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PRENSAGEM EXCESSIVA DA CONEXÃO 

Sintomas: Vazamento entre a conexão e capa, infiltrando por debaixo da cobertura da mangueira, 
ocorrendo ruptura de malha ou espiral, ruptura da mangueira na base da capa, deformação excessiva da 
espiga. 

Causas: A capa da conexão foi prensada excessivamente em relação ao diâmetro de prensagem 
especificado. 

Soluções: Substitua o conjunto e certifique que esteja utilizando a conexão correta e reveja as instruções 
de montagem, de acordo com a norma SAE J517, as mangueiras hidráulicas têm tolerância de diâmetro 
interno e externo. Existem muitas marcas de mangueiras e terminais, desta forma, o usuário não consegue 
manter em seu estoque um conjunto do mesmo fabricante (Mangueira e terminal). É muito comum que haja 
vazamento no conjunto entre o terminal e a capa, devido a prensagem incorreta, ocorrendo infiltração por 
debaixo da cobertura da mangueira, causando assim a ruptura da malha e/ou espiral e na base da capa, 
deformando o espigão. Muitos fabricantes dispõem de tabela de prensagem, sendo esta apenas uma 
referência, o correto seria fazer, em 100% dos conjuntos montados, teste de pressão hidrostática de acordo 
com a Norma EN 1402 - SAE J343. 

 

 



 

RUPTURA DA MANGUEIRA NA BASE DA CONEXÃO 

Sintomas: A mangueira rompeu na base da conexão e os arames do reforço ficam visivelmente expostos. 

Causas: A mangueira se movimentou ou foi tracionada da conexão, devido a movimentos excessivos 
provocados por golpes de aríete, podendo indicar também uma má escolha de terminal e flexível; o 
comprimento do conjunto é curto ou o raio de curvatura inicia na base da conexão; diâmetro de prensagem 
da conexão incorreto. 

Soluções: O conjunto deverá ser substituído. A escolha do conjunto, dimensão do flexível bem como a 
trajetória deverão ser revisados, de forma que não trabalhem tracionados. Considere que os conjuntos de 
mangueiras, quando pressurizados, podem ter seu comprimento reduzido. A curvatura da mangueira deverá 
iniciar no mínimo de duas vezes o diâmetro interno da mesma após o término da conexão, também 
conhecido como pé da conexão. Se necessário, o uso de abraçadeira deverá ser considerado para evitar 
movimentos. Reveja os procedimentos de prensagem da conexão. 

 

 



 

CORTE DO TUBO INTERNO DA MONTAGEM 

Sintomas: A mangueira apresenta vazamento ou infiltração, pequenas bolhas no tubo interno, bolhas na 
cobertura perto da conexão (trama x espiral), chegando a romper o flexível perto da conexão ou todos esses 
sintomas juntos. 

Causas: O tubo interno foi danificado durante a montagem da conexão, devido a má escolha do conjunto 
(terminal x capa); prensagem excessiva; comprimento incorreto do flexível; raio de curvatura e montagem 
imprópria da conexão. 

Soluções: Rever os procedimentos de montagem e substituir o conjunto. 

 



 

TORÇÃO DA MANGUEIRA NA PRENSAGEM 

Sintomas: A mangueira rompeu na área onde visivelmente sofreu torção. Os arames do reforço estão 
rompidos na região da falha. 

Causas: A mangueira sofreu torção durante a prensagem do conjunto devido a: mau posicionamento, 
prensagem excessiva, mangueira ou terminal excêntrico – fora de eixo. A montagem imprópria pode causar 
torção não desejada. 

Soluções: Rever os procedimentos de montagem. Substitua o conjunto, e guiado pela memória de 
curvatura da mangueira assegure-se de que a mangueira flexione em um único plano. A sensibilidade do 
montador é de extrema importância neste procedimento, utilize a tabela de prensagem do seu fornecedor que 
é uma referência. É importante saber que, de acordo com a norma SAE J517, existe tolerância no diâmetro 
interno e externo das mangueiras. 

 

 

 

 



 

MONTAGEM COM TERMINAL E CAPA DE FABRICANTES DIFERENTES 

Sintomas:  O terminal solta com facilidade da capa, ou fica excessivamente prensado. Comprimento do 
espigão diferente da capa. 

Causa: Na maioria dos casos com vazamentos, bolhas, mangueira soltando os terminais pode ser em razão 
de usar terminal e capa de fabricantes diferentes, podendo ficar excessivamente prensado ou não, mangueira 
salta fora do terminal com facilidade. 

Soluções: Utilizar sempre mangueira, capa e terminais do mesmo fabricante e seguir a prensagem 
recomendada. 

 



 

PRESSÃO EXCESSIVA 

Sintomas: A mangueira rompeu durante a aplicação e pode ter ocorrido em qualquer ponto ao longo da 
mangueira. Normalmente a ruptura se apresenta limpa e bem concentrada, sem sinais evidentes de corrosão 
dos arames do reforço ou desgaste da cobertura por abrasão. 

Causas: A mangueira foi submetida à pressão excessiva ou muito próxima da pressão de ruptura. Deve-se 
levar em consideração a temperatura de trabalho. 

Soluções: Utilize uma mangueira compatível com a pressão de trabalho do sistema ou ajuste a pressão do 
sistema dentro da pressão recomendada para a mangueira; e substitua o conjunto. 

 



 

MÚLTIPLAS PRENSAGENS 

Sintomas: A capa apresenta várias prensagens sobrepostas. Infiltração chegando até o desprendimento do 
conjunto (conexão x capa). 

Causas: Montador efetuou várias prensagens rotacionando (girando) a mangueira imaginando que 
aumenta a resistência do aperto da capa. 

 Soluções:  Efetuar uma única prensagem. E caso seja necessário prensagens por aproximação ou quando 
o comprimento da capa for maior que a castanha, deve ser mantida a mesma linha de prensagem. 

 



 

MIGRAÇÃO DO FLUIDO PELA COBERTURA 

Sintomas: Várias bolhas aparecem na cobertura. O tubo interno e/ou a cobertura apresentam-se inchados 
e moles. 

Causas: Incompatibilidade do fluido com o material da mangueira. As bolhas podem conter fluidos, 
graxas ou substâncias, as quais, combinadas, podem alterar as características do elastômero das mangueiras. 
Isto ocorre com frequência em mangueiras que trabalham imersas e/ou expostas ao banho de fluidos 
externos à mesma. Prensagem excessiva. 

Soluções: Substitua o conjunto por outro que seja compatível com o fluido, ou substitua o fluido por um 
que seja compatível com a mangueira. 

 



 

DESCASQUE INCORRETO DA MANGUEIRA PARA PRENSAGEM 

Sintomas: Vazamento, bolha, corte da trama de aço, a capa fica excessivamente prensada. 

Causas: Cada mangueira tem sua característica de montagem a qual deve estar alinhada com o conjunto a 
ser montado (conexão x capa). As mangueiras R12, R13, 4SH, 4SP e R15, devem ser descascadas e quando 
não são descascadas corretamente ou usam capas de fabricantes diferentes ou capa para mangueira tipo R2 e 
fica excessivamente prensado. Além do uso de capas sem descasque. 

Soluções: Descascar corretamente a mangueira e usar mangueiras, terminais e capas do mesmo 
fabricante. Recomendação de capas a serem utilizadas de acordo com a norma do fabricante. 



 

PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO DA MANGUEIRA NA CONEXÃO 

Sintomas: Infiltração ou vazamento chegando até o desprendimento do conjunto (conexão e capa). 

Causas: A mangueira não foi inserida totalmente na conexão antes da prensagem da capa. Todos os 
dentes da capa da conexão são necessários para fixar a conexão na mangueira, porém o último dente sozinho 
é responsável por aproximadamente 25% da capacidade de fixação da conexão na mangueira. 

Soluções: Substitua o conjunto. Para assegurar-se de que a mangueira tenha sido inserida até o fundo da 
capa, sobreponha a extremidade da mangueira sobre a capa da conexão até o início do rebaixo da conexão 
onde é fixada a capa, marque com um risco à caneta sobre a cobertura da mangueira. 

 



 

CASTANHA/MORDENTE COM CANTO VIVO (CORTANTE) 

Sintomas: A capa apresenta rachadura, trinca ao ser prensada dando a entender que a capa está 
“ressecada”, apresentando trincas frágeis. 

Causas: A castanha ou mordente está com canto vivo cortante ou mal ajustada no porta castanha, na hora 
da prensagem faz a função de um punção deixando a capa com marcas profundas quase que rompendo, em 
alguns casos ela rompe apenas no transporte ou manuseio. 

Soluções:  A castanha deverá ser substituída pelo fabricante da máquina, ou em alguns casos apenas 
lixando-se o canto vivo. 

 



 

RAIO MÍNIMO DE CURVATURA 

Sintomas: A mangueira rompeu na parte externa ao raio de curvatura. Apresenta secção transversal 
ovalizada na região da curvatura. Os arames do reforço estão rompidos na região externa ao raio de 
curvatura. Em aplicações com Vácuo ou Sucção, a mangueira apresenta achatamento na região da curvatura 
que causa a restrição do fluxo. Vinco de dobra no flexível internamente e externamente, redução na vazão 
do fluxo hidráulico. 

Causas: Raio de curvatura inferior ao mínimo recomendado ou a curvatura inicia no pé da conexão. 

Soluções: Substitua o conjunto. Aumente o raio de curvatura de acordo com o recomendado. Alterar a 
conexão adequada (90º / 45º). A curvatura deverá iniciar no mínimo duas vezes o diâmetro da mangueira 
após o pé da conexão. 

 



 

 

ABRASÃO NA COBERTURA DA MANGUEIRA 

Sintomas: A cobertura foi arrancada ou deteriorada. Os arames de reforço apresentam sinais de ter sido 
roçado chegando até a oxidação. 

Causas: Excessivo contato da mangueira contra objetos externos, tais como outras mangueiras, 
abraçadeiras não apropriadas ou impactos contra bordas cortantes e suportes. 

Soluções: Substitua o conjunto. Use capas ou mola de proteção e se necessário use abraçadeira apropriada 
para evitar o contato com outros objetos. 

 



 

RUPTURA DA MANGUEIRA ATRAVÉS DO DESGASTE DA COBERTURA 

Sintomas: A mangueira rompeu na área onde a cobertura foi deteriorada. Os arames do reforço 
apresentam sinais de corrosão. 

Causas: Contínuo contato da mangueira contra outras mangueiras ou área abrasiva, impacto contra bordas 
cortantes e suportes. 

Soluções: Substitua o conjunto. Use capa, mola ou luva de proteção e se necessário use braçadeira 
apropriada para evitar o contato com outros objetos. 

 



 

RESSECAMENTO DA COBERTURA 

Sintomas: A mangueira apresenta enrijecimento e trincas na cobertura quando flexionada à temperatura 
ambiente. 

Causas: Provavelmente a mangueira está operando em um compartimento fechado onde o calor irradiante 
(calor soprado) é excessivo, ou exposta a um ambiente com alta concentração de ozônio (O3) ou qualidade 
duvidosa com matéria prima de péssima qualidade. 

Soluções: Substitua o conjunto por outro com mangueira que possua cobertura têxtil e temperatura de 
trabalho compatível com a aplicação, ou constatando que a mangueira não atende a qualidade desejada, 
substitua o fornecedor. As mangueiras com cobertura têxtil possuem excelente resistência ao ozônio. 



 

ENRIJECIMENTO DA MANGUEIRA 

Sintomas: A mangueira está enrijecida, quebradiça e apresenta trincas quando flexionada à temperatura 
ambiente. O conjunto permanece na mesma posição após removido do local de aplicação e apresenta sinais 
visíveis de ressecamento ou queimadura. 

Causas: A mangueira foi exposta ao calor excessivo e alterou as características do composto. Óleo com ar 
incluso causa permeabilidade no tubo interno e da cobertura, há o enrijecimento da mangueira. Qualquer 
combinação de oxigênio e calor, irá acelerar o enrijecimento do tubo interno. Cavitação indica presença de 
ar no sistema e também pode causar o mesmo efeito. Mangueiras velhas podem apresentar o mesmo 
sintoma. 

Soluções: Rever a aplicação reduzindo a temperatura do sistema para o limite de temperatura de trabalho 
da mangueira, ou substitua a mangueira por outra que possa operar na temperatura do sistema. Se a fonte de 
calor for externa, instale capa ou luva de proteção na mangueira. 



 

ROMPIMENTO DO TERMINAL. 

Sintomas: Terminal rompe ou explode por não suportar a pressão. 

Causas: Na maioria das vezes o Depto de compras busca o melhor preço, mas o usuário precisa 
especificar marcas, material usado, pressão, etc e informar as normas de fabricação, neste caso foi aplicado 
em local com pressão média, o terminal não suportou pois estava fora da norma, feito em tubo com costura. 

Soluções: Existem muitas empresas que são fabricantes e produzindo sem se preocupar com qualidade e a 
segurança do usuário, utilize terminal inteiriço sem solda e substituir o fornecedor, exija terminais com 
qualidade e de acordo com as normas. 

 



 

MANGUEIRA COM EFEITO FLOR. 

Sintomas: A mangueira está com falta de aderência entre cobertura e trançado. 

Causas: Ao descascar a mangueira no externo e interno abre o trançado de aço não conseguindo inserir a 
capa. 

Soluções: Mangueira para altíssima pressão, usando terminal interlock, descasque interno e externo, isto 
ocorre com mangueira de má qualidade. Quando isto ocorrer amputar a parte danificada, ou começar o 
descasque pelo externo e imediatamento o interno, depois que a mangueira abre o trançado impossível 
colocar a capa, e se forçar podemos ter quebra das tramas na prensagem. 


