
RepaRaR um caRRo com esses sistemas exige cuidados extRas, 
impoRtantes até paRa a seguRança do RepaRadoR
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a obrigatoriedade de ABS e airbag em 
100% da frota, que começou dia 1º 
de janeiro, tem uma consequência 

direta para as oficinas brasileiras: mais 
do que nunca, elas precisam preparar 
suas equipes para fazer o reparo em 
carros que têm esse sistema. Quem ainda 
não está apto a fazer esse serviço com 
todo o conhecimento de causa – e com 
ferramental e infraestrutura adequados – 
vai perder espaço no mercado.
É preciso treinar a equipe para isso.  
Mas a Revista CESVI já adianta o serviço, 
relacionando os cuidados que  
a oficina precisa ter para lidar com  
esses componentes.

Lila SouzaClaudemir Rodriguez

CUIDADOS NA REPARAÇÃO COM 

AIRBAG E ABS
aiRBag
Desenvolvido para ser uma proteção suplementar ao cinto de 
segurança, o airbag tem uma nobre missão: evitar a colisão do 
corpo dos passageiros com estruturas rígidas do habitáculo. Em 
outras palavras: salvar vidas.
O acionamento de suas bolsas infláveis ocorre sempre que 
há uma desaceleração brusca no veículo – decorrente de uma 
batida de trânsito: se não tiver batida, ele não é acionado, por 
mais severa que seja a frenagem. 

componentes 
Bolsa inflável
Feita de náilon, com costuras resistentes e furos de diâmetros 
específicos. Pode ser instalada no painel de instrumentos, nos 
bancos, colunas, laterais de portas e nos cintos de segurança.

sistema de insuflação
Consiste em uma reação química de azida de sódio (NaN3) 
e nitrato de potássio (KNO3) que libera um gás nitrogênio 
capaz de inflar a bolsa em milésimos de segundos.
mola-Relógio
Módulo que contém um cabo flexível em espiral e que tem  
a função de manter o contato elétrico da bolsa inflável  
do motorista em qualquer posição em que esteja o  
volante de direção.
unidade de contRole
Módulo eletrônico que analisa a necessidade de acionamento 
das bolsas por informações vindas dos sensores. Também é 
chamada de SDM (Sensing and Diagnostic Module).
sensoRes
Também chamados de acelerômetros, medem a 
desaceleração do veículo. 

manutençÃo
Airbag é um componente pirotécnico e, como tal, deve ser 
manuseado com extremo cuidado. Por quê? Porque esse 
tipo de dispositivo tem carga explosiva dentro. Se trabalhado 
de forma incorreta, pode provocar ferimentos graves ao 
reparador, além da inutilização da peça.
Em veículos que bateram e dispararam o airbag, as 

evidências devem ser analisadas para uma substituição 
correta de seus componentes, de modo que o veículo saia 
da oficina com as mesmas características de um carro novo 
quanto ao desempenho de proteção ao ocupante. 
veRificações
Antes de iniciar o reparo em um veículo com airbag, é 
importante verificar os seguintes itens:
•	 Luzes	de	advertência	no	painel	de	instrumentos.
•	 Presença	de	fusível	do	airbag	na	caixa	de	fusíveis	 

do veículo.
•	 Integridade	dos	sensores	de	rotação	de	cada	roda.
•	 Integridade	da	roda	fônica.
•	 Integridade	do	sistema	hidráulico.	
•	 Funcionamento	e	integridade	do	módulo.
cuidados
Após a verificação desses itens, é preciso tomar os  
seguintes cuidados:
•	 Desligar	a	bateria	do	veículo,	desconectando	o	polo	

negativo da bateria e, em seguida, aguardando o modo 
“descanso” do veículo. Isso leva em média 20 minutos.

•	 Atenção:	conectores	de	dispositivos	pirotécnicos	
geralmente são construídos para que, quando 
desconectados, provoquem um curto entre seus 
terminais, evitando danos à central de comando.
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•	 Não	usar	equipamentos	de	medição	(multímetros	e	
osciloscópio) na análise do airbag. 

•	 Cuidado	para	não	derrubar	o	airbag.
•	 Para	reparos	no	túnel	central	do	veículo,	aconselha-se	

retirar	o	módulo	do	airbag	e	acondicioná-lo	em	lugar	
seguro, longe de impactos.

•	 Em	caso	de	enchente	que	tenha	afetado	a	bolsa	inflável,	
ela deve ser substituída – não tem como ser recuparada.

•	 Já	em	veículos	afetados	por	enchente	parcial,	em	que	só	
o	módulo	de	airbag	tenha	sido	afetado,	deve-se	substituir	
apenas o módulo e apagar a possível avaria do sistema 
utilizando um scanner.

aBs
O Antilock Brake System (ABS) tem a função de evitar o 
bloqueio das rodas em frenagens bruscas, mantendo a 
dirigibilidade do veículo. Atua com sensores que monitoram 
a rotação das rodas, enviando pulsos para o módulo que 
identifica as diferenças de rotação que ocorrem no caso 
do bloqueio de uma delas. O sistema responde gerando 
um alívio de pressão e posterior pressurização do sistema 
por bomba elétrica conectada ao conjunto hidráulico de 
acionamento dos freios.

•	 Na	sangria	do	freio,	nunca	acionar	o	pedal	até	o	fim,	 
pois	isso	pode	danificar	o	cilindro-mestre.

•	 Para	alguns	modelos	de	ABS,	é	preciso	usar	 
um scanner para acionamento do módulo hidráulico  
e eletroválvulas. 

•	 Para	a	substituição	das	pastilhas	de	freio	com	ABS,	alguns	
fabricantes recomendam o bloqueio do flexível próximo da 
pinça do freio – para que sujeiras não retornem para o 
sistema. Esse bloqueio deve ser feito com uma ferramenta 
especial de bloqueio de tubos flexíveis.

•	 Não	fazer	soldas	e	emendas	nos	chicotes	dos	sensores	
de rotação.

•	 Caso	a	roda	fônica	seja	dentada,	verificar	se	não	
há avaria ou trinca entre os dentes. Caso exista, 
substituir por uma nova, para que não haja problema 
na leitura da informação.

•	 Na	montagem	do	módulo,	verifique	se	o	conector	da	
central está travado. 

componentes 
unidade de contRole
Módulo eletrônico que analisa os sinais recebidos dos 
sensores instalados nas rodas ou no eixo traseiro do 
sistema de ignição e do pedal de freio, e processa 
todas essas informações. Feito isso, envia os comandos 
necessários para a central hidráulica, normalmente 
montada em conjunto com o módulo.
sensoRes
Instalados nas rodas ou nos eixos, detectam o giro das rodas, 
enviando ao módulo a informação de travamento do sistema. 
Roda fônica
Sistema de disco com dentes ou magnético, localizado no 
cubo de roda, que possibilita a leitura do sensor.

manutençÃo
O freio equipado com ABS possui componentes eletrônicos 
e hidráulicos diferentes do sistema de frenagem 
convencional, e necessita de uma atenção maior na hora de 
avaliar seus danos.
veRificações
Os itens a serem verificados são:
•	 Luz	de	advertência	no	painel	de	instrumentos:	se	não	houver	

avaria, deve permanecer acesa por um instante após a ignição 
ligada, e apagar alguns segundos após a partida do motor.

•	 Presença	do	fusível	do	ABS	na	caixa	de	fusíveis	 
do veículo. 

•	 Integridade	dos	sensores	de	rotação	de	cada	roda:	
devem estar intactos e sem avarias no chicote  
e conectores.

•	 Integridade	da	roda	fônica.	
•	 Por	ter	função	de	informar	a	posição	da	roda,	deve	

estar intacta e sem fissuras nos dentes.
•	 Integridade	do	sistema	hidráulico:	tubos	e	juntas	

hidráulicas não devem estar amassados ou avariados.
•	 Funcionamento	e	integridade	do	módulo:	deve	ter	sua	

central eletrônica verificada por scanner e não ter 
sofrido danos aparentes.

cuidados
Após a verificação dos itens, é preciso tomar os  
seguintes cuidados:
•	 Desligar	a	bateria	do	mesmo	jeito	mencionado	no	

reparo de airbag. 


