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1 I	TRODUÇÃO 

O processo de moldagem por transferência de resina (RTM – Resin Transfer 

Molding) consiste na produção de peças a partir da injeção de uma resina polimérica em 

um molde fechado e metálico. 

Neste tipo de processo de moldagem líquida, um reforço fibroso é colocado no 

interior do molde, que será impregnado por uma resina. Segundo Schmidt et al. (2007), 

a moldagem envolve a injeção de uma resina líquida pré-catalisada em um molde 

fechado contendo o reforço fibroso seco, e a subseqüente cura dessa resina. Para uma 

moldagem bem sucedida é necessário que o ar residual do meio fibroso seja totalmente 

eliminado. No entanto, defeitos nos componentes moldados podem ocorrer, por 

exemplo, devido à impregnação parcial do reforço ou à formação de micro-vazios 

durante o estágio de infiltração. 

 Em determinadas situações é necessário que o compósito tenha determinadas 

características a fim de que se possa ter melhor performance do material produzido. 

Nestes casos o RTM multicamadas se apresenta como uma alternativa ao RTM 

convencional. Nesse processo, camadas com meios porosos distintos (porosidade, 

permeabilidade, material, etc.) são adicionadas no interior da matriz tornando a peça 

final um “sanduíche” com diferentes camadas de reforço. Neste processo podem ser 

utilizadas duas ou mais camadas de reforços fibrosos. 

2 METODOLOGIA 

Segundo Souza (2008), o modelo matemático mais utilizado para descrever o 

avanço da resina dentro do molde no processo de RTM basea-se na Lei de Darcy: 
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K��
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onde V� é a velocidade de escoamento da resina [m/s],  a viscosidade do fluído [Pa s], 

K�� o tensor de permeabilidade do meio poroso, 	  a pressão. 

Neste trabalho é proposto um modelo numérico que utiliza o aplicativo 

FLUENT, código geral de CFD (Computational Fluid Dynamics) para a modelagem 

numérica do RTM. A solução obtida é comparada com dados experimentais e com 

resultados obtidos com o aplicativo PAM-RTM, que é específico para o estudo 

numérico de RTM. 



 No presente trabalho os modelos numéricos desenvolvidos são baseados no 

trabalho de Souza et al. (2008) e Ribeiro et al. (2007) . Os dados experimentais para 

validação dos resultados numéricos foram fornecidos pela equipe do LAPOL 

(Laboratório de Polímeros
1
) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 

de acordo com o trabalho de Schimidt et al. (2007). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Num primeiro momento foi realizado o estudo de um caso com uma camada a 

fim de validar a solução obtida pelo FLUENT em comparação com o PAM-RTM e os 

dados experimentais. 

Para esse primeiro caso foi utilizado um molde retangular (Fig. 1), onde a 

discretização do domínio computacional foi feita com tetraedros. Os resultados para a 

posição da linha de frente de avanço da resina no interior do molde em função do tempo 

e os dados da injeção podem ser vistos na Fig. 2.a: 

 
 

 Observa-se que há um erro de 0.94% entre os resultados do FLUENT e os 

Experimentais e 5.03%  entre o FLUENT e o PAM-RTM o que evidencia uma boa 

concordância entre os resultados obtidos pelo modelo desenvolvido no FLUENT. 

Num segundo momento foi estudado um problema de multicamadas no mesmo 

molde descrito anteriormente, porém com a diferença que nesse caso a altura foi 

dividida em duas camadas de alturas iguais. Os dados podem ser vistos na Fig. 2.b: 
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Figura 2 – Geometria do Molde (mm) 

inlet  

Molde (Meio Poroso) outlet 



Figura 2.a – Resultados Caso 1 camada Figura 2.b – Resultados Caso 

Multicamadas 

  

Observa-se que há um erro de 7.51% entre os resultados do FLUENT e os 

Experimentais, demonstrando assim que o modelo numérico desenvolvido no FLUENT 

foi capaz de resolver esse problema de RTM Multicamadas. 
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