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Pastilhas e discos de travão 
Instruções gerais para a substituição dos discos e das pastilhas 
de travão num sistema de travagem TRW Colette. Os passos 
descritos podem variar consoante o tipo de veículo.

Por motivos de segurança todos os trabalhos 
de manutenção e de reparação só devem ser 
realizados por técnicos especializados e de acordo 
com as diretivas em vigor do respetivo fabricante 

automóvel. Os discos e as pastilhas de travão são componentes 
fundamentais para a segurança e só devem ser montados 
por técnicos qualificados. A TRW recomenda que durante a 
realização de todos os trabalhos seja utilizado o respetivo 
equipamento de proteção (óculos de proteção, luvas…). 

Antes de iniciar os trabalhos 
deve colocar o dístico XZT100 
num local bem visível: “Atenção! 
Veículo em manutenção!  
O veículo não se encontra em 
condições de ser conduzio!”

Antes da reparação verificar se 
todos os restantes componentes 
do sistema, que não vão ser substituídos, estão em perfeitas 
condições. Estes componentes são os tubos de travões/ 
tubagens, juntas e êmbolos da pinça de travão, os pinos guia 
no su porte do travão e o cubo da roda e rolamentos da roda. 
Além disso, deve-se controlar também o nível do óleo de 
travões (ensaiador de óleo de travões YWB214). Aproveite a 
oportunidade para avisar o seu cliente para outros eventuais 
defeitos ou danos existentes ou que surgirão num futuro 
próximo. O seu cliente ficar-lhe-á agradecido por zelar pela sua 
segurança.

Figura esquerda: dano típico num tubo flexível de travão - 
substituir imediatamente! 
Figura direita: comparação um tubo de travão novo.
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1. Desmontagem
Aviso: para evitar que o óleo de travões verta 
durante os trabalhos de reparação deve-se aspirar 
um pouco de óleo de travões do reservatório de 
compensação.

1.1 Desmontar a pinça do travão

1.1.1 Desconectar o sensor indicador do desgaste
Se existentes, devem desconectar-se as fichas do 
indicador do desgaste das pastilhas de travão.

1.1.2 Desenroscar os parafusos de fixação

Desapertar os dois parafusos de fixação do corpo da 
pinça do travão. Para isso pode ser necessário que 
em alguns sistemas os pinos guia sejam segurados 
com uma ferramenta adequada no suporte do travão.

1.1.3 Retirar o corpo da pinça

Retirar o corpo do suporte do travão e fixar o corpo de 
modo que o tubo flexível do travão seja aliviado e não 
seja danificado.

1.2 Desmontar as pastilhas de travão

Retirar as pastilhas de travão do suporte do travão 
ou, dependendo do sistema, do suporte do travão e 
do corpo da pinça do travão. Verificar o estado dos 
tubos de travão. As peças com defeito devem ser 
substituídas. 

1.3 Desmontar o suporte do travão 

Remover os dois parafusos de fixação do suporte 
do travão. Desmontar o suporte do travão e verificar 
relativamente a danos e corrosão.
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1.4 Desmontar o disco do travão

Desmontar primeiro o parafuso de fixação do disco do 
travão (se existente). De seguida, desmontar o disco 
do travão.

Aviso: se o parafuso de fixação partir ou se tiver 
sido danificado durante uma reparação anterior, 
este deve ser completamente desmontado do 
cubo da roda e substituído por um novo, antes 
de montar um novo disco. Restos salientes do 
parafuso de fixação podem danificar o disco do 
travão ou provocar vibrações na travagem após 
a sua montagem. Em situações extremas o disco 
do travão pode partir, implicando a avaria total do 
sistema de travagem!

2. Limpeza e inspeção
Antes de proceder à montagem do travão deve-se 
limpar minuciosamente todos os componentes, com o 
spray de limpeza de travões, e verificar se estão em 
perfeitas condições técnicas.

2.1 Cubo da roda

2.1.1 Limpar o cubo da roda

O cubo da roda deve ser preferencialmente limpo 
de corrosão e sujidade com uma escova de aço 
adequada. A utilização do spray de limpeza de 
travões TRW previne a formação intensa de pó dos 
travões.

 
 Atenção: perigo de ferimentos devido à 
flutuação de partículas de sujidade! Utilizar óculos 
de proteção durante estes trabalhos!

Aviso: nunca utilizar ferramentas de levantamento 
de limalhas para a limpeza. Este procedimento 
danifica sempre o cubo da roda.
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Limpar seguidamente o cubo da roda com o spray de 
limpeza de travões TRW. Assegurar que a superfície 
de encosto do cubo da roda fica bem limpa. 

Apenas desta forma é possível garantir que as 
tolerâncias de montagem sejam cumpridas e evitar 
vibrações de travagem.

2.1.2 Controlar o cubo da roda

Controlar a superfície de montagem do disco de 
travão, os pinos roscados ou as roscas para os 
parafusos das rodas, bem como as porcas e os 
parafusos da roda relativamente a corrosão e danos. 
Cubos da roda danificados devem ser substituídos.

2.1.3  Medir a excentricidade (equilíbrio) do cubo 
da roda

Se antes da reparação o proprietário da viatura tiver 
reclamado a ocorrência de vibrações durante a trava-
gem, deve-se controlar o bom funcionamento síncro-
no do cubo da roda, antes de proceder à montagem 
do disco do travão. Para esse efeito deve-se consul-
tar os valores prescritos pelo fabricante automóvel.

2.2 Suporte do travão

2.2.1 Limpar o suporte do travão

A limpeza minuciosa do suporte do travão é 
fundamental para o funcionamento perfeito do 
sistema de travagem. Especialmente as superfícies 
de encosto da pastilha devem estar absolutamente 
limpas e sem corrosão. Desta forma podem ser 
evitadas reclamações posteriores como, por  
exemplo, o bloqueio dos travões, travagem 
desequilibrada e ruídos!
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 Atenção: perigo de ferimentos devido à 
flutuação de partículas de sujidade! Utilizar óculos 
de proteção durante estes trabalhos!

2.2.2 Pinos guia

Igualmente importante é o funcionamento perfeito dos 
pinos guia. Estes asseguram o deslizamento livre do 
corpo da pinça do travão e consequentemente um 
aperto e libertação uniforme do travão.
Controlar o bom funcionamento dos pinos guia, a 
folga radial e o estado das mangas. Se os pinos guia 
não funcionarem corretamente ou apresentarem uma 
folga excessiva ou se a manga estiver danificada, 
deve-se proceder à substituição do suporte.

Aviso: os pinos guia não podem ser 
desbloqueados com diluentes de ferrugem que 
contenham óleo mineral, visto que este provoca 
danos nos componentes de borracha  
(consoante o sistema)! 

Os suportes de travão TRW são fornecidos com 
parafusos de fixação e acessórios. Um novo suporte 
garante o funcionamento perfeito dos pinos guia e a 
melhor fixação possível das pastilhas de travão.
A figura mostra um disco de travão que foi destruído 
pelo encosto permanente das pastilhas de travão, 
devido a uma manutenção defeituosa da pinça do 
travão. 

Os pontos que sofreram um sobreaquecimento 
podem ser identificados nas manchas escuras. 
O veículo apresentava fortes vibrações durante a 
travagem.

2.3 Disco de travão

2.3.1 Limpar o disco do travão

E se necessário, limpar todas as superfícies do 
novo disco do travão (também internamente) com 
spray de limpeza de travões TRW. Ter em atenção 
que, durante a montagem, a superfície não seja 
contaminada com gordura ou sujidade.

Aviso: as pastilhas de travão não podem entrar 
em contacto com substâncias oleosas, de modo a 
evitar falhas de funcionamento.
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2.4 Corpo da pinça de travão

2.4.1 Verificar o corpo da pinça de travão

Verificar todos os componentes mecânicos e 
hidráulicos da pinça do travão. Fissuras nas mangas 
favorecem infiltrações de pó e de água. Juntas de 
borracha dos cilindros danificadas implicam fugas de 
líquido dos travões e consequentemente a destruição 
das pastilhas de travão. Controlar a estanqueidade da 
manga e o estado do êmbolo. 
Substituir obrigatoriamente as pinças de travão 
com corrosão nos êmbolos e cilindros! Êmbolos 
que trabalhem com dificuldade conduzem a 
sobreaquecimento e vibrações. 

 
 Atenção: os êmbolos não podem ser limpos 
com solventes minerais de corrosão, visto que 
estes danificam a borracha da junta de vedação! 
Consequentemente, o êmbolo bloqueia passado 
pouco tempo e podem surgir fugas!

3. Montagem

3.1 Montar o disco do travão

Montar o novo disco do travão no cubo da roda e fixar 
o parafuso de fixação (se existente) com o binário 
indicado pelo fabricante do veículo. 

Aviso: se antes da reparação tiverem sido 
reclamadas vibrações na travagem do veículo, 
deve-se verificar o equilíbrio do disco do travão. 
Para esse efeito deve-se consultar os valores 
indicados pelo fabricante do veículo.

3.2 Montar o suporte do travão

Montar o suporte de travão e eventuais componentes 
de montagem e apertar os parafusos com o binário 
prescrito pelo fabricante.
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Aviso: verificar sempre se o fabricante do veículo 
obriga à utilização de parafusos novos ou à fixação 
complementar com outros meios de imobilização 
dos parafusos.

3.3 Montar as pastilhas de travão

3.3.1 Reposicionar o êmbolo do travão

3.3.1.1 Eixo dianteiro

Utilizar uma ferramenta especial para posicionar 
o êmbolo na sua posição de partida. Confirmar 
que é possível deslocar o êmbolo uniformemente 
e facilmente no seu corpo. Êmbolos que se 
movimentem com dificuldade devem ser verificados 
relativamente a sujidade e corrosão. Em caso de 
dúvidas deve-se substituir a pinça do travão!

3.3.1.2 Eixo traseiro com travão de mão integrado

Em comparação com o eixo dianteiro, aqui o êmbolo 
tem que ser rodado manualmente para trás, na pinça de 
travão com travão de mão mecânico integrado  
(Atenção: não se aplica ao travão de estacionamento 
elétrico - EPB!). Utilizar exclusivamente ferramentas 
adequadas, de modo a evitar danos na pinça de travão!

Aviso: prestar especial atenção à documentação 
do fabricante do veículo sobre o procedimento 
preciso!

3.3.2 Montar os acessórios

De modo a garantir um rápido acionamento e a 
libertação segura dos travões, é necessário que 
seja possível deslocar as pastilhas de travão (no 
suporte do travão) num intervalo específico. Esta 
característica é garantida pelos acessórios fornecidos 
com as pastilhas. É fundamental que sejam sempre 
montados todos os acessórios fornecidos!
Não esquecer de montar eventuais kits de montagem 
necessários ou cabos para a indicação do desgaste.

Instalar as novas molas de retenção das pastilhas 
(eventualmente fornecidas) no suporte do travão. Ter 
atenção ao posicionamento correto das molas, a fim 
de garantir o deslizamento livre das pastilhas.

Aviso: salvo indicação expressa em contrário 
não devem ser utilizados lubrificantes como, por 
exemplo, massa lubrificante ou pasta de cobre!
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3.3.3 Montar as pastilhas de travão

Posicionar as pastilhas no suporte do travão. Verificar 
se as pastilhas montadas no suporte do travão se 
deslocam livremente.

Aviso: não utilizar lubrificantes como, por exem-
plo, massa lubrificante ou pasta de cobre! Se as 
pastilhas bloquearem é necessário proceder a 
uma limpeza complementar do suporte do travão. 
Nunca maquinar ou manipular a pastilha! De modo 
a assegurar o funcionamento perfeito do sistema 
de travagem, deve-se consultar todas as informa-
ções complementa-
res sobre as pastilhas 
como, por exemplo, a 
remoção de películas 
autocolantes ou o 
sentido de montagem das pastilhas!

3.4 Montar a pinça do travão

Durante a montagem do corpo da pinça de travão 
deve-se ter em atenção o assento correto das molas 
das pastilhas. Fixar o corpo da pinça de travão com 
os novos parafusos de fixação nos pinos guia do 
suporte do travão. Apertar os parafusos com o binário 
recomendado pelo fabricante do veículo. 

4. Trabalhos finais

4.1 Controlar o óleo dos travões

Premir várias vezes o pedal do travão para encostar 
as pastilhas aos discos. Controlar seguidamente o 
nível do óleo de travões no respectivo reservatório e 
encher até à marcação “MAX”.

Aviso: o nível do óleo é um indicador para o 
desgaste das pastilhas em todo o veículo. Se tiver 
substituído as pastilhas em apenas um eixo, deve 
verificar primeiro os travões do outro eixo, antes de 
adicionar o óleo dos travões, de modo a evitar um 
sobre enchimento do reservatório.

Utilizar exclusivamente o óleo de travões autorizado 
pelo fabricante do veículo!
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4.2 Montar a roda

Antes de montar a roda deve-se limpar a parte interna 
da jante. Especialmente as superfícies de encosto 
do disco do travão devem estar livres de sujidade e 
corrosão. Jantes sujas podem ser a razão para discos 
danificados (desequilibrados).
Durante a montagem dos parafusos e das porcas 
das rodas deve-se seguir as instruções do fabricante 
do veículo, no que se refere ao binário de aperto e à 
ordem de aperto.

Retirar o dístico de aviso afixado no início dos 
trabalhos.

4.3 Banco de ensaio de travões

Após um teste de estrada deve-se verificar o bom 
funcionamento dos travões num banco de ensaio 
de travões. Ter atenção às prescrições legais que 
visam as tolerâncias das forças de travagem por cada 
lado do eixo. Não esquecer de controlar também o 
funcionamento do travão de mão.

4.4 Colocar a etiqueta no volante

No final colocar a etiqueta no volante do veículo. 
Desta forma o seu condutor fica informado sobre as 
recomendações relativas à condução com pastilhas 
novas e evita reclamações desnecessárias.
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Atenção: Veículo em manutenção!
Veículo não se encontra em condições de ser conduzido!
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