, com contato entre suas paredes.  

5. Entre os dois moldes, foi escavado, no gesso, um canal de 

ataque (a) e com brocas com as bitolas exatas, foram perfurados, 

no gesso, os canais de abastecimento e de saída de gases (b1 e 

b2). 

      Recomenda-se, para esse processo de moldagem em 

gesso, a utilização de uma mesa vibratória, durante a 

construção do molde. Isso é importante para que seja 

evitado o aprisionamento de bolhas de ar junto ao modelo. 

Na falta de uma mesa vibratória, é recomendado que seja 

aplicada uma fina camada de gesso, com pincel, sobre a 

superfície do modelo. Isso deve ser feito, com o mesmo 

propósito de assegurar a inexistência de vazios junto ao 

modelo. 

Após a moldagem, o bloco de gesso que forma o molde, foi 

seco em estufa a 180°C, por 24 horas. Para o vazamento do 

metal, o molde foi pré-aquecido a uma temperatura de 400°C, 

o que garantiu um preenchimento efetivo, aumentando a 

porosidade do molde e reduzindo a possibilidade de 

ocorrência de defeitos. A temperatura de vazamento foi de 

640°C e a liga vazada foi alumínio silício. 

     O acabamento superficial da peça vazada 

apresentou-se sem defeitos e com textura fina, tal qual o 

modelo. Notou-se que o gesso copia com fidelidade todos os 

detalhes de forma e textura do modelo. A remoção do molde 

de gesso foi bastante fácil, devido à baixa resistência 

mecânica do material. 
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Figuras 61 e 62: Par de colcheias em alumínio silício, unidas ao 

canal de ataque, fundidas em molde de gesso, com bom acabamento 

superficial.  

      5.4 - Experimento 4 – Dendrita grande. 

      O avanço da fase sólida sobre a fase líquida, durante 

a solidificação dos metais, é dado pela formação de 

dendritas ou estrutura denominada de dendrítica. As 

dendritas são estruturas ramificadas, justificando, assim, 

o seu nome. Trata-se de uma derivação da palavra dendros, 

que tem origem grega e significa árvore. 

      As dendritas possuem uma geometria peculiar bastante 

complexa. Houve nesse sentido, um elevado grau de 

dificuldade para representá-las em escala macroscópica. As 

dendritas realizadas em metal foram utilizadas com 
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aplicações didáticas e o processo de fundição aplicado foi 

o da microfusão.   

  A primeira dendrita foi modelada em plastilina (massa 

para modelar), medindo 144 x 144 x 103 mm, representando a 

nucleação heterogênea. A partir do modelo em plastilina foi 

construído um molde de borracha de silicone dividido em 

quatro partes. Essas partes foram previamente definidas 

para permitir a retirada do modelo em cera, de seu 

interior, e estruturadas por um contramolde de gesso. 

      Na obtenção dos modelos em cera, a maior dificuldade 

foi o total preenchimento do molde de borracha de silicone. 

Para que fosse possível o total preenchimento do molde, 

pela cera, foram adotados os seguintes procedimentos: 

aquecimento do molde a 80° C, para não reduzir a fluidez da 

cera; cuidados com a velocidade e o modo de vazamento, 

evitando o turbilhonamento e a formação de bolhas de ar; 

foram feitos pequenos cortes, nas paredes internas do 

molde, nos pontos críticos, onde havia retenção de bolhas 

de ar. Esses cortes funcionaram como canais para saída dos 

gases durante o vazamento de cera; colocação de talco sobre 

as superfícies de borracha das paredes internas do molde, 

para facilitar a saída dos gases durante o vazamento da 

cera. 

       Esses procedimentos solucionaram o aparecimento de 

defeitos, como juntas frias, quando o molde era vazado sem 

estar aquecido, e o não preenchimento do molde de borracha, 

por retenção de bolhas de ar.  

      Na Figura 63 pode-se observar o grau de complexidade 

da geometria da dendrita obtido em cera a partir de um 

molde de borracha. 
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      O próximo passo foi acrescentar às dendritas em cera 

um canal de ataque e realizar a construção da casca 

cerâmica para a microfusão. Após a deceragem, a peça foi 

vazada em alumínio.  Com a remoção da casca cerâmica, foi 

possível observar que a representação da dendrita não 

apresentava defeitos, e que a exata textura, obtida na 

cera, repetia-se no metal. Em função da maior porosidade e 

permeabilidade do molde cerâmico, em relação ao molde de 

borracha e da pressão metalostática, é possível afirmar que 

Figura 63: Dendrita em cera, obtida em molde de borracha de 

silicone. 

Dimensões: 114 x 114 x 103 mm 
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o preenchimento do molde cerâmico, com metal, se dá de 

maneira mais eficiente do que o preenchimento do molde de 

borracha com a cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5.5 - Experimento 5 – Dendrita pequena 

      O modelo da dendrita pequena foi construído da mesma 

forma que o modelo da dendrita grande, também modelado em 

plastilina. A partir do modelo, foi confeccionado o molde 

de borracha de silicone, para possibilitar a sua reprodução 

Figura 64: Dendrita microfundida em alumínio, com canal 

de ataque. 

Dimensões: 114 x 114 x 103 mm 
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em cera. Em sua construção, com base na moldagem da 

dendrita grande, feita anteriormente, foram colocados 

canais, nos pontos críticos da geometria da peça, para 

permitir a saída dos gases, durante o vazamento em cera. 

Esta segunda dendrita foi executada com uma redução de 

tamanho, de cerca de 10%, em relação à dendrita anterior. A 

redução de tamanho do modelo gerou um maior grau de 

dificuldade para completo preenchimento em cera, do molde 

de silicone, visto que houve uma significativa redução nas 

secções do modelo e, por conseqüência, do molde.  

      Enquanto na dendrita grande o vazamento da cera no 

interior do molde, podia ser feito facilmente, somente por 

gravidade, no molde pequeno o vazamento por gravidade 

gerava peças defeituosas, com o não preenchimento de muitos 

pontos do molde. Para que essas dificuldades fossem 

contornadas, foram adotadas as seguintes medidas: 

Vazamento por injeção. Foi adaptada uma seringa de injeção 

hipodérmica, com volume de 20ml, com uma agulha grossa 

(para animais de grande porte), que introduzida dentro no 

molde fazia a função de uma injetora de cera, garantindo um 

fluxo lento, ascendente e sem bolhas. 

Aquecimento de todo o sistema. O molde de borracha, a 

seringa, a agulha e a cera eram aquecidos a 80°C. Desse 

modo evitou-se a solidificação da cera, nos canais mais 

finos, e um entupimento que comprometesse o preenchimento 

nas extremidades do molde. 

Formulação da cera.  A formulação inicial da cera foi 

alterada, com a adição de uma maior parte de cera micro 

cristalina e parafina. Aumentou-se, assim, a fluidez da 

cera, no estado líquido, sendo que dessa forma o 

preenchimento do molde foi favorecido. 
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Utilização de talco. A colocação de talco entre as paredes 

do molde fez com que seu fechamento não fosse tão 

hermético, possibilitando a saída de gases. Nesse caso 

ocorreu um aumento da quantidade de rebarbas, o que ainda é 

preferível ao não preenchimento do molde.     

      Com a adoção dessas medidas, houve uma melhora 

significativa na obtenção das dendritas em cera; porém, 

mesmo com todos esses cuidados, uma boa parte das peças 

vazadas apresentava em suas extremidades, pontos sem 

preenchimento. Estes pontos foram corrigidos manualmente, 

posteriormente, com retoques na cera. 

      Na seqüência, foram montados os cachos em cera, com 

os canais de ataque e de distribuição, conforme mostram as 

Figuras 65 e 66. Posteriormente, foram realizados os banhos 

cerâmicos na construção do molde em casca. Os passos 

seguintes foram: a deceragem e o vazamento do metal. Neste 

evento, o metal escolhido foi o bronze. 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Cacho 

confeccionado em cera, 

apresentando as 

dendritas, o canal de 

ataque e os canais de 

distribuição. 

Dimensões: 20x20x14cm 
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      O aumento da dificuldade de preenchimento do molde de 

borracha de silicone, notada com a redução de tamanho do 

modelo, não ocorreu, quando do vazamento do metal no molde 

de casca cerâmica. Após a remoção da casca cerâmica, foi 

possível notar que o metal preencheu completamente o 

interior do molde, copiando fielmente os detalhes do modelo 

em cera. Assim sendo, esse fato permite que se conclua que 

as dificuldades encontradas no vazamento em cera são 

superiores às do vazamento em metal. Os fatores envolvidos 

determinantes dessa constatação foram: 

Porosidade do molde. A porosidade do molde cerâmico é maior 

do que a porosidade do molde de borracha (que, na verdade, 

é praticamente nula, salvo nas juntas, onde a fina camada 

de talco, entre as paredes dos tasselos, favorece a saída 

de gases, bem como nos canais próprios para tal). A 

Figura 66: Dendrita pequena, em cera.  

Detalhe da construção do cacho. 
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porosidade da casca cerâmica é potencializada com o seu 

preaquecimento, contribuindo para o preenchimento do molde.  

Pressão metalostática é fator decisivo no completo 

preenchimento do molde, na captura de detalhes finos, 

ângulos e texturas. A redução do diâmetro dos canais 

dificulta o fluxo da cera, no interior do molde de 

borracha. Esta, apesar de ter boa fluidez, tem massa 

reduzida, fazendo com que, em um vazamento por gravidade, a 

pressão exercida pelo líquido não seja suficiente, para que 

todos os detalhes do molde sejam preenchidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
      Com base na análise deste experimento, evidenciou-se 

que, para a obtenção de peças com uma geometria complexa e 

de pequenas dimensões - como peças de joalheria, por 

exemplo - é imprescindível a utilização de uma injetora de 

Figura 67: Cacho de dendritas em bronze, obtido por microfusão, 

durante a remoção da casca cerâmica. 
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cera. A quantidade de defeitos encontrados em peças 

injetadas em cera, na linha de produção, é bastante 

reduzida. 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

           
 
 
 
             
                  Dendrita 1 
 
 
 
 
 
 

Figura 68: Dimensões da dendrita grande.  

 144 mm 

   116 mm 

   59 mm 

103 
mm 

15 mm 12mm 8 mm 
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  Figura 69: Dimensões da dendrita pequena.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
            Dendrita 2 
 
 
 

    87mm 

 
   61 mm 

   33 mm 

52 
mm 
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      5.6 - Experimento 6 – Modelos em madeira – Dendritas 

construídas com palitos 

 

      Com base no artigo escrito por Patrícia Lyons, 

intitulado de Organic Casting (1997), (CORNWELL, 2006), que 

trata da utilização direta da forma vegetal ou animal, como 

modelo original, partiu-se para a experimentação da 

madeira, como matéria para a construção de um modelo 

perdido. De acordo com Patrícia Lyons, esse processo de 

fundição consiste em apropriar-se de uma forma vegetal ou 

animal e, sobre ela, construir um molde de material 

cerâmico refratário. Após a construção do molde cerâmico, 

em torno da forma orgânica escolhida, é promovida a 

calcinação do conjunto, reduzindo o modelo a cinzas e 

esvaziando o molde a ser preenchido com metal. 

      Neste novo experimento, com as pontas de palitos de 

madeira (de dentes e churrasquinho) foram construídas 

pequenas dendritas, onde as pontas ou braços dendríticos 

foram colados, um a um, dando corpo à forma espacial da 

dendrita. Para que a forma construída tivesse um acabamento 

mais perfeito, nas junções coladas, as dendritas foram 

aquecidas e mergulhadas em um banho de cera líquida, 

formando uma fina camada sobre a superfície e selando os 

pontos colados. 

      Com o propósito de averiguar a quantidade de cinzas 

geradas pela queima da madeira dos modelos e as 

possibilidades do aparecimento de defeitos, em função 

destas cinzas, foi calcinada em um cadinho, uma pequena 

quantidade da mesma madeira utilizada nos modelos. Para 

1,40g de madeira dos modelos, resultou, após a calcinação, 

0,04g de cinzas ou resíduo sólido. Esta quantidade de 

resíduo sólido foi considerada desprezível, não gerando 

defeitos nas peças fundidas. 



 104 

      Com esta técnica de construção com madeira, foram 

produzidas as seguintes peças: 

- dendritas de nucleação homogênea; 

- dendritas de nucleação homogênea, com braços 

dendríticos secundários; 

- dendritas de nucleação heterogênea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70: Dendrita de 

nucleação homogênea, em 

madeira, montada sobre 

canal de ataque em cera. 

Figura 71: Dendrita de nucleação homogênea, vazada em 

alumínio, com completo preenchimento do molde.  
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Figura 72: Dendrita de 

nucleação homogênea, 

montada em madeira com 

canais de ataque e 

massalotes em cera. 

Figura 74: Dendrita 

com nucleação 

heterogênea, 

microfundida em 

alumínio. 

Figura 73: dendrita com 

nucleação heterogênea, 

construída em madeira, em 

fase de formação da casca 

cerâmica. 
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A construção das cascas cerâmicas, sobre os modelos de 

madeira, foi feita da mesma maneira que as cascas dos 

experimentos anteriores. Após a construção das cascas, as 

peças foram calcinadas em forno a 750°C, quando, então, as 

dendritas foram vazadas em alumínio, por gravidade. 

     A remoção da casca cerâmica, no processo da 

microfusão, é usualmente feita por vibração ou choque 

mecânico. Isso faz com que o material cerâmico da casca 

seja fraturado, separando, assim, o molde da peça em seu 

interior, já solidificada. Neste processo, portanto, foi 

observado que, quanto mais delicada e frágil a peça obtida 

em metal, tanto mais difícil a remoção do molde ou casca 

cerâmica, visto que a vibração e o choque mecânico podem 

facilmente danificar a peça, no interior do molde. Na 

tentativa de remoção da casca, com a utilização de martelo 

e talhadeira, mesmo que o cuidado tenha sido extremo, 

partes das peças em metal, com seções mais finas se 

deformaram ou até se romperam.   

É sabida a existência de processos de remoção de casca 

cerâmica, através de banhos cáusticos, mas seus efeitos e 

dejetos são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e, 

por esta razão, esses meios foram descartados. 

Na tentativa de remoção da casca cerâmica, sem que 

houvesse prejuízo à peça vazada, experimentou-se a 

utilização de uma máquina de jato de água, com alta 

pressão. O teste de um equipamento de jato de água foi 

realizado nas dependências da loja de ferramental Comercial 

Luce, que, gentilmente cedeu o equipamento. Os resultados 

obtidos não foram satisfatórios, no que se refere ao tempo 

de produção, visto que a remoção do material cerâmico 

ocorreu muito lentamente. Por outro lado, pode-se 

considerar viável a utilização do jato de água, para cascas 

cerâmicas, uma vez que este processo não agride a 
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superfície do metal, preservando as suas características 

exatas. 

      Para a remoção das cascas das peças mais frágeis e de 

detalhes finos, foi utilizado o jato de areia. Esse 

processo tem um rendimento bastante razoável; porém, agride 

a superfície do metal, alterando suas características, como 

textura e brilho. Nas peças com geometria complexa, como as 

dendritas, também foram utilizados alicates (universal e de 

ponta fina), para trincar e remover partes da casca, em 

pontos de difícil acesso.                                              

 

      5.7 - Experimento 7 - As aranhas e outros insetos 

 

      Tendo ainda como ponto de partida o artigo de 

Patrícia Lyons(1997), referenciado anteriormente, que trata 

da construção de um molde cerâmico, em torno de formas 

orgânicas, foi experimentada a técnica, utilizando-se para 

tal, a forma da algumas aranhas e besouros. Levando-se em 

consideração o alto grau de complexidade dos modelos 

utilizados, os resultados desta experiência podem ser 

considerados satisfatórios somente em parte, para 

vazamentos por gravidade. Em alguns casos não ocorreu o 

completo preenchimento do molde, como se verificou no 

experimento com a aranha (Figura 75), que não teve 

preenchidos os finos canais que formavam as patas.   

 

  
 
 
 
 
      

 

 

 

Figura 75: Aranha montada 

sobre base de cera sendo 

preparada para o processo 

da microfusão.  
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     Tendo-se ainda, como referência, a forma da aranha, o 

ensaio foi repetido. Desta vez foi utilizada uma aranha, 

modelada em cera utilidades e com dimensões um pouco 

maiores (Figura 76). As longas pernas com seções estreitas 

caracterizam o alto grau de dificuldade de obtenção desta 

geometria. A colocação de canais individuais por pata, 

diferentemente da primeira tentativa, permitiu a saída dos 

gases facilitando o fluxo de metal líquido, garantindo o 

êxito na obtenção da peça (Figura 77). Também contribuiu de 

forma efetiva a boa pressão metalostática aplicado ao 

sistema ao final do vazamento. 

 

 
 
Figura 76: aranha em cera de carnaúba, 12 x 10 x 5,5 cm.  
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Figura 77: aranha em cera com os canais de ataque e saída 

de gases. 

 
 

 
 
Figura 78: Molde cerâmico preenchido com metal 
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Figura 79: aranha em bronze, 12 x 10 x 5,5 cm. 
 

             5.8 - Experimento 8 – Os Raios 

 
      Neste experimento, a forma do modelo utilizado foi a 

de um raio (Figura 80). Esta forma foi desenvolvida em 

molde de areia, objetivando um entendimento do processo de 

fundição em areia verde, propiciando uma avaliação visual 

das características da peça fundida, no que se refere a 

acabamento superficial, textura, fluidez e preenchimento do 

molde correlacionando com as mesmas características do 

molde de casca cerâmica na técnica de microfusão.  
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      Para tanto, foram vazadas duas formas, a partir da 

mesma carga em metal líquido, a forma de um raio, moldado 

em caixa de areia verde e um cacho em casca cerâmica com 

formas de Padre Marcelo. Os resultados destes ensaios foram 

confrontados como mostra a tabela 5. 

 

Tabela 5: tabela comparativa em ensaio com ferro fundido 

 Corrida A Corrida B  Corrida C 

Temperatura de 

vazamento 

1360°C 1320°C 1360°C 

Forma 1. Raio  

Tipo de molde  

 

Areia verde 

 

Areia verde 

 

Areia verde 

Temperatura de 

preaquecimento 

do molde 

Temperatura 

ambiente 

Temperatura 

ambiente 

Temperatura 

ambiente 

Forma 2. 

Pe. Marcelo 

Tipo de molde  

 

Casca cerâmica 

 

 

Casca cerâmica 

 

 

Casca cerâmica 

 

Temperatura de 

preaquecimento 

do molde 

700°C 700°C 700°C 

Resultado 

final 

Formas 1 e 2, 

com 

preenchimento 

completo do 

molde.  

Forma 1, com 

preenchimento 

completo; forma 

2 preenchimento 

incompleto do 

molde. 

Formas 1 e 2, 

com 

preenchimento 

completo do 

molde. 

 

      Com base nos ensaios descritos na tabela e com uma 

análise visual das peças obtidas, pode ser verificado que: 

as peças vazadas em molde cerâmico têm a textura fina, tal 

qual o modelo em cera, e as peças vazadas em molde de areia 

tendem a copiar a textura da areia; na corrida B, a 
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temperatura de vazamento mais baixa, ou com menor 

superaquecimento, fez com que o molde em casca não fosse 

completamente preenchido, enquanto que a boa porosidade do 

molde de areia permitiu o completo preenchimento da forma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Figura 80: Raios em ferro fundido e ferro nodular cinzento. 

Dimensões: 67 x 10 x 2cm 

Figura 81: Diferença de textura, no vazamento em molde de areia, 

para as ligas: a- ferro cinzento; b- ferro cinzento nodular.  

a 

b 
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        A peça com forma de raio foi originalmente modelada 

em argila. Sobre o modelo em argila, foi construído um 

molde de gesso. Posteriormente, a argila foi completamente 

removida do interior do molde. Aplicou-se uma camada de 

cera desmoldante nas paredes internas do molde de gesso e, 

finalmente, foi feito o seu preenchimento, com resina de 

poliéster e fibra de vidro moída, na proporção de 1:1. 

Formou-se, assim, o modelo final, em um material com 

resistência mecânica suficiente para suportar a compactação 

da areia, na utilização da técnica de moldagem e fundição 

por areia verde. 

      No processo de fundição por areia verde, ficou 

evidente a impossibilidade de obtenção de peças com 

geometria complexa. Isso decorre do fato de que é 

necessário abrir o molde, para que seja retirado o modelo 

de seu interior, formando, assim, a cavidade oca. Devido à 

simplicidade do método e do baixo custo, contudo, a técnica 

de fundição em areia é a mais largamente utilizada.  

 

 

Figura 82: 

Composição em forma 

de sol com raios em 

ferro fundido. 

90x90x5cm. 
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      5.9 - Experimento 9 – Raios 2 

 

      O experimento intitulado de raios 2 foi construído da 

mesma maneira que o experimento anterior, ou seja: a peça 

foi modelada em argila, moldada em gesso, dando origem ao 

modelo de resina de poliéster e pó de fibra de vidro. Sobre 

esse modelo, foi compactado o molde de areia verde, que, em 

seguida, foi vazado com alumínio, através de um único canal 

de ataque, posicionado bem ao centro da forma. Assim, foi 

demonstrada a boa fluidez do alumínio, que preencheu 

completamente o molde.   

 

                   

 
 

 
 
 
 

Figura 83: Os raios modelados em 
argila. 
Dimensões: 50 x 50 x 2,5 cm 

Figura 84: Os raios - modelo em resina. 
Dimensões: 50 x 50 x 2,5 cm 
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Figura 85: Os raios - peça final, 

fundida em alumínio, em molde de 

areia verde. 

Dimensões: 50 x 50 x 2,5 cm 
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      6 – Análise e discussão dos resultados  

 

      Em uma análise dos resultados considerando-se o 

objetivo inicial de investigar a possibilidade de realizar 

esculturas em metal, por fundição, usando tecnologia 

acessível, é possível dizer que esta meta foi atingida. 

Trinta e duas esculturas foram fundidas em ligas de ferro, 

alumínio e cobre. Os processos de fundição em molde 

metálico, molde em areia e por cera perdida foram 

aprendidos e aplicados. Em função das características já 

descritas, o processo de fundição por cera perdida foi o 

mais utilizado, na obtenção das peças escultóricas.  Ficou 

provado que o processo de fundição por microfusão ou cera 

perdida é a técnica mais apropriada para a obtenção de 

peças com geometria complexa, permitindo a total liberdade 

de forma do modelo. 

      A diversidade de modelos em cera experimentada 

possibilitou a variação do grau de complexidade das formas 

fundidas, como indicam os valores numéricos do módulo V/a. 

Essa mesma diversidade de formas propiciou, também, um rico 

conjunto de experiências, em prática de fundição. 

       Os resultados dos experimentos práticos mostram, 

ainda, quais foram as maiores dificuldades encontradas na 

realização das peças. Com a análise deles, é possível 

identificar quais, onde e por qual motivo, ocorrem os 

defeitos nas peças fundidas e, assim, propor soluções para 

as novas experiências. Fica evidente, também, o quanto se 

deve ser rigoroso no entendimento dos conceitos, na 

utilização das técnicas e materiais, ainda que, na maioria 

dos casos, o conhecimento seja aplicado de forma empírica.  

Na construção da série de figuras, apelidadas de Pe. 

Marcelo, foram utilizados dois diferentes tipos de 

moldes. O primeiro molde, em borracha de silicone, foi 
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construído a partir de uma peça modelada diretamente em 

cera. Em seu interior, foram vazados: cera no estado 

líquido (entre 80°C e 100°C); resina de poliéster pura, 

com pigmentos e com carga de pó de mármore. O segundo 

tipo de molde foi construído em lama de zirconita e 

chamote, depositados sobre um cacho ou árvore em cera 

sólida, de acordo com o processo da microfusão, nos quais 

foram, posteriormente vazados: alumínio, latão e ferro 

fundido. 

Com a possibilidade de análise da qualidade das 

peças solidificadas no interior dos dois tipos de molde, 

conseguiu-se estabelecer os parâmetros comuns a ambos os 

sistemas, para que se tenha a condição de um completo 

preenchimento do molde.   

Em uma comparação entre os dois sistemas, 

constituídos por molde de borracha de silicone, onde 

foram vazados, por gravidade, cera e resina, e molde 

cerâmico, onde foi vazado metal líquido, foi possível 

observar que: 

 

a) o projeto de construção de um molde adequado, no que 

se refere ao entendimento da mecânica dos fluídos, com 

dimensionamento correto dos canais de entrada do líquido 

e saída dos gases, é fundamental para um completo 

preenchimento do molde;  

 

b) quanto maior a quantidade de carga adicionada à 

resina, menor a fluidez e maior a dificuldade de 

preenchimento do molde: portanto, a fluidez é 

imprescindível para um completo preenchimento do molde em 

vazamento por gravidade; 

  



 118 

c) a porosidade do molde contribui com a eliminação dos 

gases, facilitando o preenchimento completo do mesmo; 

 

d) a cera deve estar na temperatura ideal para o 

vazamento em molde de borracha, da mesma forma que o 

metal deverá estar na temperatura correta para o 

preenchimento do molde cerâmico, logo a temperatura de 

vazamento é determinante para cada material; 

 e) pressão exercida pelo líquido, no interior do molde 

(quando se faz referência a metais fundidos diz-se 

pressão metalostática), deve ser suficiente para fazer 

com que o material vazado preencha todas as cavidades do 

molde;  

 

f) a velocidade de vazamento deve ser diretamente 

proporcional à fluidez do material vazado; 

 

g) quando líquidos que solidificam por redução de 

temperatura são vazados, o aquecimento do molde facilita 

o completo preenchimento, na medida em que facilita as 

condições de fluidez do líquido vazado. 

 

      Portanto, pode-se notar que todas as observações 

feitas a partir do preenchimento de um molde de borracha, 

sendo este preenchido por cera em estado líquido ou 

resina de poliéster, podem ser relacionadas aos moldes 

para fundição de metais. O grande diferencial, nos dois 

sistemas, é a pressão metalostática. Os metais são 

favorecidos no vazamento por gravidade. Apresentando uma 

massa maior, exerce uma maior pressão na interface 

metal/molde, comprimindo o GAP.  
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      No artigo intitulado “História do Cobre é História do 

Progresso”, publicado em Noticiário do Cobre (outubro 

1965), está dito que “peças perfeitas não podem ser 

fundidas por amadores”. Inicialmente é possível discordar 

desta afirmação, visto que se pode fundir uma chumbada de 

pescaria com um mínimo de conhecimento, de uma forma bem 

rudimentar e com resultados satisfatórios, simplesmente 

seguindo uma “receita”, ou experimentando. É interessante, 

porém, uma rápida reflexão, levando-se em consideração o 

gráfico 1 (p.16), que relaciona a complexidade ou grau de 

dificuldade de obtenção de uma determinada peça, com a 

quantidade de energia despendida. Pode-se afirmar nesse 

sentido, que: para que se possa obter uma peça metálica, 

por fundição, os conhecimentos técnicos e práticos devem 

aumentar, na medida em que se aumenta o grau de 

complexidade formal da peça. Assim sendo, a fundição de 

metais logo deixa de ser “coisa de amador”, passando a 

afirmação inicial a ser correta. 

    Com base na análise das experiências práticas de 

fundição, realizadas em laboratório e em atelier, quando 

foram fundidas peças metálicas, e nos fundamentos teóricos, 

conceituais e metodológicos, corroborados pela bibliografia 

consultada, ficou evidente que o parâmetro que determina a 

escolha do processo de fundição é a característica 

dimensional e formal do modelo. Logo, a escolha pelo 

processo de fundição ou técnica de moldagem (tipo de molde) 

a ser empregada é dada em função da geometria do modelo. 

      Para que se atinja o objetivo de construir uma peça 

metálica por fundição, com a forma desejada e isenta de 

defeitos, dois cuidados básicos devem ser tomados. O 

primeiro refere-se aos conhecimentos necessários, relativos 

às propriedades físico-químicas dos materiais envolvidos no 

processo. O conhecimento dessas propriedades permite a 

previsão do comportamento termodinâmico do sistema e seu 
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controle. O segundo cuidado é relacionado ao conhecimento 

técnico, que possibilita a manipulação de energia com 

eficiência e segurança, e a manipulação da matéria, com 

precisão. Portanto, se os rigores das técnicas de fundição 

forem observados, se forem utilizados o ferramental e o 

material apropriados, haverá êxito na realização de peças 

metálicas, obtidas por fundição. Isto ocorrerá, ainda que 

esta prática seja executada em ambiente rudimentar de 

atelier, onde os fatores limitantes serão as dimensões da 

peça e a quantidade de energia envolvida versus energia 

disponível no processo.       

      O conhecimento das técnicas de fundição permite sua 

utilização e, ao mesmo tempo, o exercício prático é 

fundamental para o real entendimento. O conhecimento das 

propriedades dos materiais, envolvidos nos processos de 

fundição, junto com a experimentação empírica, permite o 

aprimoramento das técnicas. Logo, buscando a relação 

interdisciplinar existente entre Arte e Engenharia, se 

percebe que, ambas propiciam o crescimento cognitivo, com 

base no fazer, aumentando o campo de conhecimento técnico 

científico, permite que sejam estabelecidos novos 

percursos de especulação em ciência e arte. 
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       7 - Conclusão 

 

      Ao término do trabalho, pode-se afirmar que o 

objetivo inicialmente proposto, de realizar esculturas em 

metal com geometria complexa, por fundição e com vazamento 

por gravidade, utilizando-se a técnica da cera perdida, foi 

atingido. Um bom número de esculturas em metal foi 

realizado com sucesso. 

      A metodologia aplicada permitiu o entendimento dos 

processos de fundição, possibilitou a formação de um banco 

de dados, utilizáveis como referência em estudos 

posteriores e como guia na realização de atividades 

práticas de fundição de esculturas. 

      O trabalho, com base nas atividades práticas de 

fundição, possibilitou também a proposição de métodos, 

técnicas e materiais para construção e preparação de 

modelos na aplicação do processo da microfusão ou cera 

perdida, na obtenção de peça única ou seriada. Demonstrou 

possibilidades de instalação de sistemas de canais de 

abastecimento e saída de gases, em função da geometria da 

peça e de construção de moldes para peças de geometria 

complexa, de acordo com os objetivos. Por fim, na análise 

dos resultados obtidos nos experimentos práticos 

realizados, conclui-se ser possível a execução de 

esculturas em metal com geometria complexa, obtidas por 

fundição, em ambiente de atelier. 
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      7.1 – Propostas para Trabalhos Futuros 

 

      Sugere-se, como proposta para trabalhos futuros, 

aprofundar a investigação sobre moldes de gesso e suas 

propriedades, na utilização da técnica da cera perdida, com 

o propósito de ajustar uma formulação do material e 

otimizar o processo de fundição em ambiente de atelier.    

Propõe-se também: o desenvolvimento de um trabalho focado 

na deceragem em forno de microondas, para moldes de gesso e 

lama; preparação de molde de lama para fundição de peças 

únicas e em pequena escala. 
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Anexo A 

O princípio dos vasos comunicantes.  

Um líquido atinge a mesma altura em todos os recipientes 

ficando com as superfícies livre num mesmo plano horizontal 

conforme mostra a figura abaixo.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 

 

Equação de Bernoulli. 

 

 

 

 

 

  

 

 

      A equação exprime a conservação de energia por 

unidade de massa ao longo de um filete do fluído em 

regime de escoamento, onde:  

V = velocidade do fluido ao longo do conduto;  

g = aceleração da gravidade;  

h = altura com relação a um referencial;  

p = pressão ao longo do conduto;  

ρ = densidade do fluido. 

 

 
 
 

  
    ½ V1² + gh1 + p1/ρ = ½ V2² + gh2 + p2/ρ 
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      10 – Apêndice 

 

      10.1 – Preenchimento de molde  

 

 

Figura 1: Foto do processo de animação de imagem em software 

Flash Player 8.0 

 

      10.2 - Visitas a Escola de Joalheria do SENAI em 

Guaporé RS, as indústrias de fundição Stamak e Plang e ao 

atelier de fundição do Tanena. 

 

      Nas visitas realizadas, foi possível verificar as 

reais condições de operacionalidade dos diversos sistemas 

de fundição, com diferentes processos e com propósitos 

distintos.  

      Na escola de joalheria do SENAI, foi possível 

vivenciar todo o processo da criação e reprodução de uma 
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jóia ou bijuteria, pelo processo da microfusão. Observou-

se desde a criação do modelo, passando pela construção de 

um molde de borracha; a reprodução do modelo, utilizando 

uma injetora de cera para preencher o molde; a construção 

de um cacho ou árvore de fundição, com as peças em cera; 

a construção do molde refratário; e o vazamento do metal, 

com assistência de vácuo.  

      Na indústria de fundição Plang, foi visto o sistema 

de moldagem em areia e o vazamento de peças de grande 

formato, em aço e ferro fundido.  

      Na indústria de fundição Stamak, a moldagem é 

realizada em gesso refratário, na confecção de moldes 

metálicos para a injeção em plástico, e as peças são 

vazadas em alumínio silício.  

      No atelier de fundição do Tanena, que funde na 

maioria das vezes peças escultóricas em bronze, foi vista 

a construção de um modelo em cera, a partir de um molde 

de gesso, e como são construídos os canais de ataque e 

saída dos gases, sobre esse mesmo modelo.  

      As visitas foram importantes, na medida em que 

possibilitaram o contato direto com alguns processos de 

fundição e materiais envolvidos, proporcionando o 

entendimento das técnicas vistas.     

    

      10.3 - A construção do troféu 
 

      Na construção do troféu com a forma do ícone 

adotado por essa universidade, representando a chama do 

conhecimento, participaram os professores: Carlos Frick 

Ferreira (Laboratório de Fundição - UFRGS) e José Antonio 

Giuliano (Instituto de Artes - UFRGS), os alunos de 

graduação em Engenharia Metalúrgica: Rafael Menke e Vitor 

Coral; os alunos de graduação em Artes Visuais: Rosana 

Conti Bones e Sérgio Pimentel, e os funcionários Régis 
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Fabiano do Amaral e José Vanderlei Feltrin, do 

Laboratório de Fundição (LAFUN) da UFRGS.  

 
      10.4 - Os experimentos realizados com os alunos de 

graduação em Artes Visuais da UFRGS – Docência na 

disciplina de Escultura em metal 

 

 
      Durante os período de 2004 a 2005, os alunos de 

graduação do curso de Artes Visuais da UFGRS, matriculados 

na disciplina de escultura em metal, realizaram um conjunto 

de esculturas sob a orientação do autor desta dissertação. 

O trabalho foi realizado, em parte, junto ao laboratório de 

fundição LAFUN UFRGS e, em outro momento, no atelier do 

autor.   As esculturas foram realizadas com a técnica da 

cera perdida, utilizando moldes de lama de zirconita e de 

gesso. Foram experimentadas a deceragem em forno elétrico e 

em forno de microondas. Os metais vazados por gravidade 

foram: o alumínio e o bronze. Os resultados dessas práticas 

foram acrescentados ao conjunto de experiências realizadas, 

estão listados na tabela geral e contribuíram para a 

análise dos resultados e conclusão.  
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      10.5 - Experimentos realizados com os alunos do curso 

de Design de jóias da ULBRA junto ao LAFUN - UFRGS 

 

 
 
Figura 2: Montagem de um cacho ou árvore em cera. 
 

  
 
Figura 3: Conjunto de anéis montados em cacho prontos para 
receberem o molde em  casca cerâmica. 
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Figura 4: Fundindo carga metálica em forno de indução. 
 

 

Figura 5: Cacho já preenchido 

com metal durante remoção da 

casca cerâmica. 
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Figura 6: Anel fundido em bronze obtido a partir de molde de 

gesso. 

 
       10.6 - Fundição na ULBRA com alunos dos cursos de 

Engenharia Mecânica e Artes Visuais – Experiências com 

molde de gesso. 

 

 

Figura 7: Fundição de 
carga de alumínio em 
forno à gás, para ser 
vazado em molde de 
gesso. 
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Figura 8: Atividade de fundição. Alumínio vazado em molde de 

gesso. 

 
      10.7 - Linhas de interface  

 

      Neste projeto de pesquisa com um cunho 

interdisciplinar, conforme foi proposto, teve desde o 

início - ainda que se tenha dado preferência às questões 

técnicas, das áreas da ciência, vinculados ao conhecimento 

técnico de Engenharia Metalúrgica e seus processos, 

tratando especificamente da atividade de fundição, por cera 

perdida – um olhar sobre o fazer por um viés contemporâneo 

do pensamento em Arte. As disciplinas de Ciência dos 

Materiais, Termodinâmica e o próprio fazer no 

desenvolvimento da técnica estabeleceram fronteiras com o 

pensamento em Arte, ficando assim evidente a interação 

entre as áreas de conhecimento. A visão sobre uma linha de 
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pensamento que entremeie Engenharia e Arte. Com uma visão 

historicista dos primórdios da Metalurgia até os dias de 

hoje é possível estabelecer estas linhas de evolução do 

pensamento de uma área alavancada na outra. Os pensamentos 

articulados entre Arte e Engenharia de Jean Bologne a 

Anisch Kapoor (FIGURAS 9, 10 e 11). 

 

  

   

Figuras 10 e 11: Escultura em aço Inox realizada por Anisch 

Kapoor. 

 

 

 

Figura 9: Escultura eqüestre 
realizada em bronze por Jean 
Bologne. 


