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A criação da roda talvez tenha sido uma das mais marcantes
da história da humanidade. Datada em 3.500 a.c, as rodas
ajudaram os povos antigos a transportar cargas pesadas de
uma forma mais rápida é fácil. Porém havia um problema,
como parar as rodas depois que elas começam a girar?
No início era fácil, pois eram sistemas simples e na maioria
das vezes atrelados a animais, dando assim ao animal o
controle de frenagem; ou eram sistemas rudimentares,
utilizando de sapatas para o encalço ou alavancas. Mas a
partir da evolução dos meios de transporte, esse trabalho
ficou mais complicado.
Os freios mais modernos surgiram com a invenção da
bicileta, os primeiros automóveis e os trens. O problema
aumentou quando as rodas começaram a ser produzidas de
ferro, que moviam grandes quantidades de carga e o sistema
de encalço de madeira não conseguia resistir a pressão.
Em 1887, o inglês Herbert Frood, um dos primeiros homens
a estudar o atrito, observou um condutor de carroça colocar
o chinelo entre a sapata de freio e a roda de sua carroça,
forçando até ela parar. Foi aí que começou a evolução
do sistema de freios moderno, quando Frood viu que era
necessário estudar melhor os matériais, pois cada um
trabalha de uma forma diferente o atrito.
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Atualmente os carros trabalham com 3 tipos de freios: o freio a tambor, o freio a disco e freio a disco antitravamento (ABS). Vamos explicar melhor como funciona cada um deles:

Freio a Tambor - Foi inventado em 1902, pelo francês Louis Renaout e é utilizado

na roda traseira na maioria dos carros leves. É composta basicamente por um
tambor fabricado de ferro fundido, onde contém duas sapatas semicurculares e,
dentro dele, lonas fixas. O óleo empurra as lonas que são presas a sapata, onde
fazem prensão contra o tambor, gerando o atrito. Como o tambor está ligado a
roda, quando ela diminuie de velocidade a roda também diminuem.

Freio a Disco - O freio a disco é o tipo de freio mais comum utilizado atualmente.

Existe um disco preso ao cubo da roda, e seus lados são comprimidos por pastilhas,
gerando o atrito necessário para a frenagem. As pastilhas estão dentro de uma pinça,
que ativam ao acionar o pedal de freio. Uma vantagem é sua rápida dissipação do
calor, melhorando todo sistema.

Sistema ABS - É um sistema que tem o funcionamento parecido com o disco,

porém a grande diferença é que ele evita que a roda bloqueie e o carro deslize.
Ele funciona com sensores, que detectam leves desacelerações incomuns na roda.
Logo antes da roda travar, ela passa por uma rápida desaceleração, e é ai que o
ABS detecta e age.
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Em relação aos itens de segurança do carro, o freio é com certeza o mais importante! Com freio não se brinca!
O objetivo principal desse e-book é explicar o sistema de freios de uma forma geral, o funcionamento e quando/
porque dar manutenção. Vamos listar todos os itens que o compõe, que são:

Pedal - Servo Freio - Cilindro Mestre - Fluido de Freio
Canos e Mangueiras - Pastilhas de freio - Discos - Lonas - Tambores
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O Pedal
O pedal é a ponta de todo sistema de freios, que
comanda o processo de acionamento. Ele é colocado em
uma haste, no intuito de alavancar a força exercida pelo
pé para a articulação, que fica acima. É feito de metal,
com uma pedaleira que geralmente é de borracha.

Defeitos
O pedal não costuma dar problema, porém se ele se
soltar, significa que tem alguma coisa de errado com o
sistema de freios.

Manutenção
É muito provável você nunca vai ter que trocá-lo, penas
se quebrar ou entortar.

10

wINTRODUÇÂO

AUTO FREIOS

Servo freio

11

Servo Freio

AUTO FREIOS

O Servo Freio
O servo freio vem logo após o pedal e tem uma função
muito importante, que é a de multiplicar a força que o
motorista faz ao pisar no freio. Basicamente ele reduz
o esforço do motorista, pois utiliza o vácuo criado pelo
motor para deixar o pedal mais leve.

Defeitos
O pedal fica pesado, e se sentir isso significa que ele
está estragando.

Manutenção
Não necessita cuidados de manutenção. Recomendase uma revisão a cada 120 mil km, dependendo das
condições de uso, e só deve ser trocado se apresentar
algum tipo de problema.
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O Cilindro Mestre
O cilindro mestre tem como função pressurizar o fluido de
freio, transformando a pressão mecânica em hidráulica
dentro de um circuito, e o direciona pras 4 rodas. Ele
apresenta uma forma cilíndrica de ferro fundido e um
reservatório de plástico. Fica ligado ao servo freio.

Defeitos
Corrosão interna causada por fluidos vencidos ou
misturados com água. Resulta no pedal muito baixo,
com pouco poder de frenagem. O pedal pode descer
até se o carro parar em um sinal, por exemplo.

Manutenção
Se o carro passar pelas manutenções corretas no sistema
de freios, que é a troca do fluido no tempo determinado
pelo fabricante, recomenda-se uma revisão a cada 80
mil km.
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O fluido de freio
O fluido de freio é o líquido que faz todo o sistema de
freios funcionar. Também serve para lubrificar, evitando
a oxidação. Fica no reservatório acima do cilindro
mestre.

Defeitos
Pode absorver água ou estar vencido, o que diminui o
poder de frenagem. Lembre-se: o fluido de freio não
diminui, então se estiver abaixo do nível significa que
tem algum vazamento. Recomenda-se, se for completar,
investigar onde está o vazamento.

Manutenção
Dependendo da indicação do fabricante, a cada 10 mil
km ou 2 anos, dependendo do uso.
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Canos e mangueiras
São os canos e mangueiras que levam o fluido de freio
do cilindro mestre pras rodas.

Defeitos
Eles podem se romper. Se isso ocorrer, vaza o fluído
de freio e o carro fica totalmente sem freios. Muito
perigoso, qualquer desconfiança de problema deve ser
substituida imediatamente.

Manutenção
Não existe um prazo fixo de troca. Toda vez que o
motorista for fazer uma revisão ou trocar o fluido de
freio, eles devem ser checados.
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Pastilhas de freio
A pastilha de freio é um item muito importante no sistema,
atua da fricção com o disco no intuito de diminuir sua
velocidade. Ela converte a energia cinética em energia
térmica, através do atrito.

Defeitos
Ficam gastas, e assim diminuem o poder de frenagem.
Pode ser sentida no pedal e tem que ser checada
frequentemente.

Manutenção
A substituição das pastilhas dependem muito do quanto
e onde o motorista usa o carro. Geralmente é indicado
a revisão a cada 10 mil km.
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Discos
É um disco de ferro fundido que trabalha juntamente
montado ao cubo de roda, onde as pastilhas exercem
pressão para diminuir a velocidade das rodas.

Defeitos
Os principais defeitos são discos gastos (quando
atingem o limite da espessura mínima), empenados ou
quebrados. Se estiverem gastos, diminuem o poder de
frenagem, se estiverem empenados ocorre vibração, e
se estiverem quebrados, eles param de funcionar.

Manutenção
Não tem prazo para substituição. Você deve substituir
quando observar que já ultrapassaram a espessura
mínima indicada ou se tiver algum trinco ou empeno.
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Lonas
As lonas são responsáveis por criar atrito com a roda
traseira, jutamente com os tambores. Também é acionada
quando o motorista aciona o freio de estacionamento.

Defeitos
O motorista pode perceber o desgaste se reparar a
diminuição no poder de frenagem da roda traseira, ao
acionar o freio de estacionamento ou se escutar algum
ruído.

Manutenção
Não possuem prazo específico, pois depende do uso
do carro. Duram mais que as pastilhas de freio, e
recomenda-se uma checagem a cada 50 mil km.
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Os tambores
Os tambores ficam localizados nas rodas de trás na
maioria dos carros e funcionam em conjunto com as
lonas. Ao serem acionados, as lonas tocam nos tambores
para frenagem.

Defeitos
Assim como os discos, o defeito mais frequente é o
desgaste ou empeno.

Manutenção
Não possuem prazo de troca, porém tem que observar
se estão na expessura minima, caso contrário pode
haver risco de quebrar.
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Agora que você conhece todas as peças que compõe seu sistema de freio, fique atento! Não deixe de fazer
manutenção preventiva, afinal é sua segurança que está em jogo. Ao sentir qualquer trepidação ao freiar,
diferença no peso de pedal ou mudança na força de frenagem, procure a Breque Freios!
Esse material foi feito especialmente para auxiliar e te mostrar exatamente como funciona a parte mais importante
do seu carro. Se gostou, compartilhe com os amigos. Curta nossa página nas redes sociais nos botões abaixo e
acompanhe as novidades sobre o universo automotivo!
Obrigado!
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A Freios Breque atua há mais de 20 anos e tem seu nome
reconhecido no mercado de freios em Belo Horizonte.
Nosso serviço é realizado NA HORA, com garantia de
qualidade e atendimento personalizado.
Mas o grande diferencial é nosso atendimento. Feito de
forma especial para você se sentir a vontade.
Quando o assunto são os freios é preciso ter certeza.
Qualquer desconfiança no seu sistema de freios, venha
conversar com a gente. Explicamos exatamente o
que está acontecendo, se é necessário algum tipo de
manutenção ou não!
Confie na Freios Breque.
Avenida Pedro II, 2433 - Carlos Prates
Quase esquina com a Av. Carlos Luz.
Belo Horizonte - MG
31 3464-5033
31 9 7110-4396
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