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RESUMO 

 

O processo de fundição pelo o método de cera perdida apresenta como 
características principais, o fino acabamento e precisão das tolerâncias dimensionais 
perfeitas, com o menor custo em usinagem, entre todos os processos de fundição 
convencionais. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão literária, sobre 
as vantagens e desvantagens no processo de fabricação de peças, utilizando o 
método de fundição por cera perdida. Pois limitações referentes ao tempo de 
trabalho durante o ciclo de produção, o desgaste humano durante à atividade 
laboral, o rigoroso controle das etapas envolvidas no processo, para garantir a 
precisão desejada, tornaram-se desafios a serem vencidos, para que o método de 
fundição por cera perdida, seja plenamente difundido e se desenvolva amplamente 
pelo o mundo. Para isso, conclui-se que é necessário a otimização do processo de 
produção, através de estudos na automação e robotização de algumas etapas do 
processo. Espera-se que havendo menores perdas durante o processo produtivo, 
seja possível custear insumos e mão-de-obra especializada. Pois um processo de 
conformação antigo como este, precisa de soluções práticas para se adequar às 
necessidades e competividade de um novo século. 
 
 

Palavras-chave: Fundição; Cera; Características; Precisão; Limitações. 

 

  



MONTEIRO DOS SANTOS, Anderson. Study of the casting process by the lost 
was methody and its limitations: 2018. Número total de folhas 33. Trabalho de 
Conclusão de Curso de Graduação em Mechanical Engineering – University Center 
Anhanguera – UNIAN, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

The casting process by the lost wax method has as its main characteristics the fine 
finish and precision of the perfect dimensional tolerances, with the lowest cost in 
machining, among all conventional casting processes. This paper aims to carry out a 
literary review on the advantages and disadvantages of the parts manufacturing 
process using the lost wax casting method. Because limitations on working time 
during the production cycle, human wear during the work activity, strict control of the 
stages involved in the process, to ensure the desired precision, have become 
challenges to be overcome, so that the casting method by lost wax, is fully diffused 
and is widely developed by the world. For this, it is concluded that it is necessary to 
optimize the production process, through studies in the automation and robotization 
of some stages of the process. It is expected that there being less losses during the 
production process, it is possible to pay for inputs and specialized labor. For an 
ancient conformation process like this needs practical solutions to suit the needs and 
competitiveness of a new century. 
 
 
Key-words: Casting; Wax; Characteristics; Precision; Limitations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na conformação dos metais para a produção de peças, o processo de 

fundição teve fundamental importância. A partir da mudança de estado do aço, pela 

fusão, tornou-se possível moldar a peça, com geometrias diversas, inclusive as 

complexas. Entre alguns tipos, destaca-se o processo de fundição por cera perdida, 

que foi o objeto desta pesquisa.  

A fundição por cera perdida também chamada de micro fusão ou ainda de 

fundição de precisão, revelou-se como um dos processos de conformação, por ser a 

fundição de maior precisão. Esta recebeu esse nome devido a cera, utilizada 

durante o processo, ser totalmente descartável. 

Pesquisas arqueológicas no Egito, indicaram indícios do século 4.000 A.C., 

de joias e esculturas feitas através do processo de fundição utilizando cera de 

abelha, carnaúba ou argila. Com a Revolução Industrial houve uma crescente 

utilização da técnica, principalmente na Europa, devido ao surgimento de inventos, 

como relógios, máquinas e próteses dentárias. Durante a Segunda Guerra Mundial 

era necessário produzir peças de material bélico, que oferecessem uma 

considerável resistência, melhor acabamento e grande precisão, produzidos em 

larga escala. A indústria metalúrgica contemporânea, a utilizou numa escala maior 

devido à necessidade de produzir geometrias complexas a baixo custo, estimulada 

pela a competividade e lucro da mesma. Porém poucos estudos foram 

desenvolvidos, na análise das vantagens e desvantagens do processo de fundição 

por cera perdida. A fundição por cera perdida é um processo de fabricação, com 

restrições na área industrial. 

O problema que norteou esta pesquisa foi: “Quais as limitações ocorridas no 

processo de fundição por cera perdida? ” A pesquisa em sua conclusão apresentou, 

a viabilidade do processo apesar das suas limitações, quando comparado com 

outros métodos de fundição. 

A pesquisa teve como objetivo principal a revisão de literatura sobre as 

vantagens e desvantagens do processo de fabricação de peças, pelo o método de 

fundição por cera perdida, através de consulta de títulos de autores consagrados no 

meio, mesmo considerando que este processo normalmente demanda de maior 

tempo para a sua produção, mão de obra especializada, custos elevados para a 

produção e limite de tamanho e peso da peça a ser fundida. Contudo foram 
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apontados, como objetivos secundários, o estudo dos conceitos de fundição por cera 

perdida e suas aplicações na indústria, as etapas envolvidas no processo de 

fabricação de peças por este método, assim como demonstradas as facilidades e 

dificuldades encontradas neste processo. Estas vantagens são atraentes para o 

processo produtivo da indústria, de acordo com o principal propósito dos processos 

da fundição, viabilizando sua escolha conforme às aspirações de aplicabilidade das 

peças fundidas. 

A construção do desenvolvimento e estruturação do trabalho foi conduzida 

pelo desenvolvimento teórico, realizado através da abordagem conceitual do tema e 

seleção de referências, que convergiram aos objetivos propostos nos livros técnicos 

e científicos, artigos científicos, monografias e dissertações publicadas por autores 

consagrados no ramo, de acordo com a literatura oferecida. Estes contribuíram para 

uma abordagem ampla, sobre o tema do ponto de vista teórico aplicados neste 

trabalho, os quais fundamentaram as conclusões apresentadas. 

 

 



 15

2. FUNDIÇÃO POR CERA PERDIDA E SUA APLICABILIDADE 

 

A fundição por cera perdida é uma das técnicas mais antiga, complexa e 

distintas da conformação dos metais, onde através de um modelo de peça, pré-

determinado, cria-se um molde de cera, o qual injeta-se o metal no estado líquido 

em altas temperaturas, até que o mesmo seja resfriado e solidificado, tomando o 

formato desejado (TOLEDO, 2006).  

Na Figura 1 é possível visualizar o processo utilizando moldes de silicone, 

através da fundição por cera perdida. 

 

Figura 1- Fundição por cera perdida, utilizando molde de silicone 

 
                 Fonte: He artjóias (2018). 

  

No caso da figura acima mostra-se, que a qualidade e eficiência das peças 

fundidas exigiram rigoroso controle das etapas com maquinário, equipamentos 

adequados e profissionais de reconhecida capacidade técnica, essenciais ao 

processo.  

Ainda segundo Bordin (2011), a cera é uma matéria-prima de extrema 

importância para o procedimento de fundição por micro fusão. Esta é uma lama 
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composta de partículas refratárias (pó de sílica), encontrada na argila, ou sílica de 

etila (SiO2), que se adiciona à aglomerante sílica coloidal. 

A Tabela 1 apresenta a proporção de pó de sílica e líquido usados na mistura 

para produção de cera refratária, na produção de próteses dentárias. 

 

Tabela 1 - Proporção de pó e líquido 

 
                                 Fonte: Suryadental (2016). 

 

O controle das proporções da tabela acima, influenciam a qualidade do 

fundido, devido à necessidade de manter as propriedades físicas e químicas da cera 

refratária. Apesar de existir moldes feitos com outros materiais, a escolha por cera é 

devido à suas características fundamentais, como refração, viscosidade, dureza, 

ponto de fusão, resistência, tenacidade, estabilidade dimensional e conveniência 

com quase todos os tipos de ligas metálicas (Machado 2001). 

A Figura 2 apresenta um tanque de cera, onde a peça a ser fundida sofreu 

uma série de banhos, durante a preparação. 

 

Figura 2 – Tanque de lama (cera) primeiro banho da árvore 

 
                                  Fonte: Cofava (2017). 
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Na figura 2 é apresentada uma peça, que após ser imersa na cera foi retirada, 

deixando escoar o excesso, por algum tempo, colocada para secagem, em seguida 

sendo repetida a etapa. Porém durante a deceragem este material é descartado, 

para obtenção da peça. Assim os moldes recebem-se a classificação de perdido ou 

permanente de acordo com sua reutilização em outro processo. 

A ourivesaria, joalheria e a odontologia foram os primeiros ramos da indústria 

à investirem nos moldes perdidos, através da fundição por cera perdida. Os quais 

fazem uso considerável dessa técnica, devido às exigências de qualidade, precisão, 

fino e minucioso detalhamento em suas peças.  

Na Figura 3 são apresentadas próteses dentárias, com tolerâncias precisas, 

geometria de contornos complexos e excelente acabamento. 

 

Figura 3 - Próteses feitas em fundição por cera perdida 

 
                              Fonte: Labpro (2016). 

 

Como foi mostrado na figura acima, os detalhes do acabamento, os finos 

contornos e as tolerâncias precisas, exigidos na confecção das próteses dentárias, 

foram os grandes atrativos, na opção de produção em fundição por cera perdida 

destas peças. A precisão e acabamentos das peças marcaram a linha do tempo 

deste processo, onde a evolução tornou-se notória. Para Araújo (2013), este 

processo surgiu no Egito antigo, na confecção de joias e esculturas. Com a 

revolução industrial foi implementada sua industrialização e na Segunda Grande 

Guerra ganhou-se respaldo na produção em escala. Nesse período existia-se a 

necessidade de produção de material bélico para navios e aeronaves, como pás de 

hélices, engrenagens, capazes de vencer as forças de atrito atuantes nos mesmos 

com eficácia, correspondendo às expectativas da engenharia no alcance do melhor 

desempenho. Nestes materiais são solicitados formatos complexos, acabamento 
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superficial e tolerância dimensional excelentes, os quais apenas conseguia-se com a 

fundição por precisão. 

Na Figura 4 apresenta peças mecânicas de formatos complexos com precisas 

tolerâncias, usadas no meio naval e aeroespacial. 

 

Figura 4 – Impulsor de turbo compressor de motores de aeronaves e navios 

 
Fonte: Poci (2017). 

 

Na Figura acima foi observado a viabilidade da aplicação do processo da 

fundição por cera perdida, em materiais de pesos e tamanho limitados, sendo 

alcançado a precisão nos contornos, a tolerância dimensional e resistência esperada 

nestes, viabilizando a produção em escala destas peças. A escolha da fundição por 

precisão, normalmente, deve-se à necessidade de produzir uma grande quantidade 

de peças iguais, com geometrias complexas e menores gastos com usinagem. E por 

isso cria-se um molde, para que a partir dele, haja essa produção sequencial das 

diversas peças (Mussato, 2014). 

Entretanto, a opção das empresas de fundidos, pela fundição por micro fusão, 

enfrenta as limitações do processo, para que haja desenvolvimento e difusão deste 

pelo o mundo. As restrições como elevação de custo, devido ao peso limitado por 

peça, capacidade de equipamentos disponíveis no mercado, controle rigoroso de 

todas as etapas do processo para garantir a precisão, tornam o processo oneroso. 

O atual desenvolvimento desse processo, foi difundido com ênfase na Europa 

e Ásia, principalmente em empresas como à alemã Zollern de transmissões 

mecânicas e a britânica Rolls-Royce automobilística, devido à otimização do 
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processo de produção. Nos Estados Unidos o processo de fundição por cera perdida 

representa metade da sua produção de peças para o setor armamentista e 

aeroespacial (Investment Casting Institute 2002), principalmente devido à produção 

de palhetas para turbinas e rotores. 

No Brasil a fundição por micro fusão ainda está em expansão, pois a 

Associação Brasileira de Fundição (ABIFA), estima que existam 30 empresas 

aderentes ao processo, 23 constam no Guia de Fundições (Guia ABIFA de 

Fundição, 2003) e dessas apenas 4 possuem certificações, de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo todas localizadas no sul e 

sudeste do país. Isso deve-se a alguns fatores, como escassez de mão de obra 

especializada, com baixo desenvolvimento tecnológico na substituição desta e custo 

elevado na produção em pequena escala, devido ao valor dos insumos e 

ferramentaria necessários à produção de peças. 

Contudo há expectativa de um crescimento significativo, pelo o interesse e 

desenvolvimento empresarial da fundição por cera perdida, devido às vantagens, 

que a fundição convencional não disponibiliza. 
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3.  ETAPAS DA FABRICAÇÃO DE PEÇAS NA FUNDIÇÃO POR CERA 

PERDIDA 

 

O processo de fabricação de peças por fundição pelo o método de cera 

perdida compreende doze etapas, dependendo das solicitações e das necessidades 

de cada projeto (MACHADO, 2001). A fase de conformação tem a seguinte 

sequência: Confecção do modelo de cera; Construção da árvore ou cachos de 

modelos parciais; Revestimento primário de cera; Estucagem; Revestimento 

secundário de material refratário (cascata de areia); Secagem das árvores ou 

cachos; Deceragem; Calcinação; Fusão e vazamento do metal ou liga metálica 

desejados; Desagregação da casca cerâmica; Acabamento e Inspeção (BIDWELL, 

H.T., 1997). 

A confecção do modelo de cera consiste na introdução de cera numa matriz, 

a qual será utilizada para a reprodução várias vezes. Estes modelos são unidos à 

canais ramificados (galhos), por onde o fundido escorre, constituindo a árvore ou 

cachos. De acordo com Ferreira (2007), este é submetido ao revestimento primário, 

que é a imersão em banho de lama refratária de fina viscosidade, sendo necessária 

à sustentação do cacho, por algum tempo, para o escorrimento do excesso de lama 

do conjunto.  

Este é levado à estucagem, que é a cobertura de material refratário composto 

de partículas finas. Na sequência sobre a árvore é aplicado um revestimento 

secundário (cascata de areia), igual ao material anterior, para conferir resistência à 

altas temperaturas do fundido, como mostrado na Figura 5. Posteriormente, esta é 

colocada para secagem em atmosfera controlada, como mostrada na Figura 6. 

 

 Figura 5– Revestimento secundário        Figura 6 – Secagem 

       
 Fonte: Cofava (2017).                             Fonte: Cofava (2017). 
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Após essas etapas, mostradas nas figuras acima, o revestimento adquire 

resistência suficiente para a árvore ser levada ao forno, dando início à etapa 

seguinte (HORTON, 1998). A deceragem é o descarte da cera do molde, com o 

aquecimento da árvore e submetendo esta à alta temperatura, ocasionando o 

derretimento da cera, conseguindo o molde ficar com a forma inicial do modelo de 

cera. Na calcinação, o cacho é colocado à temperatura de 1050ºc, aumentando a 

resistência da casca refratária do modelo e promovendo o descarte dos vestígios de 

cera remanescentes. 

Finalizando o processo é feito, o preenchimento do molde com o metal 

líquido, vazamento do metal fundido, como mostrado na Figura 7. Após o 

resfriamento, são realizadas as etapas finais, que são a desagregação da casca, 

acabamento e inspeção da peça, para possíveis correções através de usinagem. 

 

Figura 7– Preenchimento do molde com metal líquido fundido 

 
             Fonte: Mbgroup (2016). 

 

Na figura acima são apresentadas árvores com moldes de peças agrícolas, 

sendo preenchidas por metal líquido incandescente, acima da temperatura de fusão 

do mesmo. Segundo Mussato (2014), estas sequências de tarefas precisam de 

acompanhamento minucioso, para evitar falhas, desperdício e consequentemente 

prejuízo de material, mão-de-obra e tempo de produção. Na figura 8 é apresentado 

um resumo das etapas envolvidas no processo de fundição pelo o método de 

microfusão, para a fabricação de peças. 



 22

 

Figura 8 – Resumo das etapas do processo de fundição por microfusão 

 
Fonte: Rioinox (2018). 

 

Na figura acima foi revelado o método tradicional de fundição usando a cera e 

ferramentas práticas, como o molde, modelo, árvore e o forno. Apesar dos materiais 

e ferramentas envolvidas, a sequência de produção a ser usada no processo 

depende do tipo de metal ou liga metálica a ser fundida e da aplicabilidade das 

peças produzidas, ou seja, conforme o tipo de aço na fundição e sua aplicação é 

necessária à adaptação de outras técnicas ao processo. Entretanto a precisão do 

processo, depende da observação de vários fatores, que devem ser obedecidos 

(MACHADO, 2001). 

Nas peças de menor peso, maior ductilidade e contornos complexos, como 

joias e próteses dentárias, as quais são solicitadas excelentes acabamentos 

superficiais, são utilizadas o uso de câmaras de vácuo e vulcanizadoras de 

materiais. Na Figura 9 são apresentadas as etapas completas, da fabricação de 

anéis ou joias, por fundição pelo o método de cera pedida, onde é necessário o uso 

de injeção de cera a vácuo, com ferramentas e materiais especiais. 
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Figura 9 – Etapas da fundição de precisão, com injeção de cera a vácuo

 
Fonte: He artjóias (2018). 

 

Na figura acima é apresentado um processo de fabricação de joias, utilizando 

a confecção do molde de borracha vulcanizada e a fundição por cera perdida. Este 

processo viabiliza, a reprodução fiel de joias com contornos complexos, excelente 

precisão e custo relativamente pequeno. 

O processo de conformação da fundição pelo o método de cera perdida, 

começa a partir da criação do molde de borracha e vulcanização do protótipo. Na 

sequência, através da injetora é feita a introdução da cera nos moldes de borracha 

vulcanizada, nos quais são obtidas as peças para a construção da árvore de 

processo. Em seguida são iniciadas duas etapas minuciosas e precisas do processo, 

a soldagem das peças em cera na árvore de fundição e a preparação da cera de 

revestimento (Mussato, 2014). 

Na montagem da árvore de cera são necessários o ajuste do ângulo correto 

para às peças, o comprimento ideal do gito (cano ou galho da árvore, por onde 

escorre o aço fundido à preencher o modelo da peça), distância entre o caule e a 

peça e a altura efetiva da àrvore. E ainda, a pesagem e sua vedação completam 
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esta fase. Esta é imprecindível ao perfeito escorrimento e preenchimento do fundido, 

no modelo (JOIAS & DESIGN, 2014). 

O preparo do revestimento de cera também é de extrema relevância ao 

processo, pois a resistência à alta temperatura do aço fundido e os esforços durante 

o manuseio da árvore, depende do cálculo ideal de sua homogenização (HORTON, 

1998). Este preparo é realizado na espatuladora, onde árvore é submetida à vácuo, 

para o conjunto se adequar ao recebimento do fundido. 

A etapa seguinte é o desceramento, onde a árvore é submetida ao processo 

de retirada e descarte da cera, após a fundição do aço, no modelo. A seguir as 

peças são separadas da árvore, sendo solicitadas mínimos acabamentos, quando 

necessários, como branqueamento ou decapagem do metal e finalizações 

superficiais com lima, lixas e polimento. Pois o método de fundição por cera pedida, 

fornece às peças fabricadas um ótimo acabamento superficial e mínima usinagem 

(TOLEDO, 2006). 

A falta da observância minuciosa das etapas do processo de conformação por 

fundição pelo o método de cera perdida, acarreta risco à produção, que devem ser 

evitados, os quais podem prejudicar o acabamento final das peças fundidas.  

Entretanto a fundição por cera perdida tem como atrativo, a disponibilidade de 

variada capacidade de trabalho de aços e ligas, menores custos com moldes e ótima 

diminuição com os gastos em usinagem, os quais são disponibilizados por raros 

métodos de fundição convencional. 

 

 



 25

4. FACILIDADES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA FUNDIÇÃO PELO O 

MÉTODO DE CERA PERDIDA 

 

No estudo das limitações do processo de conformação por fundição pelo o 

método de cera perdida são apresentadas vantagens e desvantagens em relação a 

produção a nível industrial. Porém os motivos principais para à opção por este 

método, são a aplicabilidade e em especial as exigências requeridas pela a peça de 

trabalho (MORO; AURAS, 2007). Contudo existem fatores no processo produtivo 

que o tornam oneroso, os quais precisam ser observados. 

As principais vantagens do processo de fundição pelo o método de cera 

perdida são a possibilidade de confecionar peças de difíceis contornos e excelente 

tolerâncias dimencionais. Na Figura 10 é mostrada uma válvula de flange, utilizada 

em redes de vapor, onde são apresentadas algumas destas características. 

 

Figura 10 – Válvula de flange 

 
      Fonte: Lin chiao (2018). 

 

Na figura acima, foi apresentada uma válvula flange, fabricada pelo o 

processo de fundição por cera perdida, que apesar de curvas complexas na peça, foi 

possível fundir esta, com as dimensões de furos e cavidades, dentro das tolerâncias 

mínimas no próprio molde. Existem ainda outras vantagens deste processo, as quais 

concorrem com outros métodos de fundição convencional, que além do bom 

acabamento superficial, trabalha com a conformidade de qualquer metal ou liga 
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metálica fundida no processo de fabricação, o que minimiza a necessidade de 

usinagem na peça fabricada. Outra vantagem é a fidelização da peça copiada em 

relação ao artefato original moldado, pois o método dispensa a confecção de 

ângulos de saída na peça e permite a fabricação de peças sem costura ou linha de 

partição. E a fabricação de peças com espessuras mínimas de paredes, inferiores à 

alguns métodos de fundição (CPM INDUSTRIES, 2014). 

Algumas das desvantagens relevantes do método de fundição por cera 

perdida são: o descarte do molde, a limitação de peso e tamanho da peça para à 

conformação e um tempo de produção longo. Existe ainda um fator que pode ser 

convertido em vantagem ou desvantagem, que é o controle de rigoso das etapas 

envolvidas no processo de fabricação de peças. 

De acordo com Machado (2001), em peças que devido à sua aplicabilidade, 

são solicitadas formas, com contornos sinuosos e geometria complexa como joias, 

próteses dentárias e paletas de turbinas de aviões e navios, necessitam também de 

boa resistência mecânica, fatores estes que influenciam diretamente no 

desempenho da peça. Estes são obtidos pelo o controle da matéria-prima fundida, 

buscando atender às necessidades do meio, onde a peça é aplicada. 

A angulação da pá de hélice, quando projetada, deve ter a capacidade de 

deslocar a quantidade de massa de fluido suficiente, para a locomoção do meio, 

durante sua operação, sem sobrecarregar a máquina. A resistência mecânica 

também deve estar presente nas joias e próteses dentárias, contudo o valor de 

comercialização destas é influenciado, também por suas aparências e acabamentos 

(TOSIN, 2011). 

Sendo assim, são observados esses parâmetros, na opção pelo o método de 

fabricação destas. Portanto os moldes ou modelos permanentes de aço, como nos 

métodos de shell molding e areia verde, não disponibilizam com extrema precisão de 

realizar a mesma conformação, durante o processo de recebimento do aço ou liga 

metálica fundida (FERREIRA, 2007). 

A precisão das medidas de cada peça é outro fator importante, a ser 

considerado em um projeto eficiente. Estas peças precisam de tolerâncias 

dimensionais exatas, para evitar prejuízos e retrabalho. Uma prótese dentária com 

medidas desproporcionais à cavidade bucal do paciente, está condicionada à 

ocasionar problemas de saúde a este, como imperfeita mastigação e desnível de 

maxilar, ocasionando enxaquecas nos mesmos. Uma joia além de excelente 
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acabamento, também precisa de proporcionalidade de peso e tamanho, quanto ao 

seu uso, para adquirir valor de mercado satisfatório. As compressões sofridas pelas 

as palhetas das turbinas de aviões, aliadas as intempéries de funcionamento como 

umidade e calor, ficam sujeitas à deteriorar e comprometer o seu desempenho, a 

longo ou curto prazo, tendo como consequência acidentes. O Quadro 1 apresenta 

um resumo das principais características dos métodos de fundição e suas 

respectivas limitações. 

 

Quadro 1: Principais características dos métodos de fundição 

 AREIA 
VERDE 

SHELL 
MOLDING 

CERA 
PERDIDA 

MOLDE 
PERMANENTE 

INJEÇÃO 

Tolerância 
dimensional 

± 1,2 mm 
± 3,8 mm 

± 0,25 mm 
± 5      mm 

± 0,02 mm 
± 3,8   mm 

± 2,5 mm 
± 7,5 mm 

± 2,5 mm 
± 12,5 mm 

Custo 
relativo 
(grande 
quantidade) 

Baixo Médio alto Mais alto Baixo Mais baixo 

Custo 
relativo 
(pequena 
quantidade) 

Mais 
baixo Médio alto Médio  Alto Mais alto 

Peso 
fundido Ilimitado 250lb 100lb 100lb 75lb 

Espessura 
mínima 2,5 mm 2,5 mm 1,6 mm 3,2 mm 0,8 mm 

Acabamento 
superficial 
relativo 

Razoável 
bom Bom Bom Bom Melhor 

Facilidade 
de fundição 
de peça 
complexa 

Razoável Bom Melhor Razoável Bom 

Facilidade 
de alteração 
de projeto 

Melhor  Razoável Razoável Ruim Pior 

Ligas que 
podem ser 
fundidas 

Ilimitada Ilimitada Ilimitada Melhor base Al 
e Cu 

Melhor 
base Al 

Fonte: Adaptado de Moro e Auras (2007). 

 

Como foi observado no quadro acima, a fundição pelo o método de cera 

perdida, apresenta a melhor performance entre os processos de conformação, 

quando são pretendidas peças fundidas, com as menores tolerâncias dimensionais, 

(entre ±0,02 mm ±3,8 mm), e a melhor facilidade de fundição de peças complexas, 
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se comparado com os outros métodos. Destaca-se também, como a segunda menor 

espessura de paredes de material da peça (1,6 mm). Isto significa menores gastos 

com aço fundido na obteção da peça, sem a necessidade da criação de ângulos de 

saída e cantos vivos, nos modelos e peças. 

Ainda com relação ao quadro apresentado, cabe ressaltar também como 

desvantagens, sendo o processo que tem o mais alto custo relativo com a produção 

de grandes quantidades, quando relacionado a lotes e pesos variados. Segundo 

Moro e Auras (2007), o alto custo comparativo do processo é justificado, pelo o fato 

da alta tecnologia envolvida no processo produtivo, (fornos especiais e maquinários), 

a morosidade na confecção dos moldes, o rigoroso  controle das etapas envolvidas 

na conformação e a limitação da fundição de peças até 5 kilogramas. Pois em peças 

de pesos e tamanhos maiores, são exigidos elevados, investimentos tecnológicos 

para às suas produções. Como são mostrados nas Figuras 11 e 12, os 

equipamentos específicos à produção, os quais são essenciais à precisão esperada 

no processo de fundição por cera perdida. 

 

        Figura 11 – Máquina de injeção da cera    Figura 12 – Forno de deceragem 

           
Fonte: Aliexpress (2016).         Fonte: Pmc supplies (2017). 

 

Foi apresentado na figura 11  uma injetora de cera à vácuo, fundamental na 

precisão do preenchimento por completo do molde, este equipamento é importado e 

custa em média U$ 815,76. Na figura 12 foi mostrado um forno de alta temperatura , 

imprescidível à remoção da cera nos modelos, na aquisição da peça fundida, 

durante à deceragem/calcinação. Este também é de fabricação estrangeira, 
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custando em média U$ 549,95. Para peças de peso acima de 25 kilogramas e 

tamanho superior à 1 metro, são exigidos equipamentos maiores de alto custo, para 

o desenvolvimento do mesmo processo (CPM INDUSTRIES, 2014). 

Uma outra dificuldade é o descarte do molde, durante a deceragem e a 

calcinação. Nestas etapas são indispensáveis a quebra do molde de cera e a 

submissão da peça ao alto forno, para a remoção dos resíduos remanescentes, 

consequentemente a cera é descartada. Entretanto é necessário a confecção de 

outro molde, para dar continuidade às outras fundições. 

O controle rigoroso das etapas envolvidas neste processo de fundição pelo o 

método de cera perdida ao mesmo tempo que se apresenta como uma facilidade, 

mostrou-se também como uma dificuldade do processo de fabricação. Quando este 

é realizado, são alcançadas com exatidão as tolerâncias dimensionais e a 

minimização de erros durante a fundição, configurando assim uma vantagem. 

Entretanto este requer um longo tempo de produção e custo elevado, com 

mão de obra especializada, podendo ser considerado uma dificuldade, quando 

existir à necessidade de rapidez, no processo fabril de peças, principalmente se 

comparado com outros processos de fundições convencionais (TOSIN, 2011). 

Existem também problemas na fundição por cera perdida, relacionados à 

causas diversas. Estes podem ser burracos nas superfícies das peças, bolhas 

externas no molde de cera e estrias nos moldes. Os burracos nas superfícies das 

peças são ocasionados por cera ou revestimentos de má qualidade ou metal 

superaquecido, causando imperfeições nas peças. As bolhas externas no molde são 

causadas por fraca pressão de vácuo durante a injeção de cera no molde, a pouca 

quantidade de água adicionada na mistura do revetimento refratário e o batimento 

deficiente da lama refratária na espatuladora, por ocasião do seu preparo, ocorrendo 

à baixa diluição do material, componente do revestimento refratário. A ocorrência de 

estrias é provocada pelo o excesso de água adicionada à mistura da cera. Estas 

ocorrências, podem provocar maiores gastos com usinagem ou descarte das peças. 

Contudo pesquisas de desenvolvimento mostram, que são reduzidas estas 

dificuldades, as quais devido à viabilidade de custos, concorrem com outros métodos 

de fundição, viabilizando o processo a longo prazo. De acordo com Mussato (2014), 

a automação e a robotização do processo, no setor industrial, são alternativas 

importantes, no avanço da difusão deste método no mundo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi realizado um estudo das vantagens e desvantagens da 

fundição pelo o método de cera perdida, abordando seus conceitos e aplicabilidade 

na indústria, apontando as etapas envolvidas no processo de fabricação e 

demonstrando suas facilidades e dificuldades, com foco nas limitações aparentes.   

Foi observado que a fundição pelo o método de cera perdida, através dos 

seus conceitos de precisão, tolerância dimensional  e pricipalmente de complexidade 

de formas, tornou-se ao longo do tempo, um processo importante na fabricação de 

peças, de alguns ramos da indústria. Pois apesar dos custos elevados com insumos 

e mão de obra especializada, este concorreu com eficiência com os métodos de 

fundição convencional, nos requisitos exigidos na aplicação das peças fabricadas. 

A quantidade de etapas envolvidas, na fundição pelo o método de cera 

perdida, apresenta-se como desvantagem, quando comparado a outros métodos de 

fundição, devido ao tempo disponibilizado à suas conclusões. Porém o rigoroso 

controle no acompanhamento de realização destas, é recompensado com o 

resultado alcançado na precisão dos contornos complexos, tolerância dimensional e 

redução de usinagem necessária às peças. Portanto esta limitação é superada, 

restando assim, a observância do tipo de aço ou liga metálica a serem utilizados na 

fundição. Pois estes encarecem a fabricação, devido aos custos com mão de obra 

especializada e complexidade dos equipamentos envolvidos na produção. 

Então, foi concluído neste estudo da fundição pelo o método de cera perdida, 

que suas limitações são superadas, de acordo com a exigibilidade de aplicação das 

peças em cada projeto. Pois apesar da fundição por cera perdida ser um processo 

de conformação, utilizado há anos na fabricação e ter como principal vantagem a   

fundição de peças com contornos complexos, mais indicada entre todos os métodos 

disponíveis, ainda torna-se necessário o estudo da aplicação e o meio onde a peça 

é solicitada. A otimização do processo produtivo, através da automação e da 

robotização, disponibilizando maior controle efetivo das etapas envolvidas, reduz 

com eficácia, os custos com prejuízos. Portanto torna-se possível converter 

limitações em vantagens, através do avanço tecnológico da fundição pelo o método 

de cera perdida, tornando este mais atraente a todos os setores de fabricação de 

peças. 
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