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RESUMO 
 
 

Nas últimas três décadas e, hoje, estão sendo inseridos materiais compostos em diversas 
aplicações como aeroespaciais, biomédicas, automobilísticas, bem como na infraestrutura civil, 
os processos de manufatura com estes materiais são inúmeros, envolvendo técnicas de 
laminação, bobinagem, moldagem, usinagem, pultrusão. De um modo geral os materiais 
compostos apresentam propriedades físicas superiores aos materiais metálicos e poliméricos. 
Por serem formados por mais de uma categoria de materiais tem a capacidade de reunir num 
só material todas as qualidades dos componentes isolados, o que amplia a variedade de 
projetos em que podem ser aplicados. nesse estudo apresenta as características do processo 
em função da resistência à tração, de um cabo cilíndrico fabricado com material compósito por 
meio da técnica de pultrusão, a técnica de pultrusão que consiste num processo contínuo de 
puxamento de um material, que pode ser tecido de fibra de vidro ou de carbono, banhado em 
abundância em resina polimérica, através de um molde aquecido a uma determinada 
temperatura, de modo que o material vai tomando o formato do molde. Após a cura da resina o 
produto está praticamente acabado Dentre os parâmetros ou fatores que influenciam no 
processo de pultrusão, destacam-se: a temperatura do molde; a velocidade de tração do 
material, o tipo de resina, o tipo de material matriz e a formulação da resina. Para essa 
caracterização utiliza-se a técnica de planejamento de experimentos pelo método de 
planejamento axial, sendo a otimização do processo, o ajuste dos fatores de velocidade e 
temperatura em seus valores ótimos que maximizam assim a produtividade e as propriedades 
mecânicas simultaneamente. demonstrando que a tensão de ruptura do material ensaiado é 
afetada pela temperatura do molde, pela velocidade de tração do material e também pela 
interação entre a temperatura e a velocidade. Contudo, verifica-se que a influência da 
temperatura é mais acentuada que a velocidade ou a interação entre esses fatores. Realizou-
se um planejamento fatorial 2² com ponto central e pontos axiais. Verificou-se que o modelo de 
regressão de segunda ordem determinado é convexo para o novo domínio dos fatores. Todo o 
modelo de regressão tem como parâmetros o coeficiente linear, a velocidade de tração e a 
temperatura do molde em primeira ordem e a temperatura do molde em segunda ordem. Foi 
possível identificar o melhor ponto de operação do processo, onde os fatores são dispostos, de 
forma a ordenar os dados obtidos, e criar curvas para visualizar as influencias dos fatores com 
a tensão de ruptura adequando o processo.  


