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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é descrever detalhadamente o processo de desenvolvimento e 

fabricação de conexões hidráulicas para aplicação em linhas de basculamento de cabines de 

caminhões, desde o pré-projeto, passando pela confecção de desenhos, cotações e 

fornecimento. Este desenvolvimento foi planejado devido ao interesse da Eaton Corporation 

– Hydraulics Group em competir no mercado neste tipo de aplicação, anteriormente 

dominado pela concorrência. Procedimentos padrão da companhia foram executados até o 

estágio final de fornecimento ser alcançado. Além disso, o ano de execução do projeto foi 

marcado por uma crise no setor automotivo e a participação em novos nichos do mercado 

tornou-se uma necessidade. Contou-se, também, com o apoio e respaldo das equipes de 

Engenharia da Eaton dos Estados Unidos, da Índia e da China (cidades de Aurora, Pune 

Xangai, respectivamente). Como resultado deste desenvolvimento existem novos part 

numbers no portfólio da empresa, que passou a contar com novas conexões e um novo tipo de 

adaptador, até então desconhecidos. Desta forma e Eaton conquista mais espaço com 

aplicações em basculamento de cabines e os clientes podem contar com um fornecedor 

alternativo e já homologado. Em termos financeiros, a nova oportunidade promete gerar 

receitas de US$800.000,00 até US$1.3000.000,00 de dólares anuais nos próximos anos de 

fornecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Basculamento de cabines de caminhões. Desenvolvimento de 

conexões hidráulicas. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this thesis is to describe in details the development and manufacturing of 

hydraulic fittings for application in truck's cabin tilting lines, covering all of the pre-project, 

drawing, quotation and supplying processes. This development was planned due to Eaton 

Corporation – Hydraulics Group's interest in competing on this market with this kind of 

application. Company's standard procedures were executed until the final supplying stage 

could be reached. Moreover, the year in which this project was conducted was ruled by a 

crisis in the automotive segment and new opportunities had to be pursued and developed. 

Eaton's USA, India and China (facilities located in Aurora, Pune and Shanghai, respectively) 

engineering team offered all the support in order for this project to come true. As a result there 

are new part numbers in the company's portfolio, which now offers new fittings and a new 

type of adapter that was unknown prior to the project. This way Eaton has conquered even 

more space with this cabin tilting application and the customers (OEMs) have an alternative 

and homologated supplier to purchase from. Financially speaking, the project’s sales income 

may vary from US$800,000.00 to US$1,300,000.00 worth during the following supplying 

years. 

 

KEYWORDS: Truck’s cabin tilting. Hydraulic fittings development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O projeto foi estabelecido com base no interesse da Eaton Corporation – Hydraulics 

Group em fornecer kits para aplicação em linhas de basculamento de cabines de caminhões. A 

participação neste mercado, até então dominado pela concorrência, tornou-se uma 

necessidade devido à crise do setor automotivo (que também atingiu o segmento de 

caminhões e ônibus, no qual a Eaton tem forte atuação) que acometeu as principais 

montadoras no Brasil. As maiores companhias que atuam no segmento hidráulico de 

transporte de fluidos, no Brasil, e que detêm a maior parte do marketshare, são a própria 

Eaton, Parker e Gates. 

A partir de desenhos compartilhados pelos clientes foi possível avaliar as condições que 

a Eaton tinha de fornecer e determinou-se que seria necessário investir no desenvolvimento de 

novas conexões e de um novo tipo de adaptador para montar esses kits. 

Fator importante que ajudou o desenvolvimento foi o apoio concedido pelas equipes da 

Eaton dos Estados Unidos e da Índia, a partir das plantas localizadas nas cidades de Aurora e 

Pune, respectivamente. 

De acordo com Le Yu (2012), cinco fatores devem ser cuidadosamente considerados ao 

se escolher o estilo de conexão e os materiais mais adequados para determinada aplicação: 

tamanho, temperatura, aplicação, tipo de fluido utilizado e pressão. Em inglês, a sigla para 

estes cincto fatores é STAMP (Size, Temperature, Application, Media, Pressure).  

Os fluxos e diretrizes de desenvolvimento da empresa ditaram o andamento do projeto, 

que teve que começar com a solicitação de desenhos de conexões à equipe da Índia; 

posteriormente houve o desenvolvimento do adaptador junto à equipa da China; e ao longo de 

todo o projeto foi fornecido suporte pela equipe de engenharia de aplicação dos EUA. 

Deve-se mencionar, também, que as condições de mercado quando deste projeto e o fato 

de todas as montadoras (OEMs) perseguirem reduções de gastos foram responsáveis por frear 

este desenvolvimento. 

O projeto também era atrativo financeiramente, uma vez que as expectativas eram de 

vendas anuais acima de um milhão dólares a partir do momento em que o fornecimento fosse 

homologado. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Este desenvolvimento foi possível graças à oportunidade identificada pela Eaton 

Corporation, mais precisamente a planta de Guaratinguetá/SP, Brasil, de fornecer soluções e 

sistemas hidráulicos para sistemas de cabine basculante em caminhões. 

Para que esta oportunidade se tornasse uma realidade foi necessário o desenvolvimento 

de peças até então fora de linha, isto é, que não existiam no portfólio da divisão hidráulica da 

companhia. 

Através de padrões de desenvolvimento e de normas pré-estabelecidas e consolidadas 

da empresa, que “carregam” mais de cem anos de know-how e expertise, partiu-se das 

especificações de clientes (no caso montadoras de caminhões e ônibus) para se obter, ao final 

do projeto, duas conexões hidráulicas e um adaptador novos que, a princípio, serão utilizados 

apenas nesta aplicação de basculamento de cabines. 

O desenvolvimento foi justificado e autorizado devido ao alto volume de vendas que 

poderia ser adquirido com Estes novos produtos. Em um primeiro estudo, avaliou-se que esta 

oportunidade poderia valer de US$800.000,00 a US$1.300.000,00 anuais (receita). O projeto, 

então, foi desenvolvido pela Engenharia de Produto da planta de Guaratinguetá visando 

atender esse número significativo de vendas e teve participação ativa do autor deste texto, 

então estagiário da empresa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O motivo principal da escolha deste projeto como tema para o trabalho final de 

graduação foi dedicar atenção e tempo integrais a fim de retribuir a oportunidade de estágio 

oferecida pela Eaton Corporation de forma eficaz e que desse retorno financeiro. O cenário 

econômico no qual este desenvolvimento foi inserido não era dos mais favoráveis e, portanto, 

novos nichos e novas possibilidades de negócio eram bem-vindas. 

Além disso, alinhando o ambiente profissional e o acadêmico, isto é, relacionando o 

desejo em desempenhar um bom papel na empresa e o desejo de concluir o curso de 

Engenharia Mecânica, a dedicação do autor seria total para que fosse alcançado um bom 

resultado em ambas as instituições. 

Toda a pesquisa teórica que foi realizada contribuiu para ampliar o conhecimento do 

autor no mercado de hidráulica, e isto com certeza fez com que o mesmo conseguisse um 
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destaque no programa de estágio e pudesse, ao final do programa, receber um feedback 

positivo em relação a este que foi o projeto principal desenvolvido ao longo do ano. 

Desde o início do trabalho de graduação os gestores responsáveis pela contratação do 

aluno ofereceram total suporte e contribuição técnica, fazendo com que o resultado do texto 

fosse ainda mais satisfatório. 

Portanto, este trabalho de graduação representa uma oportunidade de concluir a 

formação acadêmica em alto nível devido aos dados apresentados, que são dados reais de uma 

empresa consolidada nos mercados brasileiro e internacional e também uma oportunidade de 

destaque e de crescimento profissional dentro da empresa que fez com que o desenvolvimento 

fosse possível. Não é à toa que os nomes dos principais envolvidos da empresa estão na seção 

de “Agradecimentos” no início deste texto. 

 

1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

 

No capítulo 1 – Introdução, é dada uma explicação sobre o cenário onde o 

desenvolvimento tema deste estudo está inserido. São apresentados também os principais 

objetivos do desenvolvimento que é foco deste estudo e os motivos que levaram o autor a 

elaborar esta monografia. O motivo principal que pode ser observado pelo leitor é, sem 

dúvidas, o alto número de vendas que é previsto após o término do projeto. 

Ao longo do Capítulo 2 – Fundamentação Teórica, o leitor irá encontrar informações 

que precisaram ser coletadas antes do início deste desenvolvimento pelo autor, que até o 

momento do trabalho tinha pouco conhecimento sobre este ramo da engenharia. Informações 

sobre processo de fabricação de mangueiras, sua composição e as normas internacionais que 

ditam suas aplicações serão fornecidas. 

Além disso, será dada uma introdução sobre conjuntos montados, que são 

comprimentos de mangueira com duas conexões nas extremidades que montam os tubos 

condutores (mangueiras) aos equipamentos (no caso, caminhões). 

Também, pode-se esperar dados e informações sobre os tipos de vedação mais comuns 

que existem no mercado de hidráulica, bem como as configurações desses terminais e seus 

processos de fabricação. 

Finalizando o Capítulo 2, uma breve explicação sobre os procedimentos experimentais 

dos testes requeridos pelos clientes para homologação dos produtos é fornecida. 

Já no Capítulo 3 – Resultados, é apresentado um estudo de custo que mostra a 

viabilidade do projeto e também informa ao leitor quanto a empresa pode esperar de lucro 
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com este desenvolvimento. Por motivos de confidencialidade, os dados de custo e receita 

serão apresentados em uma unidade financeira arbitrária (UF$), a ser definida pelo autor. Para 

se ter uma noção da grandeza do projeto será feita uma relação entre essas unidades 

financeiras e a receita anual da empresa. 

No mesmo capítulo são brevemente discutidos os resultados dos testes citados no 

Capítulo 2 e por fim serão exibidos os desenhos das conexões e do adaptador desenvolvidos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A CORPORAÇÃO 
 

Nesta seção pretende-se apresentar a Eaton Corporation e mostrar como ela é 

estruturada, uma vez que este trabalho foi possível graças a essa estruturação e às 

oportunidades identificadas pela própria companhia. 

A Eaton Corporation é uma empresa multinacional de gerenciamento de energia, 

fundada nos Estados Unidos da América no ano de 1911 por Joseph Oriel Eaton na cidade de 

Bloomfield, Nova Jersey. Atualmente, a sede da empresa é na Irlanda e é dirigida pelo CEO 

Alexander Cutler. (WEBSITE DA CORPORAÇÃO, 2014)  

Está dividida em dois setores: Industrial e Hydraulics. Este, por sua vez, está 

subdividido pelas regiões em que atua: EMEA (Europa, Oriente Médio e África), APAC (Ásia 

e Pacífico) e Americas. Este último grupo divide-se ainda em América do Norte e América 

Latina. Ainda, dentro da divisão que atua na América Latina, o grupo Hydraulics está dividido 

em Fluid Conveyance (FC) e Power & Motion Control (PMC). O projeto que norteia este 

texto está incluso na parte de Fluid Conveyance, uma vez que representa transporte de fluidos 

através de condutos (mangueiras). 

Na Figura 1, pode-se observar um fluxograma que representa a explicação anterior de 

como a Corporação está organizada. 
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Figura 1 – Hierarquia da Corporação (Eaton Corporation). 

 
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 

 

2.2 TRUCK&BUS 

  

Quanto à divisão Fluid Conveyance (transporte de fluidos), está subdividida, dentro da 

planta de Guaratinguetá, de acordo com as aplicações de mangueiras nos mercados 

produtores. As três divisões que correspondem aos mercados de aplicação são: Agrícola, Óleo 

& Gás e Caminhões & Ônibus. 

Como já foi mencionado no início do texto, o projeto de desenvolvimento de conexões 

hidráulicas é para aplicações em caminhões e, portanto, está incluso no último dos três 

mercados citados no parágrafo anterior. 

É um mercado que, assim como o mercado automotivo no geral, vem demonstrando um 

crescimento mas que no último ano (2014) foi freado pela crise no setor. Nas Figuras 2 e 3 

pode-se ter uma noção de como as principais montadoras estão em termos de produtividade, 

comparando-se o número de caminhões e ônibus manufaturados em 2013 e 2014. 

 

 



23 
 

Figura 2 – Mercado de caminhões no Brasil em 2014.

 
Fonte: Barros (2014). 

Figura 3 – Mercado de ônibus no Brasil em 2014. 

 
Fonte: Barros (2014). 
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2.3 LINHAS DE PRODUTOS 

 
Nesta seção serão apresentadas as principais aplicações que a planta de Guaratinguetá 

da Eaton oferece para o mercado de Caminhões & Ônibus. Na Figura 4 estão identificadas 

essas principais aplicações, e uma breve explicação é fornecida em seguida, contendo os 

diferentes tipos de mangueiras e as suas finalidades principais. 

Figura 4 – Overview de aplicação de mangueiras Eaton em caminhões. 

 
Fonte: Apresentação de slides para clientes. Arquivo interno da Eaton Corporation. 

A partir da imagem acima, pode-se concluir que as principais aplicações de conjuntos 

Eaton no segmento de caminhões e ônibus no Brasil são: 

� Ar condicionado 

� Direção hidráulica 

� Freio pneumático 

� Resfriamento de óleo da transmissão 

� Combustível 

� Basculamento de cabines (em desenvolvimento) 

Para as aplicações citadas são fornecidas mangueiras e conexões e, em alguns casos, 

adaptadores, como é abordado mais adiante. Por serem aplicações comuns ao mercado 

brasileiro, os equipamentos utilizados têm produção nacional e são itens seriados.  

As mangueiras podem variar de acordo com a sua fabricação, apresentando reforço de 

trama têxtil para as aplicações que exigem pressões mais baixas (Exemplo: freio pneumático) 

ou de aço para pressões mais elevadas (Exemplo: linhas de pressão em direção hidráulica). 

Para os casos onde os conjuntos são fixados junto à longarina do caminhão e, portanto, não 

apresentam grande movimento relativo, também são utilizados tubos rígidos de aço e 

alumínio. 
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2.4 “CABOVER” X “TORPEDO”  

 

“Cabover” (ou “COE”, ou ainda “flat nose”, “cabine avançada” ou “cara-chata”) e 

“Torpedo” (ou “conventional”, “focinhudo”, “bicudo”) são os dois tipos de cabine que podem 

ser encontrados nos caminhões de diferentes montadoras (OEMs). O objeto de estudo deste 

texto são os caminhões nos quais o motorista fica sentado acima do motor e do eixo frontal, 

i.e., os “Cab Over Engine” ou simplesmente “Cabover”. O outro tipo de design da cabine 

refere-se aos caminhões que apresentam um “nariz”, ou seja, aqueles nos quais o motorista 

fica sentado atrás do motor. As Figuras 5 e 6 ilustram os dois tipos de cabines descritos: 

Cabover e Torpedo, respectivamente. 

Figura 5 – Cabine tipo “Cabover”. 

 
Fonte: Maio (2014).  
Figura 6 – Cabine tipo “Torpedo”. 

 
Fonte: Sanchez (2014).  
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O modelo da Figura 5, que será discutido no texto, o “Cabover”, foi inventado por 

Viktor Schreckengost, designer americano, em 1932. O design foi então patenteado pelo 

inventor em 1934. Sua invenção foi de grande valia para motoristas durante a Depressão nos 

EUA, que eram pagos pela carga que seria transportada. A invenção de Schreckengost 

possibilitou um aumento da capacidade de carga dos caminhões e, desta forma, o ganho na 

carga e na quantia paga aos caminhoneiros pagava o investimento no caminhão em um ano. 

(BERNSTEIN, 2008) 

O que vem sendo estudado desde então são as vantagens e as desvantagens quando as 

duas configurações de cabine são comparadas. A seguir estão listados alguns tópicos 

relevantes a esta comparação: 

 

2.4.1 Manobrabilidade 

 

Os caminhões de cabine avançada são os preferidos quando se trata de manobrabilidade. 

Isto porque a cabine ocupa menos espaço nas ruas e o motorista tem mais visibilidade. Esta 

vantagem se torna ainda maior quando são necessárias entregas em perímetros urbanos e em 

ruas movimentadas. Além disso, na Europa e no Brasil as ruas são mais estreitas, e são nesses 

países que vemos as cabines avançadas com maior frequência. Nos EUA, as ruas são mais 

largas e essa preocupação é menos importante. Vantagem: Cabine Avançada. 

 

2.4.2 Opções de motores 

 

As cabines convencionais, de acordo com Gillies (2013), engenheiro líder da GE 

Capital Fleet Services, apresentam uma maior faixa de potência de motores para ser 

escolhida. Isto permite ao empregador escolher mais precisamente o tipo de motor, sua 

potência e torque necessários, para determinadas atividades de acordo com o serviço prestado. 

Como referência, a montadora Kenworth (Washington, EUA) tem em seu portfólio 

caminhões dos dois tipos para as Classes 6 e 7, que são medidas de acordo com a tonelagem, 

isto é, a capacidade de carga. A Classe 6 representa caminhões com tonelagem entre 8846 e 

11793 kg e portanto é classificado como medium duty. A Classe 7 representa caminhões com 

tonelagem entre 11794 e 14969 kg e portanto é classificado como heavy duty. (DOT - 

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 2012) 

DOT (2012) cita que os modelos de cabine avançada oferecem 3 opções de potência e 

torque para seus motores, de 220 hp a 250 hp e até 660 lb.ft de torque. Já os modelos de 
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cabine convencional oferecem quase uma dúzia de opções, variando de 200 hp a 325 hp, com 

até 750 lb.ft de torque. 

A aplicação do caminhão é um fator chave neste aspecto. Por exemplo, se a aplicação 

for em viagens longas e duradouras e uma carga pesada deve ser transportada, então a cabine 

convencional com alta potência e alto valor de torque deve ser escolhida. Vantagem: Cabine 

Convencional. 

 

2.4.3 Economia de Combustível 

 

Modelos de cara-chata tendem a ser mais econômicos, uma vez que seus motores são 

menores. Esta diferença pode ser melhor evidenciada em caminhões Classe 4 e 5, onde os 

motores são basicamente diesel de 4 cilindros. Caminhões torpedo destas mesmas classes 

tendem a utilizar motores V-8 ou até mesmo V-10. Para classes maiores (6-7), porém, esta 

diferença é mínima, com ambas as configurações sendo movidas por motores grandes. 

(GILLIES, 2013) 

Portanto, o tipo mais eficiente depende da classe do caminhão: quanto maior a classe, 

menor a diferença. Vantagem: Empate. 

 

2.4.4 Conforto 

 

Cabines convencionais oferecem uma maior flexibilidade e opções de customização, 

além de um espaço maior na cabine onde pode ser instalada uma cama para os momentos de 

descanso quando motorista não está dirigindo – semelhante a um trailer ou semi-trailer. Além 

disso, o procedimento de subir e descer do caminhão é mais complicado nos modelos de 

cabine avançada, onde o espaço entre o banco e a porta é reduzido. Nas rotas pequenas, 

porém, como em entregas urbanas, a questão de conforto não é tão relevante. 

Além disso, vale ressaltar que, pelo fato de estar localizado diretamente acima do motor, 

o motorista de um caminhão de cabine avançada é submetido a uma temperatura mais alta e a 

ruídos mais incômodos. Com novas tecnologias e materiais isolantes, porém, estes 

desconfortos vêm se tornando cada vez mais insignificantes. 

Outro problema referente ao conforto é o excesso de vibração. Blood (2011) publicou 

resultados de estudos utilizando métodos repetidos com 13 carreteiros diferentes, percorrendo 

caminhos em perímetros urbanos e também em estradas e com o auxílio de um sistema de 

medição de vibração tri-axial, de acordo com as normas ISO (International Organization for 
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Standardization) 2631-1 e 2631-5. Notou-se um nível de vibração muito maior nos três eixos 

(x, y, z) nos caminhões com cabines avançadas. Também, verificou-se que a vibração é menor 

nas rodovias que nas cidades. Vantagem: Cabine Convencional. 

 

2.4.5 Preço de Aquisição 

 

Modelos de cabine avançada, de acordo com Gilles (2013), são em média de 3 a 5% 

mais caros que os modelos de cabine convencional. Estes dados, porém, são aplicáveis apenas 

aos EUA, onde a produção de caminhões cara-chata e a concorrência são significativamente 

menores e portanto os custos são mais elevados. No Brasil e na Europa esta não é uma 

realidade. Vantagem: Empate. 

 

2.4.6 Facilidade de Manutenção 

 

Nas cabines avançadas o mecânico ou motorista tem maior acessibilidade aos 

componentes do motor, uma vez que as cabines basculantes permitem um maior espaço para 

que sejam realizadas as operações de manutenção. Isto reduz tempo de reparo e, 

consequentemente, os custos. Este mecanismo de cabine basculante, de acordo com Flower 

(1983), é o grande responsável por esta facilidade. Antigamente era necessário desmontar a 

cabine para se ter acesso ao motor e seus componentes. 

A manutenção nos caminhões focinhudos é idêntica à dos automóveis utilitários, onde é 

necessário apenas levantar o capô mas as partes não são extremamente acessíveis. 

Nos EUA, porém, as peças para caminhões de cabine avançada custam mais, existem 

menos opções de lojas e menos oficinas especializadas nestes reparos. Isto pode dificultar a 

manutenção. Vantagem: Cabine Avançada. (GILLIES, 2013). 

 

2.4.7 Segurança 

 

De acordo com Souza (2006), a maior preocupação dos motoristas quando o modelo 

cara-chata foi introduzido no Brasil, a segurança, também tem seu destaque nesta 

comparação. No passado, os motoristas temiam o “efeito Kombi”, isto é, temiam que no 

evento de uma colisão não houvesse nada entre o motorista e o objeto com o qual o caminhão 

colidisse e ele fosse o primeiro a ser atingido. Contudo, atualmente o uso de barras de 

proteção nas portas e de airbags tem minimizado esta preocupação, uma vez que a segurança 
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de ambos os modelos é a mesma. Também não existe mais a preocupação de a cabine bascular 

durante a viagem devido aos mecanismos de travamento. Vantagem: Empate. 

 

2.4.8 Regulamentação 

 

O principal motivo para o uso e produção em larga escala dos “Cabovers”, foram as 

regulamentações que controlam o comprimento máximo permitido dos caminhões. Nos EUA, 

a regra existe apenas para o comprimento da carroceria, enquanto o comprimento máximo da 

cabine (ou cavalo-mecânico) é ilimitado. Por isso os caminhões torpedo são amplamente 

utilizados. Ao contrário desta regra, no Brasil e na Europa as leis regulam o comprimento 

máximo total do caminhão, isto é, o comprimento da ponta da cabine até a extremidade 

traseira da carroceria. No Brasil, de acordo com o CONTRAN (Conselho Nacional de 

Trânsito) e Coelho (2010) o comprimento máximo permitido é de 18,15 metros, enquanto na 

Europa este valor máximo é de 25,25 metros. 

Com isto, as cabines avançadas permitem uma maior capacidade de carga e, 

consequentemente, um valor maior é pago pelo transporte. Vantagem: Cabine Avançada. 

 

2.4.9 Conclusão 

 

Após a avaliação de todos os aspectos acima, pode-se concluir que existem vantagens e 

desvantagens em ambas as configurações, e a escolha deve ser feita baseada no tipo de 

aplicação no caminhão. No entanto, as leis de cada país determinam qual o tipo mais 

produzido pelos OEMs. 

No Brasil, local onde este texto se aplica, algumas montadoras produzem apenas 

caminhões de cabine avançada, como é o caso da MAN (Volkswagen) e da Iveco (FIAT). 

Paralelamente, a Volvo e a Mercedes-Benz produzem ambos os modelos, pois a procura existe 

para os dois casos. 

Souza (2006) diz que merecem destaque, também, a Ford, que leva vantagem sobre a 

concorrência com os caminhões Ford Cargo, e a Scania, que foi responsável por mudar o 

preconceito contra os caminhões cara-chata no Brasil: foi responsável por montar uma 

caravana e sair rodando pelas estradas do país, permitindo que, nos postos de gasolina, os 

carreteiros pudessem dirigir os caminhões e testá-los. 

 

 



30 
 

2.5 O MECANISMO 

 
De acordo com Adams (2001), o primeiro caminhão desenvolvido com o mecanismo de 

cabine basculante é creditado à montadora norte-americana Sterling. Desde o início do século 

20 até o final da década de 2000, quando esta montadora foi “desativada” pelo grupo que 

então comandava a companhia, o grupo DaimlerChrysler, ela foi marcada por grandes 

avanços e designs pioneiros no mercado de caminhões.  

Inicialmente era chamada de Sternberg, mas teve seu nome mudado para Sterling após o 

sentimento anti-alemão que tomou conta do mundo após a Primeira Guerra Mundial. É 

creditado a ela este pioneirismo na aplicação do mecanismo, e diversas fontes citam que no 

final da década de 1930 alguns caminhões de sua frota contavam com um inovador sistema de 

basculamento traseiro de cabines. A partir da década de 1940 começam a surgir as primeiras 

citações do mecanismo como ele é conhecido atualmente, e desde então várias patentes foram 

registradas relacionadas a este sistema. A seguir são apresentadas algumas destas. 

A primeira patente relevante que será mencionada é datada de 1983, e o inventor 

responsável foi Wallace C. Flower. Esta patente descreve o mecanismo conforme a seguir: 
O mecanismo de assistência de basculamento deve ser utilizado com um sistema de 

suspensão para erguer a cabine acima do motor em caminhões, sistema este que é 

montado entre a cabine e a estrutura em ambos os lados da parte frontal do 

caminhão e é operável para permitir a rotação desta cabine em relação a um eixo 

pivotante. É responsável por suportar todo o carregamento imposto pelo peso da 

cabine durante toda a operação sem afetar a rigidez e a resposta de amortecimento 

do sistema de suspensão entre a cabine e a estrutura. (FLOWER, 1983, p. 01, 

Resumo). 

Uma segunda patente faz referência aos inventores Crockett, Wallwork e Weiss, sendo a 

General Motors o beneficiário original. Esta, por sua vez, descreve um mecanismo que 

contrabalanceia o momento exercido pela cabine em relação ao eixo pivotante quando a 

operação é executada, seja durante o basculamento ou durante a volta à posição original. A 

Figura 7 ilustra o funcionamento deste mecanismo patenteado. 
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Figura 7 – Imagem do mecanismo de Crockett, Wallwork e Weiss: 

 
Fonte: Crockett, Wallwork e Weiss (1957). 

Boyce, Fieck e Fournier (1962) também são reconhecidos por avanços nesse sistema da 

General Motors. Esta última patente é similar à segunda que foi apresentada neste texto e 

descreve um sistema para auxiliar na distribuição do carregamento durante toda a operação de 

pivotamento. Enquanto a cabine é levantada, o sistema atua freando-a para que não tombe 

para a frente. Enquanto é recolhida, o sistema atua freando-a para evitar que tombe para trás. 

A condição de menor esforço é quando a cabine atinge o ponto central de seu movimento.  

 A Figura 8 ilustra claramente como funciona o sistema de cabine basculante: 
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Figura 8 – O mecanismo de cabine basculante. 

 
Fonte: Website Toyota Kuwait (2014).  

 

2.6 A MANGUEIRA 

 

Para que este projeto fosse possível, ou seja, para que fosse necessário o 

desenvolvimento das conexões hidráulicas, era necessário que houvesse primeiramente uma 

mangueira na qual essas conexões fossem montadas, caracterizando um conjunto montado. 

O interesse da Eaton em fornecer mangueiras montadas para esta aplicação em 

basculamento de cabines de caminhões já existia desde o final da década de 2000, porém não 

foi possível naquela época pelo fato de não haver no portfólio da empresa uma mangueira 

com as características necessárias: mangueira que atendesse à norma SAE J517, classe 

100R8, com diâmetro interno de 1/8”. No entanto, após a aquisição da linha de mangueiras 

Synflex® – até o momento da compra era esta linha de produtos era pertencente ao grupo 

Saint-Gobain, que produzia mangueiras e tubos termoplásticos – pela Eaton, existe uma 

mangueira que atende a essas especificações. 

A norma SAE J517 (2013) descreve as mangueiras padronizadas pela classe 100R8 

conforme a seguir: 
Mangueira termoplástica de alta pressão, deve ser utilizada com fluidos sintéticos a 

base de petróleo e água dentro de uma faixa de temperatura variando de –40 a 93°C. 

Possui um tubo interno termoplástico resistente a fluidos hidráulicos, reforço de 

fibra sintética e uma cobertura resistente a fluidos hidráulicos e ao intemperismo. 

Mangueiras de acordo com a norma 100R8 não condutivas são identificadas com 
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uma fita alaranjada e apropriada. Faixas de pressão são similares às da norma 

100R2. (SAE J517, 2013-2). 

Nota: a norma SAE J517 é a norma que especifica a construção, os tamanhos e a faixa 

de pressão que as mangueiras devem apresentar ou suportar. É a norma que rege o mercado de 

mangueiras, sendo referência para todos os fabricantes. De acordo com Kemper e Korane 

(2010), esta norma continua sendo o benchmark para dimensões e performances de 

mangueiras hidráulicas. Mesmo assim, muitos fornecedores oferecem mangueiras com faixas 

de pressão mais elevadas, com maior vida útil e mais flexíveis do que as padronizadas. Nas 

Figuras 9 e 10 mostrados dois quadros, um mostrando as especificações gerais da norma SAE 

J517 e outro mostrando as exigências desta norma para a série 100R8. Ambos foram retirados 

do texto original da norma em questão. Na Figura 9 pode ser lido que a pressão mínima de 

ruptura de mangueiras que atendem à esta norma deve ser pelo menos quatro vezes maior que 

a pressão de trabalho.  

Figura 9 – Especificações gerais da norma SAE J517 (2013). 

 
Fonte: Norma SAE J517 (2013). 
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Figura 10 – Especificações da norma SAE J517 (2013) para a classe 100R8

 
Fonte: Norma SAE J517 (2013). 

Uma imagem do catálogo da Eaton referente à mangueira termoplástica citada acima 

que será utilizada para o basculamento das cabines de caminhões, cujo part number (código) 

Eaton é 3800-02-250BX, pode ser observada na Figura 11.  
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Figura 11 – Imagem de catálogo da mangueira utilizada no sistema de cabines basculantes. 

 
Fonte: Catálogo da Eaton Corporation. 

Conforme a figura, a mangueira 3800-02-250BX é uma mangueira com tubo interno de 

nylon, revestido por um trançado de kevlar – material usado em coletes militares à prova de 

balas – e uma cobertura de material termoplástico. Possui diâmetro interno de 1/8” 

(aproximadamente 3,2 mm) e sua pressão de trabalho é de 420 bar. Isto quer dizer que sua 

pressão de ruptura é de 1680 bar, uma vez que as normas internacionais SAE, DIN e EN 

ditam que mangueiras hidráulicas devem apresentar um coeficiente de segurança de 4,0. 

(HUNT E VAUGHAN, 1996, p.289). Esta mangueira, portanto, atende às especificações da 

série 100R8 da norma SAE J517 (2013). 

De acordo com Hunt e Vaughan (1996), a maioria das mangueiras hidráulicas é 

desenvolvida para atender a faixas de pressão pré-determinadas pelas normas internacionais. 

Durante o desenvolvimento de tais mangueiras, três pressões devem ser consideradas: pressão 

máxima de operação, pressão de teste ou de prova e pressão mínima de ruptura. A primeira é 

normalmente um quarto da última, conferindo às mangueiras o referido coeficiente de 
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segurança de 4:1. Diferentes fabricantes podem apresentar pequenas variações nesses 

parâmetros, como coeficientes de segurança acima de 4:1 ou reduzidos até 3:1. 

Desde que passou a ser possível fornecer o tubo flexível que será responsável pela 

condução do fluido de trabalho, foi-se em busca do objetivo deste estudo: desenvolver as 

conexões para montar a mangueira no circuito hidráulico. Para isto, precisaram ser definidas 

algumas diretrizes para este desenvolvimento, que serão analisadas mais enfaticamente nas 

seções a seguir. 

 

2.7 TIPOS DE VEDAÇÃO  

 

No mercado de Fluid Conveyance podem-se encontrar vários tipos de vedações entre as 

mangueiras (tubulações) e máquinas. Para cada aplicação, faixa de pressão ou cliente, o tipo 

de vedação requerido pode variar. 

A seguir estão listados os principais tipos encontrados no mercado brasileiro e suas 

características. Ao final desta seção está descrito o tipo de vedação utilizado nas conexões que 

são objetivo deste projeto, bem como o motivo desta escolha. 

 

2.7.1 Padrão JIC (Joint Industry Council) 

 

Este é um padrão internacional americano classificado pela SAE. Nele, existe um 

assento com uma inclinação de 37° tanto no macho quanto na fêmea. A vedação acontece 

quando os assentos do macho e da fêmea se tocam, e é feita pela interface metal-metal. A 

rosca é medida em polegadas, uma vez que é um sistema americano. A Figura 12 descreve 

este tipo de vedação e uma tabela contendo as medidas de rosca para as diferentes bitolas: 

Figura 12 – Representação de rosca padrão JIC. 

  
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 
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Figura 13 – Medidas de rosca para as diferentes bitolas – padrão JIC. 

 
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 

  

2.7.2 Padrão ORS (O-Ring Seal) 

 

No caso da vedação ORS, o padrão de rosca também é medido em polegadas. É um 

padrão de rosca paralela no qual a vedação é feita na interface elastômero-metal. O material 

do O-ring varia de acordo com a compatibilidade deste com o fluido utilizado no circuito. O 

lado macho apresenta um alojamento para o O-Ring em sua face frontal. Na Figura 14 é 

ilustrado este tipo de vedação e novamente uma tabela contendo as medidas de rosca para os 

diferentes diâmetros é apresentada: 

Figura 14 – Representação de rosca padrão ORS. 

  
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 
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Figura 15 – Medidas de rosca para as diferentes bitolas – padrão ORS. 

 
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 

 

2.7.3 Padrão Flange 

 

As conexões flange são geralmente aplicadas quando a pressão do sistema é elevada. 

Nelas, uma espécie de “arreio” (em inglês, harness) é responsável por unir os tubos, através 

de junções porca-parafuso. Podem ser classificadas em código 61 ou 62 de acordo com a faixa 

de pressão, sendo este para pressões mais elevadas que aquele. Nos casos onde as flanges são 

montadas, geralmente é fornecido um kit completo contendo os parafusos (podem variar em 

quantidade), os meio-flanges e os O-Rings. As Figuras 16 e 17 ilustram este tipo de vedação e 

uma tabela fazendo referência aos diâmetros internos dos flanges de acordo com sua 

classificação e código de bitola, respectivamente. 

Figura 16 – Representação de rosca padrão Flange. 

  
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 
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Figura 17 – Medidas de diâmetros para as diferentes bitolas – padrão Flange. 

 
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 
 
 
2.7.4 Padrão NPT (National Pipe Taper) 

 

Este padrão também é americano e foi desenvolvido inicialmente para vedar sistemas de 

transporte de combustível. A vedação é feita através da deformação da rosca da parte macho 

(cônica) quando é apertada contra a rosca fêmea (também cônica). (ANSI/ASME B1.20.1-

1983, 1992). Normalmente, após montada uma vez e desmontada, não se consegue montar 

uma vedação NPT uma segunda vez. Novamente, os padrões de rosca são medidos em 

polegadas. A seguir, uma imagem que ilustra este tipo de vedação e uma tabela contendo os 

valores de rosca para os diferentes diâmetros. 

Figura 18 – Representação de rosca padrão NPTF. 

  
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 
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Figura 19 – Medidas de rosca para as diferentes bitolas – padrão NPTF. 

 
Fonte: Apresentação de slides informativa. Arquivo interno da Eaton Corporation. 

 

2.7.5 Padrão DKO 

 

Este tipo de vedação, último ao qual será dada ênfase neste estudo, foi o escolhido para 

o desenvolvimento das conexões reta e curva 90° para aplicação em basculamento. Isto 

porque o cliente que “ditou” este projeto, isto é, o cliente que possibilitou o projeto pois 

demonstrou interesse em contar com produtos Eaton, tem origem alemã. Isto quer dizer que 

grande parte dos sistemas de fixação deste cliente em particular utilizam rosca métrica. A 

vedação DKO segue os padrões da norma DIN (em alemão, Deutsches Institukt fûr Normung, 

Instituto Alemão de Normas). A rosca, no caso da vedação DKO, é métrica. Inclusive, ambas 

as conexões desenvolvidas apresentam rosca métrica M12 (bitola 6 para DKO leve). O padrão 

DKO, assim como o flange, pode ser dividido em série leve e pesada. É caracterizado por um 

assento de 24º, conforme a Figura 20. Na Figura 21 uma tabela contendo os tamanhos de 

rosca de acordo com o código da bitola é apresentada. 
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Figura 20 – Representação de rosca padrão DKO. 

 
Fonte: HiSupplier.com, 2015.  

Figura 21 – Medidas de rosca para as diferentes bitolas – padrão DKO. 

 
Fonte: Norma SAE J516 (2011). 

 

2.6 CONFIGURAÇÕES DE CONEXÕES 

 

2.6.1 Retas ou Cotovelos 

 

Além dos diferentes tipos de rosca e vedação que existem no mercado de transporte de 

fluidos, existem também diferentes configurações, isto é, diferentes formatos que as conexões 

podem ter. Isto é definido de acordo com a posição de montagem dos conjuntos mangueira 

mais conexões nos circuitos das máquinas. As Figuras 16 e 17 representam algumas dessas 

posições a maneira correta de montar os conjuntos: 
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Figura 22 – Posições corretas de montagem de mangueiras.  

 
Fonte: Mobley (2007). 

Figura 23 – Posições corretas de montagem de mangueiras. 

 
Fonte: Mobley (2007). 

Portanto, pode-se perceber que após ser definido o tipo de vedação de uma certa 

conexão, é necessário analisar as dimensões e posições das linhas do circuito hidráulico a ser 

montado na máquina pois, de acordo com a necessidade, uma conexão curva pode ser 

requerida. No caso do projeto estudado, foram desenvolvidas uma conexão reta e uma curva 

com cotovelo de 90°. As mais comuns no mercado são as retas, as curvas a 45° e curvas a 90°. 
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Existem, porém, variados tipos de conexões especiais, como curvas a 70° ou até mesmo a 

180°. 

 

2.6.2 Processos de Montagem 
 

No caso das conexões desenvolvidas neste estudo, ambas as conexões, tanto a reta como 

a curva a 90°, são do tipo fêmea. Isto significa que elas apresentam uma porca giratória que 

será fixada em algum ponto do caminhão cuja cabine será levantada em uma rosca do tipo 

macho, que será mantida fixa durante a montagem. 

Existem maneiras diferentes de se montar conexões do tipo fêmea com porcas 

giratórias. Duas dessas maneiras são explicadas nos tópicos a seguir, as duas mais comuns na 

fabricação de conexões Eaton. 

Figura 24 – Esquema de conexão com porca e arame (a) e com porca sobreposta (b). 

 
Fonte: Norma ISO 8153-1:2009(en). 

 

2.6.2.1 Porca + arame (Thrust Wire) 

 

Apesar de antigo e consolidado, este tipo de conexão está caindo em desuso devido à 

facilidade e ao menor custo de montagem de conexões com porca sobreposta (próxima seção), 

que utilizam menos material e têm uma manufatura mais enxuta, o que facilita o processo de 

montagem e reduz custos.  

Prasanga et al (2013) afirma que este método de montagem é utilizado quando se 

procura reduzir o peso do conjunto. O autor afirma, ainda, que este sistema apresenta baixos 

coeficientes de atrito, mas a perda de eficiência por motivos de folga entre as partes é algo a 

ser levado em conta. 
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Em alguns casos, porém, não é recomendada a utilização de porcas sobrepostas. Isto 

porque, durante a prensagem da porca, pode ser que a mesma seja danificada. Além disso, a 

zincagem (galvanização) é prejudicada quando é feita com a porca já montada, uma vez que 

ela fica solta no tubo e o banho não é homogêneo, podendo aparecer pontos de corrosão. 

Pannoni (2009) diz que, na maioria dos ambientes naturais, o zinco apresenta velocidade de 

corrosão bem inferior à do aço. Em pontos de descontinuidade no revestimento, o zinco o 

protege através de um mecanismo conhecido como “proteção catódica”, por ser um material 

menos nobre que o aço. (PANNONI, 2009) 

Este sistema consiste em uma usinagem na qual é feita um canal na porca e um canal na 

cabeça de vedação da conexão, de forma que metade do diâmetro deste canal fique alojado na 

porca e metade na cabeça ou nipple. Neste canal, é inserido um arame por um furo passante 

que é feito no sextavado da porca, geralmente utilizando-se um martelo. 

A norma SAE ARP 4988 (2013) define métodos para se determinar comprimentos e 

profundidades mínimas de inserção de arames utilizados para fixar peças (no caso, porcas 

giratórias). As equações apresentadas nesta norma foram desenvolvidas para uso em porcas 

hexagonais – caso das conexões de basculamento. 

Nas Figuras 25 e 26 são ilustradas uma conexão montada utilizando o sistema com 

porca e arame e um recorte do desenho final da conexão reta desenvolvida para aplicação em 

cabines basculantes, objetivo deste estudo. Na Figura 25 pode-se observar tanto o arame 

quanto o furo que deve ser usinado na porca para a inserção do mesmo. O quadrado vermelho 

na Figura 26 indica o arame que mantém a porca em sua posição. As dimensões foram 

omitidas por motivos de confidencialidade. 

Figura 25 – Conexão na qual a porca é fixada utilizando um arame.  

 
Fonte: Deshpande (2009). 
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Figura 26 – Recorte do desenho final da conexão reta desenvolvida. 

 
Fonte: Arquivo interno da Eaton Corporation. 

 

2.6.2.2 Porca sobreposta (Entrapped Nut) 

 

Como foi falado na seção anterior, as normas internacionais da companhia ditam que, 

sempre que possível, deve-se eliminar a configuração com porca e arame. Isto porque o 

sistema representado na imagem a seguir é mais vantajoso financeiramente. Na Figura 27, a 

arruela indicada por uma seta dentro do quadrado vermelho, normalmente feita de plástico, é 

o que impede a porca de cair pela extremidade direita da peça. 

Figura 27 – Exemplo de nipple no qual a porca é sobreposta. 

 
Fonte: Arquivo interno da Eaton Corporation. 

Para as conexões de cabines basculantes, porém, não é possível a montagem utilizando 

o sistema de porca sobreposta pelo fato de a capa ser usinada no sextavado da conexão. Isto 

não permite que a porca seja posicionada vindo no sentido nipple-sede, uma vez que o 

tamanho do sextavado é maior que o diâmetro interno da porca. Por esta razão foi escolhido o 

modelo de porca e arame, como visto no Capítulo 3. A Figura 28 identifica esse sextavado 

que, por ter dimensão maior que o diâmetro interno da porca, impede a inserção da porca pelo 

lado direito da conexão e inviabiliza a produção de uma conexão com sistema de porca 

sobreposta. As cotas foram eliminadas do desenho por motivos de confidencialidade. 
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Figura 28 – Sextavado no qual a capa é usinado. 

 
Fonte: Arquivo interno da Eaton Corporation. 

 

2.7 TESTES 

 

Para homologação dos conjuntos montados (que são as mangueiras com conexões 

montadas em ambas as extremidades) fornecidos pela Eaton, e para que esta pudesse começar 

a fornecer protótipos para testes de rodagem, os clientes exigem que uma bateria de testes de 

bancada fosse executada para confirmar a qualidade e confiabilidade no produto. 

O documento enviado pelos clientes interessados no produto, chamado de DVP&R (em 

inglês, Design Verification Plan & Report), contém especificações e procedimentos, em sua 

maioria de acordo com as normas internacionais SAE, que devem ser seguidos e 

comprovados antes do fornecimento de um lote experimental inicial. 

Esses testes, de acordo com a norma SAE J343 (2012) que os especificam, serão 

descritos nas subseções a seguir: 

 

2.7.1 Teste Dimensional (Dimensional Check Test) 

 

Como o próprio nome já sugere, a norma SAE J343 (2012) dita que este teste é um 

exame que deve ser realizado na mangueira para saber se as dimensões requeridas pela norma 

SAE J517 (2013) estão sendo respeitadas: diâmetro externo, diâmetro interno, 

concentricidade. É o primeiro teste dentre toda a bateria que deve ser realizado, uma vez que 

se estiver fora do especificado a mangueira já está reprovada. O produto deve ser aprovado ou 

reprovado levando-se em conta os valores máximo e mínimo especificados para cada 

parâmetro citado. 
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2.7.2 Teste de Pressão de Prova (Proof Pressure Test) 

 

Neste teste, o conjunto montado deve ser submetido a uma pressão hidrostática pré-

definida por um intervalo de tempo entre 30 e 60 segundos. Não deve ocorrer nenhuma falha 

ou vazamento. 

A pressão de prova deve ser duas vezes o valor da pressão máxima de trabalho (SAE 

J517, (2013), isto é, para o caso da mangueira 3800-02-250BX em questão, a pressão deste 

teste é igual a 840 bar. 

 

2.7.3 Teste de Variação do Comprimento (Change in Length Test) 

 

Para a realização deste teste, o conjunto deve ser montado à fonte de pressão na posição 

horizontal, de modo que uma das extremidades fique livre. Deve-se aplicar a pressão de 

trabalho durante 30 segundos, aguardar mais 30 segundos até que a mangueira volte à sua 

posição natural, submeter o conjunto novamente à pressão de trabalho e, através de marcas 

feitas na cobertura da mangueira espaçadas precisamente 500 mm uma da outra, medir o 

comprimento final do conjunto, que será dado pelo deslocamento das marcas feitas na 

cobertura.  

Este comprimento deve ser medido enquanto a mangueira está pressurizada à pressão de 

trabalho. No caso da mangueira estudada, a pressão de trabalho é de 420, conforme citado 

anteriormente. (SAE J343, 2012) 

Após medido o comprimento final, deve-se usar a Equação 1 para determinar o 

alongamento ou a contração percentual da mangueira: 

 
�����

��
∗ ��� = ∆�� � �����

Onde:  

� ��  é a distância entre as marcas de referência quando a mangueira está 

despressurizada após aplicados os 30 segundos iniciais de pressão de trabalho;�

� ��  é a distância entre as marcas de referência enquanto a mangueira está 

submetida à pressão de trabalho�

� ∆  é a diferença percentual entre os comprimentos inicial e final, que será 

positiva no caso de alongamento ou negativa em caso de contração�
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2.7.4 Teste de Ruptura (Burst Test) 

 

Neste teste deve-se submeter amostras de conjuntos montados cujos terminais não 

tenham sido montados por tempo superior a 30 dias a uma pressão hidrostática. Esta pressão 

deve ser aumentada a uma taxa constante para que a mangueira rompa em um período que 

varia entre 30 e 60 segundos para mangueiras de diâmetro interno até 51 mm (caso da 

mangueira Synflex® 3800-02-250BX, conforme imagem do catálogo mostrada na Figura 10). 

As amostras devem ser reprovadas caso haja sinais de vazamento, ruptura ou qualquer 

outro tipo de falha antes de ser atingido o valor mínimo de pressão de ruptura especificado. 

Nota da Norma SAE J343 (2012): Este é um teste destrutivo. Após a realização do 

mesmo as amostras devem ser destruídas e descartadas. 

 

2.7.5 Teste de Flexão a Baixas Temperaturas (Cold Bend Test): 

 

Submeter amostras não envelhecidas (não submetidas a condições extremas de 

intemperismo) a uma temperatura especificada em posição reta durante 24 horas. Então, 

enquanto esta temperatura é mantida, as amostras devem ser dobradas igual e uniformemente 

sobre um mandril cujo diâmetro é igual ao dobro do raio mínimo de curvatura da mangueira. 

Este dobramento deve ser concluído durante não menos que 8 segundos e não mais que 12 

segundos. 

Para mangueiras com diâmetro interno nominal de até 22 mm (caso da mangueira 

utilizada no projeto) o ângulo deste dobramento deve ser de 180º. 

Finalizada a fase anterior, deve-se deixar a mangueira voltar à temperatura ambiente e 

analisá-la, buscando falhas e rachaduras na cobertura. Então, o Teste de Prova (Proof Pressure 

Test, seção 2.7.2) deve ser realizado. Não deve haver rachaduras ou vazamentos. Caso 

contrário, as amostras devem ser reprovadas. Também trata-se de um teste destrutivo. 

 

2.7.6 Teste de Impulso Cíclico (Impulse Test) 

 

É dividido em duas categorias, uma que compreende testes com pressão acima de 3 

MPa e outro para pressões entre 1,5 e 3 MPa, classificados como alta pressão e baixa pressão, 

respectivamente. 

Deve-se testar 4 amostras não envelhecidas com terminais nas extremidades que não 

foram montados por um período superior a 30 dias. Caso requerido pelo solicitante, amostras 
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envelhecidas também devem ser testadas. 

Em seguida, calcula-se o comprimento livre da mangueira que deve ser submetido ao 

teste, de acordo com a Figura 29 e a Equação 2: 

Figura 29 – Posição de montagem de corpos de prova em Pressure Impulse Test.  

 
Fonte: Norma SAE J343 (2012). 

Para mangueiras com diâmetro interno nominal de até 22 mm (caso da mangueira Eaton 

Synflex® 3800-02-250BX), deve-se utilizar a seguinte expressão para calcular o 

comprimento livre de mangueira: 


� = � ( +  
�

�
) + 2�  (2) 

Onde: 

� �� é o comprimento livre de mangueira que deve ser curvado em 180graus para 

ser montado no aparato. Este comprimento refere-se ao comprimento do 

conjunto montado desconsiderando-se a parte metálica das conexões. 

� � é o raio mínimo de curvatura da mangueira 

� � diâmetro externo da mangueira 

Nota da norma SAE J343 (2012): deve-se utilizar valor de d = 25,4 mm até que d seja 

igual ou maior a 25,4 mm. 

O fluido de teste deve ser escolhido após acordo com o cliente (ou com o solicitante do 

teste) e este deve ser circulado a uma taxa suficiente para manter uma temperatura uniforme 
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no interior das amostras. 

As amostras devem, então, ser testadas à pressão pulsante do Impulse Test (teste de 

impulso) de acordo com a especificação de 133% do valor da pressão de trabalho. A 

tolerância da temperatura é de ± 3 °C. 

No caso da mangueira Synflex® 3800-02-250BX a pressão pulsante deve ser de: 

 

1,33 � 420 = 560 ��  (3) 

 

A frequência de pulso para o teste de impulso da mangueira 3800-02-BX deve ser de 35 

a 75 ciclos por minuto e a forma da onda deve estar compreendida entre os limites mostrados 

na Figura 30: 

Figura 30 – Forma de onda do ciclo de pressão de Impulse Test – alta pressão. 

 
Fonte: SAE J343 (2012). 

 

A taxa nominal de incremento na pressão é definida conforme a Equação (4): 

 

� = �(10� − �)  (4) 

 

Onde: 

� RR é a taxa de aumento de pressão em MPa/s 

� f é a frequência em Hertz 

� p é a pressão nominal do Pressure Impulse Test em MPa 
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� kk = 5 MPa 

Figura 31 – Forma de onda do ciclo de pressão de Impulse Test – baixa pressão. 

 
Fonte: SAE J343 (2012). 
 

2.7.7 Exame Visual do Produto (Visual Check Test) 

 

Todas as mangueiras a granel, i.e., sem conexões montadas, devem ser inspecionadas 

visualmente para verificar se a identificação está correta e os conjuntos montados devem ser 

averiguados para confirmar se os terminais corretos foram montados e se estão montados de 

maneira adequada. 

A mangueira é identificada através de inscrições no layline, uma fita que contém 

informações referentes à pressão de trabalho, norma, bitola, etc da mangueira. Essas 

inscrições aderem à cobertura da mangueira durante o processo de vulcanização. 

A montagem de conexões é aprovada se os valores de diâmetro de prensagem medidos 

estiverem dentro dos valores máximo e mínimo permitidos. 
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2.7.8 Teste de Resistência a Óleo (Oil Resistance Test) 

 

Após imersão das amostras em óleo Rando HDZ durante 70h (de acordo com o 

DVP&R), a alteração de volume do tubo interno e da cobertura devem estar dentro dos limites 

previstos/especificados. (SAE J343, 2012) 

 

2.7.9 Teste de Resistência ao Ozônio (Ozone Resistance Test) 

 

Mangueiras hidráulicas devem ser testadas quanto à resistência do composto da 

cobertura ao ozônio de acordo com a última revisão da norma ASTM D380. No entanto, este 

procedimento difere da norma ASTM D380 quanto ao diâmetro do mandril: este deve ser o 

dobro do valor especificado para o raio mínimo de curvatura (ou raio mínimo de dobra) 

especificado pela norma (no caso, SAE 100R8). Então, a cobertura deve ser examinada ao 

final do teste sob magnitude de duas vezes. (SAE J343, 2012) 

 

2.7.10 Teste de Resistência a Vácuo (Vacuum Resistance Test) 

 

Não deve ocorrer a formação de bolhas ou indicação de qualquer outro tipo de falha 

quando a mangueira é submetida a um vácuo especificado durante 5 minutos. Se aplicável, 

uma das extremidades da mangueira deve ser tamponada com um material transparente e luz 

elétrica deve ser utilizada para permitir uma avaliação visual das possíveis falhas. 

Caso não seja possível esta inspeção visual, a falha será caracterizada se uma esfera de 

diâmetro 3,0 mm menor que o diâmetro nominal interno da mangueira não atravessar todo o 

comprimento da mesma sem travar. 

 

2.7.11 Teste de Expansão Volumétrica (Volumetric Expansion Test) 

 

Deve ser realizado de acordo com a última revisão da norma ASTM D380. ASTM 

D380-94 (2000) diz que o teste deve ser realizado da seguinte maneira: deve-se rosquear 

cuidadosamente o corpo de prova (mangueira) ao aparato na posição adequada de forma a 

garantir uma conexão a prova de vazamentos, sempre tomando cuidado para evitar entortar as 

conexões e a manter a mangueira na posição vertical sem tensão quando a pressão é aplicada. 

Em seguida, o tanque C (Figura 32) deve ser enchido com álcool ou água destilada, 

tomando cuidado para que esteja livre de ar ou gases dissolvidos. Então, abre-se a válvula B e 
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gira-se a manivela D para a esquerda para permitir que a máxima quantidade de líquido vá 

para o interior do cilindro-mestre.  

A seguir, são abertas as válvulas E, F e G, permitindo que o líquido escorra do tanque C 

pela bureta K até que nenhuma bolha de ar seja vista no interior da bureta. A remoção dessas 

bolhas de ar pode ser facilitada movimentando-se a mangueira para frente e para trás. Feito 

isso, fecham-se as válvulas B e F e a pressão na mangueira deve ser aumentada até a pressão 

de teste por não mais que 10 segundos.  

Após inspeção para verificar se há vazamentos nas conexões, deve-se remover 

completamente a pressão na mangueira abrindo a válvula F, que deve então ser fechada antes 

de proceder com o próximo passo. Então, o nível do líquido na bureta deve ser ajustado para 

zero manipulando a válvula G. Gira-se a manivela D para a direita até que o manômetro A 

indique a pressão de expansão desejada. Esta pressão deve ser mantida na mangueira 

fechando a válvula E, e em seguida permite-se a expansão imediatamente abrindo a válvula F 

e permitindo que o líquido na mangueira suba na bureta.  

Assim que o nível do líquido se mantiver constante, fecha-se a válvula F e a indicação 

do volume na bureta K pode ser lido. Esta operação deve ser repetida para que a leitura final 

na bureta K seja o total de três expansões da mangueira. Esta leitura final, dividida por três e 

subtraindo-se o valor do fator de calibração, deve ser considerada a expansão volumétrica 

final da mangueira.  

Se a pressão no interior da mangueira tiver que ser subitamente aumentada logo antes da 

leitura do valor da expansão a um valor acima do especificado, a leitura não deve ser feita. Ao 

invés disso, a pressão deve ser completamente liberada e o procedimento repetido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Figura 32 – Aparato utilizado no teste de expansão volumétrica. 

 
Fonte: Norma ASTM (American Society for Testing and Materials) D380-94 (2000).  

Este teste é de suma importância para aplicações onde a resposta ao acionamento do 

sistema hidráulico deve ser muito rápida, uma vez que se a expansão volumétrica foi muito 

grande o fluido não percorre o caminho necessário no tempo esperado quando sofre um tipo 

de “desvio” de sua rota original: ele expande a tubulação na direção radial ao invés de seguir 

apenas na direção axial. 

De acordo com Washkewicz e Belofsky (1987), em sua patente, mangueiras de baixa 

expansão volumétrica são necessárias para a obtenção de respostas hidráulicas rápidas entre 

dois pontos em tubulações longas, como por exemplo em mecanismos de prevenção e 

dispositivos de segurança (blowout preventers) utilizados em poços de mineração.  
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2.7.12 Teste de Corrosão (Salt-Spray) 

 

O DVP&R exige que seja feito, também, um teste de salt-spray de acordo com a norma 

ASTM B117 (2011). De acordo com Klingenberg e Jones (2014), o salt-spray é considerado 

um dos padrões mais utilizados para se medir a resistência a corrosão em indústrias de 

pintura, mas muitas vezes não é interpretado corretamente. A mesma fonte cita, ainda, que 

este teste é caracterizado por um ambiente altamente corrosivo que induz oxidação, bolhas, 

rachaduras e perda de adesão da camada protetora (tratamento superficial). 

Esses testes são realizados em cabines especiais, chamadas de Cabines de Salt-Spray, e 

a norma que dita os parâmetros da cabine, o procedimento e as condições necessárias para se 

obter e controlar o ambiente corrosivo, é a própria norma ASTM B117.  

A resistência à corrosão dos materiais testados é medidas em horas de teste decorridas 

até o aparecimento de corrosão branca e vermelha, respectivamente. 

Suzuki, Hisamatsu e Masuko (1980) diz que o estado de corrosão é influenciado por 

dois fatores: o tempo de exposição e elementos adicionados ao aço. Por isso as conexões de 

aço recebem um banho de zinco, isto é, são galvanizadas para mitigar os efeitos de corrosão 

devido à exposição ao intemperismo. 

A corrosão branca está relacionada à corrosão do zinco, enquanto a corrosão vermelha 

está relacionada à corrosão do ferro contido no aço. Burke (1940) diz que a corrosão de uma 

peça de ferro galvanizada irá proceder inicialmente como uma corrosão de zinco puro 

(branca). Com o avanço desta corrosão, no entanto, a camada de zinco começa a apresentar 

falhas e expõe o ferro, que por ser menos reativo que zinco torna-se quase exclusivamente 

catódico e começa a oxidar como se não existisse o revestimento protetor (corrosão 

vermelha). (BURKE, 1940) 

Nota: A norma SAE J343 faz referência, ainda, ao teste de condutividade elétrica para 

mangueiras termoplásticas. No entanto, tal teste não é requerido pelo DVP&R do cliente em 

questão. 

 

2.8 PROCESSOS DE MONTAGEM DE CONJUNTOS 

 

Além de providenciar os testes e relatórios descritos acima, definir o tipo de vedação e 

configuração das conexões, foi necessário decidir o tipo dos terminais no que diz respeito ao 

processo de montagem destes nas mangueiras, para formar os conjuntos montados. 

Esses terminais podem ser conexões de diferentes tipos. Para este projeto em específico 
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foram desenvolvidas conexões crimpadas (prensadas) e conexões swage (moldadas). As 

principais diferenças entre essas duas possibilidades são esclarecidas a seguir.  

Existem ainda outros tipos de terminais, como por exemplo os reusáveis, os que podem 

ser fixados por abraçadeiras externas à mangueira e os socketless (sem capa, apenas nipple). 

(ISO 8153-1, 2009). No entanto, estes últimos dois modelos não serão objeto de estudo deste 

texto. 

 

2.8.1 Conexões Crimpadas 

 

São as conexões mais comuns no mercado de componentes hidráulicos (condução de 

fluidos) no Brasil. Para a montagem dos terminais na mangueira, o conjunto montado 

(conexão + mangueira) é inserido numa máquina que faz a prensagem da capa – um tipo de 

luva que é posicionada sobre o tubo externo e exerce forças de compressão – sobre a 

cobertura da mangueira.  

Jamison, Denis e Gay (2003) afirmam que neste tipo de conexão a capa no qual o tubo é 

inserida é conformada para impedir que a conexão seja removida do tubo. Através de ranhuras 

na parte interna da capa, que pode ser estampada ou usinada, dependendo da aplicação, o 

terminal é fixado na mangueira e nem mesmo os grandes esforços axiais aos quais ela pode 

ser submetida consegue separar as conexões.  

Capas estampadas são utilizadas em aplicações com pressões mais baixas, enquanto 

capas usinadas são utilizadas em aplicações de alta e altíssima pressão. 

Na Figura 33 pode ser visto o corte de uma conexão genérica e seus componentes:  

capa, nipple, cotovelo, porca. Na Figura 34 é mostrado um corte transversal que representa 

como é feita a fixação da conexão na mangueira, quando o metal da capa penetra nas tramas 

do flexível. 
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Figura 33 – Corte de conexão hidráulica genérica e seus componentes. 

 
Fonte: IMG Europe (2005). 

Figura 34 – Corte transversal de fixação da conexão na mangueira.

 
Fonte: Hose Warehouse (2015). 

Esse processo pode, ainda, envolver operações de descasque, para montagem dos 

terminais chamados de skive (descasque, em inglês). Este descasque permite que as ranhuras 

da capa penetrem ainda mais fundo nas tramas de aço/tecido da mangueira, permitindo um 

desempenho ainda melhor. No entanto, esta operação de descasque não é desejada por ser 

trabalhosa, por gerar resíduos que contaminam o tubo interno da mangueira e o ambiente de 

trabalho e, também, por gerar risco à integridade dos operadores. 

Para a crimpagem (ou prensagem) da capa sobre a mangueira, a máquina contem oito 

castanhas que realizam um movimento convergente na direção radial que faz com que as 
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ranhuras atravessem a cobertura e fixem as conexões dos conjuntos montados (conjunto 

montado: mangueira e suas conexões nas extremidades). 

Por ser a configuração mais comum utilizada, este tipo de conexão é sempre preferido 

para a montagem dos conjuntos na Eaton Guaratinguetá. Isso reduz os custos de mão-de-obra, 

labor e burden, pelo fato de haver mais operadores treinados e mais equipamento disponível 

para tal operação. 

No caso das conexões para aplicação nas cabines basculantes, este tipo de conexão 

prensada está sendo atualmente desenvolvido pela equipe da Eaton Pune (Índia) após o time 

de Guaratinguetá sinalizar uma possível redução de custo quando as conexões crimpadas são 

utilizadas. Como foi falado, o cenário econômico não é muito favorável para as montadoras e 

só será possível a participação da Eaton neste nicho do mercado se uma redução de custo 

significativa for oferecida aos clientes. 

De acordo com Whittle e Podnar (1993), o material da capa do terminal apresenta 

propriedades plásticas que, após a retirada da máquina de prensagem, continuam a exercer 

uma força significativa contra as tramas da mangueira. A máquina pode ser transportada até o 

campo para facilitar a montagem no local. 

 

2.8.2 Conexões Swaged 

 

Este modelo de terminal tem grande aplicação nos conjuntos montados para aplicação 

em Óleo & Gás, segmento responsável pelas operações de mineração. Da tradução literal para 

o português, o termo swage indica que a conexão é “moldada” ao longo da cobertura da 

mangueira, ao invés de prensada como descrito na seção anterior. 

Neste segmento, são bastante utilizadas as mangueiras termoplásticas. Pelo fato de a 

cobertura ser de material termoplástico ao invés de borracha, e pelas tramas de material mais 

nobre que as mangueiras têxteis (muitas vezes o kevlar é utilizado, tal como na mangueira 

3800-02-250BX que é objeto deste estudo), é mais difícil o maquinário atingir uma força de 

prensagem que faça com que as ranhuras e a capa penetrem a cobertura e realizem uma 

montagem segura. 

Ao invés disso, a capa da conexão (ainda solta) é inserida através de uma matriz que 

tem a forma de um tronco de cone e que, com a redução gradativa da seção transversal, molda 

a capa para que ela seja “escoada” e adquira o formato da cobertura da mangueira. Esta 

moldagem do material metálico da capa é feita de maneira muito precisa para que o sistema 

seja bem vedado.  
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Segundo Hyatt, Biing-Kwang e Wootton (1995), este tipo de conexão é montada quando 

o tubo é inserido em uma luva geralmente cilíndrica e esta luva é moldada para se formar uma 

conexão bem vedada. Este processo de moldagem é conduzido através de uma força radial 

que comprime a luva (capa) em torno do tubo. (HYATT, BIING-KWANG, WOOTTON, 

1995) 

De acordo com Brink & McNamara (2008), swaging é uma técnica de conformação de 

metais na qual o material é deformado plasticamente até atingir seu formato final utilizando 

pressões elevadas, através de compressão ou martelamento ou ainda inserindo o material em 

uma matriz. A diferença entre a operação swage e o forjamento é que, no primeiro, o material 

é conformado a frio. Além disso, o material já se encontra em seu formato final após esta 

operação de swaging. 

O equipamento necessário para montar conexões do tipo swage não é portátil, isto é, 

não é facilmente transportado para montagens no campo de aplicação. 

 

2.8.3 Conexões Reusáveis 

 

Este tipo de conexões é bem menos utilizado que os outros dois que foram descritos 

acima. Isto porque é utilizado muito mais material para sua fabricação quando comparado aos 

outros dois tipos, o que aumenta o custo e o valor final do produto. Essas conexões são mais 

robustas do que as prensadas ou as swage. 

Além disso, seu processo de montagem é mais complexo, fato que inviabiliza a sua 

utilização por aumentar os custos de labor e burden, custos envolvidos em componentes e em 

mão-de-obra direta e indireta que serão melhor detalhados no Capítulo 3 – Resultados. 

De acordo com Smith (2010), este modelo de terminal foi desenvolvido na época da 

Segunda Guerra Mundial pela Aeroquip Corporation, que em 1999 foi incorporada pela 

Eaton, e logo se tornou o padrão utilizado nos aviões americanos (Aliados). Na ocasião, caso 

algum veículo (por exemplo os tanques de guerra) apresentasse falha no sistema hidráulico 

por causa de vazamento ou rompimento de mangueiras, um soldado comparecia ao local da 

falha com um rolo de mangueira (mangueira a granel, na linguagem utilizada no mercado) e 

substituía apenas a mangueira, mantendo as mesmas conexões. 

Esta operação era mais prática porque não havia a necessidade de o soldado portar uma 

máquina de prensagem ou de swage pelos campos de batalha. Ao invés disso, apenas soltava 

os parafusos da conexão reusável, substituía a mangueira por uma nova, e prendia as 

conexões novamente. 
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2.8.4 Sujidade e Batoques 

 

A operação de montagem padrão dos conjuntos montados dentro da empresa consiste 

em três operações básicas: 

 

1) Cortar a mangueira. É importante ressaltar que o corte não é feito no comprimento 

total (mangueira + terminais) desejado do conjunto montado; na verdade, deve ser 

descontado o comprimento da sede de vedação dos terminais e uma distância de 

aproximadamente 8 milímetros que corresponde ao alongamento da mangueira após a 

montagem (prensagem) das conexões. 

2) Montar as conexões. Esta montagem é feita de acordo com o tipo de conexão 

utilizada: prensada, swage, reusável ou socketless.  

3) Limpeza e proteção. Última etapa antes da armazenagem ou envio ao cliente, mas 

nem por isso menos importante; é durante essa operação que o correto funcionamento 

do sistema hidráulico é garantido. De acordo com a OilAir Products, LLC. (2013), em 

nota técnica publicada, mais de 70% das falhas em sistemas hidráulicos se devem à 

contaminação desses sistemas.  

Kohli (2011) cita que a contaminação de interiores de mangueiras, canos e tubos é um 

assunto crítico em muitas indústrias porque geralmente leva a problemas de corrosão e 

colapsos do sistema, gerando altos custos de reparo e riscos à integridade de pessoas. 

Esta contaminação pode ser originada de diferentes fontes, como óleo não filtrado, 

partículas no tanque, abrasão e degradação química de componentes. Conjuntos montados, 

por sua vez, também podem introduzir contaminantes em um sistema hidráulico. A seguir 

baixo estão listadas algumas práticas comuns para mitigar este risco de contaminação: 

� Utilização de fluidos e de lâminas corretas para o corte; 

� Remover a contaminação interna utilizando jatos de líquidos, ar comprimido ou 

projéteis; no caso do processo interno da Eaton (empresa em estudo), são 

utilizados projéteis de espuma e ar comprimido; 

� Evitar contaminação externa ao processo fabril; para isto, são colocados tampões 

(ou batoques) nas extremidades dos conjuntos montados. Eles podem ser 

plugados ou roscados, dependendo do estilo da conexão, macho ou fêmea. 

Também podem ser plugados diretamente na mangueira. 

De acordo com Abrol (2011), a proteção de mangueiras é um requisito importantíssimo 
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de segurança em operações hidráulicas para compensar potenciais falhas incluindo abrasão, 

fricção, etc. A aplicação de dispositivos de proteção garante uma maior vida útil ao sistema e 

previne a ocorrência de falhas por fricção. 

Os métodos mais comuns para remoção de partículas suspensas no interior de 

mangueiras são a aplicação de ar comprimido, jato de água, solventes ou projéteis de diâmetro 

ligeiramente maior que o diâmetro interno que percorrem toda a extensão do tubo em questão. 

Este método não oferece riscos e apresenta um baixo custo, sendo aplicável em uma grande 

variedade de indústrias (KOHLI, 2011). 

No caso das conexões de basculamento que foram desenvolvidas, o batoque utilizado é 

roscado, uma vez que ambas as conexões, reta e 90º, são fêmeas. Uma imagem retirada do 

catálogo de um fornecedor de batoques pode ser vista na Figura 35. Como não poderia deixar 

de ser, a rosca do batoque (macho) deve ser compatível com a rosca fêmea da conexão, ou 

seja, a rosca é M12x1,5. 

Na Figura 35, o quadro vermelho identifica o batoque utilizado para proteção da rosca e 

para manutenção da limpeza interna dos conjuntos montados utilizados nas linhas de cabines 

basculantes, cujo part number é 12017. 
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Figura 35 – Catálogo do fornecedor de batoques.  

 
Fonte: Catálogo Alliance (2013). 
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3 RESULTADOS 

 

O objetivo desta seção é, primeiramente, apresentar os resultados dos testes que 

confirmam a elegibilidade dos produtos Eaton ao mercado de cabines basculantes. 

Posteriormente são detalhados os custos necessários para o andamento do projeto, bem como 

os custos de fabricação dos conjuntos montados e as expectativas de receita e lucro. Por 

último, são apresentadas as conexões e o adaptador que foram desenvolvidos, objetivo inicial 

deste trabalho. 

 

3.1 RESULTADOS DE TESTES 

 

Os testes requeridos pelo DVP&R de um dos potenciais clientes, esclarecidos ao longo 

da seção 2, foram em sua maioria realizados nos laboratórios da empresa nos EUA em janeiro 

de 2010. Nas Figuras a seguir pode-se observar um controle destes testes que haviam sido 

realizados antes do início deste projeto: a Figura 36 mostra os testes e as amostras que foram 

submetidas aos diferentes testes, enquanto a Figura 37 resume os resultados obtidos em todos 

eles. 

Figura 36 – Controle de testes realizados na mangueira 3800-02-250BX.

 
Fonte: Relatório de Testes assinado pela engenharia da equipe norte-americana. Arquivo interno da Eaton 

Corporation. 
Figura 37 – Resultado geral dos testes realizados na mangueira 3800-02-250BX. 

 
Fonte: Relatório de Testes assinado pela engenharia da equipe norte-americana. Arquivo interno da Eaton 

Corporation. 
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Pelas conclusões que foram apresentadas na Figura 37 pode-se induzir que a mangueira 

não apresentará problemas de homologação nos clientes, mesmo que quatro dos testes 

exigidos pelo DVP&R ainda não tenham sido executados. 

 

3.2 CUSTOS 

 

Por razões de confidencialidade, todos os dados financeiros serão mascarados por um 

fator a ser definido pelo autor deste texto. Foi criada uma unidade financeira, UF$, para 

expressar os valores fictícios. Ao final do texto será apresentada uma razão de 

proporcionalidade entre os valores de UF$ e os valores reais de receita anual da empresa. 

 

3.2.1 Testes e Desenvolvimento 

 

De todos os testes que foram apresentados na seção 2.6, quatro deles não foram cobertos 

no relatório que é apresentado mais adiante na seção 3. São eles: teste de intemperismo 

acelerado, teste de resistência ao ozônio, teste de flexão a baixas temperaturas e teste de 

temperatura cíclica. Isto fez com que fosse necessária uma busca por fornecedores 

homologados que pudessem realizar tais testes, uma vez que a maioria deles não poderia ser 

realizada nas dependências da empresa. Este fator gerou ainda mais custos, que foram: teste 

de resistência à radiação UV, ou intemperismo acelerado, no valor de UF$6929,51; Teste de 

resistência ao ozônio, no valor de UF$2153,73. 

Os testes de flexão a baixas temperaturas e de temperatura cíclica não foram cotados, 

pois os fornecedores nacionais não têm tecnologia para a realização destes. Nestes casos, 

amostras deverão ser enviadas aos laboratórios da Eaton nos Estados Unidos para que sejam 

realizados caso seja exigido pelo cliente. Outra possibilidade é uma parceria entre cliente e 

fornecedor para a realização dos testes faltantes. 

 

3.2.2 Componentes 

 

Tendo em vista os três diferentes tipos de montagem que existem e que foram citados na 

seção 2.8, foram escolhidos os dois mais comuns para uma análise de custo e para repassar o 

menor custo possível aos clientes. 

Em um primeiro momento foram analisadas as conexões swage, pelo fato de a 

mangueira 3800-02-250BX ser do tipo termoplástica e não nitrílica. Mangueiras nitrílicas (de 
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borracha), em sua grande maioria, são montadas com conexões prensadas. Como foi 

mencionado no início do texto, o know-how da Eaton Guaratinguetá ainda é limitado quando 

se trata de mangueiras termoplásticas (linha Synflex).  

Nas Tabelas 1 e 2 estão dispostos os custos dos componentes que, após montados, irão 

compor os part numbers solicitados pelos clientes. Nas Figuras 38 e 39, os custos dos doze 

principais part numbers do cliente que foi o pioneiro neste estudo e que deu início ao 

desenvolvimento são apresentados, para diferentes configurações de conjuntos montados. 

Tabela 1: Custo de conexões swage reta e a 90°, em UF$ por unidade.  

Custos Conexão Reta (UF$/un) Conexão Curva a 90° (UF$/un)  

Fornecedor 1 10,77 16,08 

Fornecedor 2 18,15 29,45 

Observações sobre os custos:  

1) Considerado volume anual de 100.000 unidades da conexão reta e 70.000 unidades da 

conexão curva 90°; 

2) Fornecedor 1 considerou material aço 9SMn28 na cotação; 

3) Fornecedor 2 considerou material aço SAE 9SMnPb28 na cotação; 

4) Impostos não inclusos. 

Tabela 2: Custo de mangueira, adaptadores e batoque, em UF$. 

Custos Importado Nacional 

Mangueira (UF$/m) 33,00 - 

Adaptador Especial (UF$/un) 42,39 - 

Adaptador “T” (UF$/un) 11,43 - 

Batoque (UF$/un) - 0,79 

Observações sobre os custos:  

1) Mangueira e adaptadores especiais provêm de fornecedores internacionais, serão 

importados da Eaton Aurora (Estados Unidos) e Eaton Xangai (China), 

respectivamente; seus custos foram convertidos de dólar para real com base na cotação 

do início de janeiro de 2015, e estão disponíveis na Tabela 2. 

2) Foram desconsiderados acessórios como abraçadeiras, suportes e etiquetas coloridas, 

pois a princípio estes componentes serão obtidos de outros fornecedores. 

Finalmente, podem ser calculados os custos dos conjuntos montados do cliente em 

questão que apresentam maior volume de vendas para os diferentes valores fornecidos pelos 

dois fornecedores de conexão: 
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Figura 38 – Custos dos part numbers de maior volume, considerando o Fornecedor 1: 

 
Fonte: Estudo de custo realizado pelo autor. 

Figura 39 – Custos dos part numbers de maior volume, considerando o Fornecedor 2: 

 
Fonte: Estudo de custo realizado pelo autor. 

Nos estudos de custo apresentados nas Figuras 38 e 39, a penúltima coluna de cada 

tabela corresponde ao custo final de cada part number, isto é, foi inclusa a mão-de-obra. 

Neste cálculo do custo total necessário para a produção dos conjuntos montados foram 

computados os custos de labor (mão-de-obra) e burden (gastos gerais de fabricação ou 

overhead expenses). 

De acordo com McCloud (2014), manufatura é o processo de transformar matéria-prima 

(na tradução literal, “matéria crua”) em produtos acabados que possuem valor agregado. O 

custo desta atividade tem três elementos: materiais diretos, mão-de-obra direta e mão-de-obra 

indireta (burden ou overhead expenses). 

Já Hauff (2014), define o custo de mão-de-obra indireta como a porcentagem adicional 

sobre o custo de mão-de-obra direta que deve ser adquirida junto aos clientes (compradores) 

para se cobrir o custo total de manufatura do produto. Em outras palavras, um GGF – gasto 

geral de fabricação – de 220% significa que para cada US$1,00 de labor cobrado do cliente, 

SUPPLIER 1
Item Mangueira (m) Retas (un.) Curvas 90° (un.) Adaptadores (un.) Batoques (un.) Componentes Final (mão-de-obra inclusa) Total Anual

#PN cliente 1 0.865 1 1 0 2 56.96UF$          64.47UF$                                       1,157,068.27UF$     
#PN cliente 2 7.49 5 1 1 4 362.64UF$        381.13UF$                                    3,475,169.65UF$     
#PN cliente 3 6.45 5 1 1 4 328.32UF$        346.47UF$                                    726,192.80UF$         
#PN cliente 4 7.29 5 1 1 4 356.04UF$        374.53UF$                                    1,618,729.92UF$     
#PN cliente 5 6.15 5 1 1 4 318.42UF$        336.57UF$                                    12,116.36UF$           
#PN cliente 6 7.36 5 1 1 4 358.35UF$        376.84UF$                                    3,768.43UF$              
#PN cliente 7 3.07 2 0 0 2 124.42UF$        137.74UF$                                    2,504,082.26UF$     
#PN cliente 8 6.32 5 1 1 4 324.03UF$        342.18UF$                                    823,275.09UF$         
#PN cliente 9 2.09 2 0 1 3 104.30UF$        117.11UF$                                    43,330.38UF$           
#PN cliente 10 0.48 1 1 0 2 44.26UF$          51.61UF$                                       19,093.95UF$           
#PN cliente 11 0.57 1 1 0 2 47.23UF$          54.58UF$                                       20,192.90UF$           
#PN cliente 12 0.31 0 2 0 2 43.95UF$          51.93UF$                                       19,213.96UF$           
CUSTO (UF$) 10,422,233.97UF$   

Quantidades Custo em UF$

SUPPLIER 2
Item Mangueira (m) Retas (un.) Curvas 90° (un.) Adaptadores (un.) Batoques (un.) Componentes Final (mão-de-obra inclusa) Total Anual

#PN cliente 1 0.865 1 1 0 2 UF$ 77.72 UF$ 85.22 UF$ 1,529,586.19
#PN cliente 2 7.49 5 1 1 4 UF$ 412.91 UF$ 431.40 UF$ 3,933,544.28
#PN cliente 3 6.45 5 1 1 4 UF$ 378.59 UF$ 396.74 UF$ 831,561.65
#PN cliente 4 7.29 5 1 1 4 UF$ 406.31 UF$ 424.80 UF$ 1,836,002.91
#PN cliente 5 6.15 5 1 1 4 UF$ 368.69 UF$ 386.84 UF$ 13,926.13
#PN cliente 6 7.36 5 1 1 4 UF$ 408.62 UF$ 427.11 UF$ 4,271.14
#PN cliente 7 3.07 2 0 0 2 UF$ 139.18 UF$ 152.50 UF$ 2,772,382.70
#PN cliente 8 6.32 5 1 1 4 UF$ 374.30 UF$ 392.45 UF$ 944,228.08
#PN cliente 9 2.09 2 0 1 3 UF$ 119.06 UF$ 131.87 UF$ 48,790.84
#PN cliente 10 0.48 1 1 0 2 UF$ 65.01 UF$ 72.36 UF$ 26,773.45
#PN cliente 11 0.57 1 1 0 2 UF$ 67.98 UF$ 75.33 UF$ 27,872.40
#PN cliente 12 0.31 0 2 0 2 UF$ 70.71 UF$ 78.68 UF$ 29,112.50
CUSTO (UF$) UF$ 11,998,052.27

Quantidades Custo em UF$
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US$2,20 adicionais devem ser cobrados apenas para cobrir os custos para realizar o negócio. 

O mesmo autor ainda apresenta as seguintes definições: 

� Despesas de negócio: todas as despesas encontradas na declaração de receita da 

empresa (também conhecida como declaração de lucros e gastos) 

� Despesas de burden (indiretas): todos os custos encontrados na declaração acima 

excetuando-se os custos com mão-de-obra direta, materiais diretos e custos atribuídos 

a terceiros que podem ser contratados e bancados diretamente pelo cliente final. Tais 

despesas são absorvidas pelos negócios e distribuídas nos preços finais de venda como 

uma porcentagem do labor. Incluem custos indiretos como propaganda, depreciação, 

seguro, viagens, aluguéis, telefone, etc. 

� Labor (mão-de-obra direta): força de trabalho utilizada para manufaturar os produtos 

finais e serviços comprados pelo cliente. Essas homem-horas são atribuídas e 

repassadas diretamente ao cliente. 

� Burden (mão-de-obra indireta): força de trabalho usada para fornecer suporte aos 

negócios e à linha de manufatura, como por exemplo supervisores, engenharia, 

controladoria, gerência, estoque, etc. Essas homem-horas de suporte aos negócios não 

são repassadas diretamente ao cliente. 

� Materiais diretos: materiais utilizados na manufatura do produto final ou no serviço 

contratado pelos clientes. Também são cobrados diretamente do cliente. 

� Porcentagem de overhead: relação entre as despesas de labor e burden (diretas e 

indiretas). Esta porcentagem é utilizada para alocar as despesas indiretas 

proporcionalmente à despesas diretas e repassar o custo ao cliente final. 

É importante ressaltar que estas taxas são convertidas em homem-hora e devem ser 

atualizadas em períodos regulares, de acordo com o profit plan da empresa. Por definição, o 

termo profit plan é o desenvolvimento da estratégia operacional para um determinado 

período, geralmente um ano. 

A seguir, um passo-a-passo retirado de Hauff (2014) explica como deve ser o processo 

para calcular a porcentagem de overhead. Posteriormente é apresentada uma imagem 

referente ao fluxograma no idioma original desenvolvido por este autor para simplificar o 

cálculo: 

� Passo 1: determinar o valor médio pago por hora aos operadores da linha de produção; 

� Passo 2: estimar o número de dias úteis no qual haverá movimentação da linha no 

calendário anual; 
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� Passo 3: estimar o número de horas pagas aos operadores (mão-de-obra direta) no ano 

em questão; 

� Passo 4: estimar o valor, em moeda a ser definida pela empresa, anual a ser pago à 

mão-de-obra direta; 

� Passo 5: estimar o valor, na mesma moeda do Passo 4, que deve ser desconsiderado 

das horas totais de trabalho no ano da mão-de-obra direta (exemplo: pausa para 

refeições); 

� Passo 6: estimar todas as despesas indiretas anuais para incluir o valor pago à mão-de-

obra direta que será descontado (valor do Passo 5); 

� Passo 7: calcular a porcentagem anual de gastos indiretos. Isto é, gastos que não são 

destinados à compra de matéria-prima para a produção. 

A Figura 40 ilustra o fluxograma retirado de artigo publicado por Hauff (2014) 

explicando o método para cálculo da porcentagem de overhead, valor que deve ser incluso 

nos custos de produtos acabados e repassados aos clientes para que a empresa possa lucrar 

com suas vendas. Somente após a inclusão de todas essas despesas adicionais, diretas e 

indiretas, no custo do produto acabado é que pode ser definida a margem de lucro (gross 

margin) da empresa na venda de um determinado pacote. 
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Figura 40 – Fluxograma para cálculo da porcentagem de overhead. 

 
Fonte: Hauff (2014). 

A gross margin é calculada pela Equação 5: 

 

��(%) =  
����!"#�$&'"*

����!"#
   (5) 

 

Após este primeiro estudo das condições de custo, conexões do tipo crimpadas foram 

sugeridas pela Engenharia de Processo da planta. Estas estão ainda em fase de testes até a data 

deste texto. Acredita-se, porém, que apresentarão uma redução de custo mais significativa 

quando comparada às conexões swage. 

Portanto, analisando a tabela de custos, pode-se concluir que os custos anuais para 

produção dos conjuntos montados de basculamento para o cliente analisado, considerando o 

fornecedor que apresenta os menores preços (Fornecedor 1) serão de UF$ 10.422.233,97. Para 
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a empresa obter uma gross margin 20%, portanto, o preço deste pacote deve ser de 

UF$ 13.027.792,47. Isto significa que o lucro com este projeto é de UF$ 2.605.558,49, o que 

representa uma porcentagem de 0,00735%, aproximadamente, quando comparado à receita 

anual de vendas da Corporação em 2013 (último relatório até o momento deste texto). Esta 

receita total de 2013 foi de US$22.000.000.000,00, ou seja, US$22 bilhões, e está detalhada 

nas Figuras 41 e 42. 

Figura 41 – Relatório anual da Eaton Corporation de 2013. 

 
Fonte: Relatório Corporativo – Eaton Corporation (2013). 
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Figura 42 – Percentual de vendas anuais de cada divisão da Eaton Corporation em 2013. 

 
Fonte: Relatório Corporativo – Eaton Corporation (2013). 

Quando comparado ao valor total de vendas considerando apenas a divisão Hydraulics 

da Corporação, a receita obtida com a venda de peças que contêm as conexões e o adaptador 

desenvolvidos neste estudo representa aproximadamente 0,0525% deste valor. Isto significa 

que o objetivo inicial do desenvolvimento, que era alcançar vendas superiores a 

US$800.000,00, pode ser alcançado no caso de homologação e aceitação do produto pelos 

clientes do mercado Truck&Bus. 

 

3.3 ADAPTADOR  

 

Como foi falado anteriormente, foi necessário o desenvolvimento de um adaptador fora 

de linha para aplicação exclusiva neste projeto. Nas Figuras 43 e 44, retiradas de desenho de 

um dos potenciais clientes deste mercado, pode-se observar as características e a configuração 

deste adaptador “fora de linha”. Essas figuras mostram, respectivamente, a elevação e o perfil 

de kit que deve ser fornecido para as linhas de basculamento. O adaptador em questão foi 

destacado nos quadros vermelhos. As dimensões foram eliminadas do desenho por motivos de 

discrição e confidencialidade. 
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Figura 43 – Elevação de kit de basculamento de cabines. 

 
Fonte: Desenho de cliente. 

Figura 44 – Perfil de kit de basculamento de cabines. 

 
Fonte: Desenho de cliente. 

Das Figuras 43 e 44, pode-se inferir que o adaptador tem 4 entradas/saídas. Estes quatro 

canais não estão contidos num mesmo plano. Se estivessem no mesmo plano o adaptador 

seria do tipo “cruz”, que já existia no portfólio da empresa. Concluiu-se que o adaptador 

poderia ser formado juntando-se dois adaptadores de linha, um em formato “T” contendo três 

roscas macho e o outro um adaptador bulkhead – tipo de adaptador macho que contém porca e 
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arruela ajustáveis – a ser soldado em um plano perpendicular a este adaptador em T. 

Para esclarecer este raciocínio, a seguir são apresentadas as imagens dos dois 

adaptadores que, combinados, geraram o adaptador especial para o projeto, cujo part number 

definido pela equipe da Eaton na China, responsável pela linha Winner® e por este 

desenvolvimento, é XC-12FA. 

Figura 45 – Adaptador em “T”: part number AC-12. 

 
Fonte: Catálogo Eaton Winner®. 

Figura 46 – Adaptador bulkhead: part number 6C-12. 

 
Fonte: Catálogo Eaton Winner®. 

Todas as quatro roscas são macho e métricas M12x1,5, de acordo com exigências do 

cliente, que trabalha normalmente com normas alemãs e roscas métricas. Após testes de 

pressão realizados pela equipe Eaton Winner®, da China, e após análise das melhores 

condições de montagem, o resultado obtido foi o adaptador especial mostrado na Figura 47, 

cujo part number é XC-12FA.  
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Figura 47 – Adaptador especial: part number XC-12FA. 

 
Fonte: Equipe de Engenharia de Produto – Eaton Xangai (China). Arquivo interno da Eaton Corporation. 

Para a montagem completa do adaptador acima, a parte correspondente ao adaptador 

bulkhead será soldada no bloco do adaptador T. As arruelas indicadas devem ser montadas na 

porção bulkhead com a finalidade de facilitar a montagem na linha de produção do cliente. 

Estas serão compradas separadamente. 

 

3.4 CONEXÕES 

 

Conforme explicado ao longo da seção 2 foram desenvolvidas duas configurações de 

conexões para atender as especificações do cliente que apresentou ao longo de 2014 o maior 

interesse neste projeto. A Figura 48 é referente a um conjunto montado genérico que contém 

as dimensões e configurações exigidas para as conexões de basculamento de cabines. A 

conexão da esquerda representa a configuração cotovelo a 90°, enquanto a da direita 

representa a conexão reta. 
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Figura 48 – Conjunto montado genérico para basculamento de cabines. 

 
Fonte: Arquivo interno da Eaton Corporation. 

É sabido que ambas são manufaturadas em aço carbono, são montadas utilizando o 

sistema de porca e arame e que são do tipo swage. Nas seções a seguir são mostrados os 

desenhos definitivos após o projeto desses terminais. 

O motivo de ser escolhido o aço como material das conexões é a resistência desse 

material quanto ao escoamento e ao calor, seu baixo custo e a aplicação em questão.  

Obs.: os diversos componentes que formam as conexões podem ser (e são, neste caso) 

feitos de materiais diferentes. Todos são feitos de aço carbono, porém de ligas diferentes. A 

exceção fica por conta do anel O-ring, que é feito de material elastomérico. 

De acordo com Le Yu (2012), os materiais de conexões hidráulicas devem oferecer 

resistência a tensões e corrosão adequadas para resistir às altas pressões e intempéries de 

sistemas hidráulicos. O mesmo autor recomenda a utilização de ligas de aço para este tipo de 

aplicação, uma vez que o aço é durável, resistente às tensões e ao calor, trabalhando a 

temperaturas entre –54 °C e 260 °C.  

Ainda no mesmo texto, são dadas informações sobre os tratamentos superficiais que são 

aplicados nas conexões hidráulicas: tratamentos superficiais externos como cádmio, zinco e 

fosfato de zinco galvanizados são aplicados para aumentar a vida útil desses componentes. No 

entanto, na última década, o cádmio não é mais aceitado por muitas indústrias devido aos 

impactos ambientais. Tanto o cádmio quanto o zinco materiais de sacrifício que oxidam no 

lugar do aço, devido à presença de oxigênio, umidade e gases ácidos. Contudo, eles podem 

ser atacados e dissolvidos por muitos fluidos. (LE YU, 2012) 

O processo de fabricação de ambas as conexões, bem como uma explicação sobre seus 

componentes, é detalhado nas duas subseções a seguir. Característica comum de ambas as 

conexões é que, após esta montagem, a conexão deve receber um banho de zinco que lhe 
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confere uma maior resistência à corrosão. 

De acordo com Aguiar (2000), em “Guia para o Mundo do Zinco (2000, p.22)”, 

publicado pela Associação Internacional do Zinco - IZA, o zinco protege o aço de forma 

tripla: primeiro, o zinco fornece um revestimento resistente e aderente que dificulta o contato 

do aço com seu ambiente corrosivo; segundo, o zinco corrói mais lentamente que o ferro e 

terceiro, se o revestimento for danificado e o aço exposto ocorrerá a proteção anódica uma 

vez que os produtos de corrosão do zinco, a serem formados na área danificada, preencherão 

o aço exposto. Fato importante é que a conexão e a porca devem receber este banho 

separadamente, e só após a zincagem a porca é montada utilizando o travamento por arame.  

 

3.4.1 Conexão cotovelo a 90° 

 

Desenvolvida a partir do desenho do cliente mostrado na Figura 48 disponível na seção 

3.4, esta conexão curva atende à norma SAE no que diz respeito à altura do drop. Esta altura 

corresponde à cota de 34 mm representada na Figura 48, na conexão do lado esquerdo. É a 

distância correspondente à altura entre a linha de centro da mangueira e o ponto de vedação 

entre o assento a 24º da conexão DKO e a máquina, no caso um caminhão. Para o caso de 

conexões DKO, de acordo com a norma SAE J517(2013), a altura do drop é medida com a 

porca recuada. 

Na Figura 49 é apresentado o desenho final da conexão curva desenvolvida para 

basculamento de cabines: 
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Figura 49 – Conexão desenvolvida na configuração curva a 90º. 

 
Fonte: Engenharia de Produto – Eaton Pune (Índia). Arquivo interno da Eaton Corporation. 

Analisando a lista de materiais na Figura 49, observa-se que a conexão é manufaturada 

a partir da montagem de sete componentes independentes. Estes componentes estão indicados 

por setas no desenho acima e são listados a seguir: 

1. Nipple – deve ser inserido na mangueira 

2. Capa – é moldada ao redor da mangueira para fixar a conexão (capa swage, explicada 
na subseção 2.7.2) 

3. Cotovelo – tubo curvado no ângulo de 90º 

4. Arame – é inserido por um furo no sextavado da porca para travar a mesma no nipple 

5. O-Ring – anel de material elastomérico responsável pela vedação. William (1957) 

afirma que a vedação por O-Ring é simples e de baixo custo, mas dependem de uma 

condição de lubrificação para garantir seu bom funcionamento. O autor cita, também, 

que esta lubrificação se dá pelo próprio fluido utilizado no sistema. Caso falte 

lubrificação, a abrasão é muito acelerada e a vida do O-Ring fica muito curta, mesmo 

que seja utilizado um material elastomérico de alta qualidade. (WILLIAM, 1957) 

6. Cabeça de vedação – formato aproximado de um tronco de cone com inclinação de 

24 graus 

7. Porca – sextavado de 14 mm e rosca M12x1,5; responsável pela fixação do conjunto 

em um adaptor ou suporte que contenha uma rosca macho equivalente 

 



78 
 

Para adquirir o formato do desenho, existem três pontos de solda: entre o nipple e a 

capa; entre o tubo e a capa; e entre o tubo e a sede de vedação. Todas esses processos para 

juntar dois componentes são feitos por brasagem e interferência. 

 Marques (1991) relatou que o termo “brasagem” abrange um grupo de processos de 

união que produz a coalescência (união) dos metais pelo aquecimento a uma temperatura 

adequada e pelo uso de metal de adição que tem um ponto de fusão abaixo da temperatura 

“solidus” do metal de base. O metal de adição preenche a junta por ação capilar e o ponto de 

fusão do metal de adição é superior a 450 ºC o processo é dito “brasagem forte” (“brazing”) e, 

em caso contrário, é dito “brasagem fraca” (soldering”). Segundo o autor, a brasagem se 

distingue da soldagem pelo fato de que, na brasagem, o metal de base nunca é levado à fusão. 

Na Figura 50 pode ser observado o processo de solda por brasagem, retirado de Llopis 

(2012) e adaptada de “Brazing Handbook” (1991). 

Figura 50 – Solda por brasagem. 

 
Fonte: Llopis (2012), retirado de “Brazing Handbook (1991)”. 

A capilaridade, de acordo com Llopis (2012), é uma propriedade intrínseca dos fluidos, 

que os faz escoar por tubos ou vãos extremamente finos. Se o tubo que estiver em contato 

com esse fluido for fino o suficiente, a combinação de tensão superficial, causada pela coesão 

entre as moléculas do líquido, com a adesão do líquido à superfície deste material, irá fazer 

com que haja fluxo do fluido pelo mesmo.  

A mesma fonte ainda cita que a força de adesão é a atração entre as moléculas do 

líquido e do sólido, enquanto a força de coesão é a atração entre moléculas semelhantes, isto 

é, entre as moléculas do líquido, que atua para manter o mesmo em sua forma original. 

Portanto, se a força de adesão é superior à de coesão, o líquido escorre sobre o sólido. Llopis 

(2012) também diz que quando dois materiais base são unidos por brasagem, pode haver 

tensões residuais no final da operação, uma vez que existe uma diferença entre os coeficientes 

de expansão térmica dos materiais em questão. Esta tensão residual é produzida durante o 

resfriamento desde a temperatura de brasagem até a temperatura ambiente, pois os 

componentes se retraem a taxas diferentes. Quando os coeficientes de expansão térmica dos 
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materiais a serem unidos são muito diferentes, esta tensão residual pode ser suficiente para 

causar uma deformação ou trincas nos materiais do conjunto brasado. Esta tensão pode ser 

controlada até certo ponto por um resfriamento programado (por exemplo em um forno, como 

é o processo de brasagem das conexões desenvolvidas neste projeto), promovendo assim o 

alívio das tensões dos materiais envolvidos. 

Já a interferência, de acordo com Pedersen (2005), é uma forma eficiente de se conectar 

duas partes mecânicas, seja para obter um estado de tensão residual ou para unir duas partes 

de uma forma eficaz e de baixo custo. De acordo com Sogalad (2009), uma montagem por 

interferência permite uma fixação entre duas partes a partir uma pressão radial em ambas as 

superfícies de contato, criando uma montagem resistente. O mesmo autor afirma ainda que a 

eficácia deste tipo de montagem depende de vários parâmetros, como por exemplo o valor da 

interferência (diferença entre as cotas mínima do furo e máxima do eixo), dimensões físicas, 

propriedades do material, precisão geométrica das peças e o estado das superfícies de contato 

das peças que se deseja montar. Essas montagens, de acordo com Ramamoorthy e 

Radhakrishnan (1994), são compactas e apresentam boa aparência estética. 

A Figura 51 ilustra o processo de interferência, que de acordo com Kim et al (2009), 

pode ser obtida através de aplicação de força direta ou por métodos térmicos (aquecimento ou 

resfriamento de material). 

Figura 51 – Definição do processo de montagem por interferência. 

 
Fonte: Kim et al (2009). 

 

3.4.2 Conexão Reta 

 

A Figura 52 diz respeito à conexão reta que foi desenvolvida para a aplicação em 

cabines basculantes de caminhões.  
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Figura 52 – Conexão desenvolvida na configuração reta. 

 
Fonte: Engenharia de Produto – Eaton Pune (Índia). 

Devido ao fato de apresentar uma configuração mais simples e menos componentes 

independentes, o processo de montagem é mais simples e, consequentemente, o custo desta 

conexão é menor, como pôde ser visto na seção 3.2.2. 

A lista dos materiais que compõem esta peça é melhor detalhada a seguir: 

1. Nipple – deve ser inserido na mangueira 

2. Capa – é moldada ao redor da mangueira para fixar a conexão (capa swage, 

explicada na subseção 2.7.2) 

3. Arame – é inserido por um furo no sextavado da porca para travar a mesma no 

nipple 

4. O-Ring – anel de material elastomérico responsável pela vedação (artigo sobre o-

ring) 

5. Porca – sextavado de 14 mm e rosca M12x1,5; responsável pela fixação do 

conjunto em um adaptor ou suporte que contenha uma rosca macho equivalente 

Como não poderia deixar de ser, as duas conexões apresentam processos de fabricação e 

componentes bem semelhantes. O único componente que não é comum aos dois terminais é o 

tubo curvado a 90º. 

Na montagem desta conexão, no entanto, existe apenas um ponto de solda: entre o 

nipple (porção que fica no interior da mangueira) e a capa. A sede de vedação, no caso da 

conexão reta, já é usinada junto ao sextavado da capa. Esta junção também é feita por 

brasagem e interferência, processos explicados na seção 3.4.1.
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4 CONCLUSÕES 

 

Analisando os dados financeiros que foram levantados neste trabalho, pode-se concluir 

que o desenvolvimento das três novas peças que eram o objetivo principal do projeto foi 

alcançado com sucesso dentro do prazo e dentro dos custos que eram esperados. 

Além disso, a oportunidade que este desenvolvimento representa em termos de receita, 

isto é, sabendo que as vendas das peças contendo o adaptador e as conexões hidráulicas 

podem alcançar até 0,05% das vendas anuais globais da divisão Hydraulics da Corporação, 

justifica-se o tempo e esforço que foi gasto por todos os envolvidos para que o 

desenvolvimento fosse alcançado. O estudo provou que a meta que foi traçada no início do 

projeto, de alcançar vendas superiores a US$800.000,00, pode ser alcançada se/quando a 

Eaton se tornar um fornecedor homologado de soluções para cabines basculantes. 

Como foi falado no início do texto, o cenário econômico do país no geral, e o cenário 

das montadoras de veículos comerciais e de passeio especificamente, não vem sendo dos mais 

favoráveis dos últimos anos, de forma que vendas acima da ordem de UF$2.600.000,00 irão 

fazer com que a Eaton no Brasil continue ocupando uma posição de destaque como 

fornecedor de soluções hidráulicas e continue crescendo de acordo com o esperado pelos 

shareholders. 

Do ponto de vista pessoal do autor deste texto, fica evidente todo o envolvimento que 

foi necessário neste projeto, o que possibilitou um crescimento técnico e pessoal muito 

grande. Tanto na busca por novas informações enquanto lia artigos e publicações relevantes 

quanto nas dúvidas que foram levantadas e esclarecidas com as mentes mais experientes da 

empresa, ficou evidente este comprometimento e a vontade de aprender, de se destacar 

durante o ano de estágio e de contribuir com o crescimento da empresa. 

Isto com certeza foi pesado e levado em consideração ao final do programa de estágio, 

uma vez que o objetivo central do autor que era de conseguir uma oportunidade de continuar 

na empresa como um funcionário efetivo foi alcançado.  

Além das razões acima, é claro, esse estudo e seus resultados consolidam a formação e a 

busca pelo diploma do autor. 
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